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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 7 februari 1973

tot wijziging van de beschikking met betrekking tot de afzet van boter aan bepaalde
categorieën verbruikers, die sociale bijstand genieten
(73/35/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

in boter tussen de Gemeenschap in haar oorspronke
lijke samenstelling en de nieuwe Lid-Staten ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies

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 (*), laatstelijk gewijzigd bij de Akte ( 2),
die is gevoegd bij het Verdrag betreffende de toe
treding van de nieuwe Lid-Staten tot de Europese
Economische Gemeenschap en de Europese Ge
meenschap voor Atoomenergie (3 ), ondertekend te
Brussel op 22 januari 1972, met name op artikel 12,
lid 3 ;

Overwegende dat de beschikking van de Commissie
van 29 december 1972 met betrekking tot de afzet
van boter aan bepaalde categorieën verbruikers, die
sociale bijstand genieten voorziet in de mogelijkheid
om een steun te verlenen waardoor de boter, door
genieters van sociale bijstand, tegen verlaagde prijs
kan worden gekocht ; dat het verlenen van het totale
bedrag van deze steun in de drie toetredende landen ,
waar de marktprijs voor boter aanzienlijk lager is
dan die van de oorspronkelijke Gemeenschap, tot
overdreven lage prijzen zou leiden ; dat het derhalve
dienstig is te voorzien dat het maximumbedrag van
de steun toepasselijk in de drie nieuwe Lid-Staten.
gelijk is aan het vastgestelde bedrag van 136 reken
eenheden per 100 kilogram, verminderd met het com

penserend bedrag dat geldt voor het handelsverkeer

O PB nr. L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .
(2) PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972, blz . 14.
(3) PB nr. L 73 van 27. 3 . 1972 , blz . 5 .

van het Comité van beheer voor melk- en zuivel

produkten,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Met ingang van 1 februari 1973 wordt artikel 2, lid
1 , van de beschikking van de Commissie van 29 de
cember 1972 aangevuld met de volgende bepaling :
„ Voor wat de nieuwe Lid-Staten betreft wordt

dit bedrag verminderd met het compenserend
bedrag dat geldt voor het handelsverkeer in boter
tussen de Gemeenschap in haar oorspronkelijke
samenstelling en de betrokken nieuwe Lid-Staat."
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot alle Lid-Staten .
Gedaan te Brussel , 7 februari 1973 .
Voor de Commissie
De Voorzitter
Francois-Xavier ORTOLI

