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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 januari 1973

met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van de boter voor dc
tiende bijzondere verkoop bij inschrijving, die wordt gehouden in het kader van de in
Verordening (EEG) nr. 1519/72 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving
(73/32/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 zuivelpro
dukten ( J ), laatstelijk gewijzigd bij de Akte ( 2 ), die
is toegevoegd aan het Verdrag betreffende de toe
treding van de nieuwe Lid-Staten tot de Europese
Economische Gemeenschap en de Europese Gemeen
schap voor Atoomenergie (3 ), ondertekend te Brussel
op 22 januari 1972, 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 alge
mene voorschriften betreffende de interventiemaat

regelen op de markt voor boter en room (4 ), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr.
2714/72 (5 ), met name op artikel 7 bis,
Overwegende dat krachtens Verordening ( EEG ) nr,
1519 /72 van de Commissie van 14 juli 1972 betref
fende de verkoop bij inschrijving van boter tegen
verlaagde prijs met het oog öp de uitvoer van
bepaalde mengsels van vetten ( ° ), de interventiebu
reaus 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 ontvan
gen aanbiedingen voor iedere bijzondere verkoop bij
inschrijving een minimumverkoopprijs moet worden
vastgesteld voor elk van de in artikel 19, lid 2, sub a )
en b ), van genoemde verordening bedoelde bestem
mingen of wordt besloten de verkoop bij inschrijving
geen doorgang te laten vinden ; dat volgens artikel
10 van Verordening ( EEG ) nr. 1519/72 rekening
houdend met het verschil tussen de minimumprijs en
de marktprijs van de boter het bedrag van de ver
werkings - en uitvoerwaarborg moet worden vastge
Overwegende dat het aanbeveling verdient met in
achtneming van de bij de tiende bijzondere verkoop
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PB
PB
PB
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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 tiende bijzondere verkoop bij inschrijving
die wordt gehouden in het kader van Verordening
(EEG ) nr. 1519/72 en waarvan de termijn voor de

indiening van de aanbiedingen op 23 januari 1973
is verstreken, worden de minimumprijzen voor de
toewijzing van de verkoop bij inschrijving en de
bedragen van de verwerkings- en uitvoerwaarborg als
volgt vastgesteld :
Bestemming van
de boter

Minimumprijs in
rekeneenheden per
100 kg

Waarborg in reken
eenheden per 100 kg

25 ,—

161 ,—

10 ,—

176 ,—

a) Artikel 19 , lid
2 , sub a), van

Verordening
( EEG ) nr.
1519 /72

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

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 29 januari 1973 .
Voor de Commissie

steld ;

(x)
(2)
(3)
(4)
(5 )
(6 )

bij inschrijving ontvangen aanbiedingen de minimum
prijzen op de hierna volgende hoogte vast te stellen
en dienovereenkomstig de bedragen van de verwer
klngs- en uitvoerwaarborg te bepalen ;

nr.
nr.
nr.
nr .
nr .
nr.

L
L
L
L
L
L

148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .
73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 .
73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 5 .
169 van 18 . 7. 1968 , blz . 1 .
291 van 28 . 12 . 1972 , blz . 15
162 van 18 . 7. 1972 , blz. 1 .
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