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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 december 1972

met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van boter voor de
zevende bijzondere verkoop bij inschrijving, die wordt gehouden in het kader van
de in Verordening (EEG) nr. 1519/72 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving
(72/470/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivel
produkten ( 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1411/71 (2), met name op artikel 6, lid 7,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 985/68 van de Raad
van 15 juli 1968 houdende vaststelling van de algemene
voorschriften betreffende interventiemaatregelen op
de markt voor boter en room ( 3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1075 /71 (4), met name op
artikel 7 bis ,
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr .
1519/72 van de Commissie van 14 juli 1972 betreffen
de de verkoop bij inschrijving van boter tegen verlaag
de prijs met het oog op de uitvoer van bepaalde
mengsels van vetten (5), de interventiebureaus voor
bepaalde in hun bezit zijnde hoeveelheden boter een
permanente verkoop bij inschrijving houden ;

Overwegende dat in artikel 9 van deze verordening
wordt bepaald dat met inachtneming van de ont
vangen aanbiedingen voor iedere bijzondere verkoop
bij inschrijving een minimumverkoopprijs moet wor
den vastgesteld voor elk van de in artikel 19, lid 2,
sub a) en b), van genoemde verordening bedoelde
bestemmingen of wordt besloten de verkoop bij in
schrijving geen doorgang te laten vinden ; dat volgens
artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1519/72 reke
ning houdend met het verschil tussen de minimumprijs
en de marktprijs van de boter het bedrag van de verwer
kings- en uitvoerwaarborg moet worden vastgesteld ;
Overwegende dat het aanbeveling verdient met in
achtneming van de bij de zevende bijzondere verkoop
bij inschrijving ontvangen aanbiedingen de mini
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mumprijzen op de hierna volgende hoogte vast te
stellen en dienovereenkomstig de bedragen van de
verwerkings- en uitvoerwaarborg te bepalen ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivelpro
dukten,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Voor de zevende bijzondere verkoop bij inschrijving
die wordt gehouden in het kader van Verordening
(EEG) nr . 1519/72 en waarvan de termijn voor de in
diening van de aanbiedingen op 12 december 1972 is
verstreken, wordt de minimumprijs voor de toewij
zing van de verkoop bij inschrijving en het bedrag
van de verwerkings - en uitvoerwaarborg als volgt
vastgesteld :
Bestemming van de boter

Minimumprijs

Waarborg in

in rekeneenheder

rekeneenheden

per 100 kg

per 100 kg

25 ,—

161 ,—

a ) Artikel 19 , lid 2 , sub a ),
van Verordening (EEG)
nr . 1519/72

b) Artikel 19 , lid 2, sub b),
van Verordening (EEG)

De verkoop bij inschrijving
heeft geen doorgang.

nr . 1519 /72

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 18 december 1972.
Voor de Commissie
De Voorzitter
S. L. MANSHOLT

