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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 16 februari 1973

waarbij Frankrijk tijdelijk wordt vrijgesteld van de wekelijkse statistische enquêtes inzake
melk en zuivelprodukten
( Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek )

(73/40/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Permanent Comité voor de landbouwsta

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Richtlijn van de Raad van 31 juli 1972
betreffende statistische enquêtes van de Lid-Staten
inzake melk en zuivelprodukten ( 1 ), in het bijzonder
op artikel 5 , lid 1 , derde alinea,
Overwegende dat ingevolge artikel 5 , lid 1 , derde
alinea van bovengenoemde richtlijn kan worden be
sloten dat de bepalingen betreffende de wekelijkse
enquêtes in nader te bepalen overgangsperiodes niet
worden toegepast in die streken van de Gemeen
schap waar de wekelijkse gegevens niet op de datum
waarop deze richtlijn van kracht wordt, worden
opgenomen ;

Overwegende dat in Frankrijk in het verleden geen
wekelijkse enquêtes inzake de vervaardigde hoeveel
heden boter en magere-melkpoeder zijn verricht en
dat de invoering van deze enquêtes wegens het grote
aantal te enquêteren bedrijven op moeilijkheden
stuit en derhalve pas na een overgangsperiode plaats
kan vinden :

(M PB nr . L 179 van 7 . 8 . 1972 , blz . 2 .

tistiek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De bepalingen betreffende de mededelingen van de
wekelijkse gegevens volgens artikel 4, sub 1 , van de
richtlijn van 31 juli 1972 worden in Frankrijk tot
31 december 1974 niet toegepast.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Frank
rijk.
Gedaan te Brussel, 16 februari 1973 .
Voor de Commissie

De Voorzitter
Francois-Xavier ORTOLI

