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VERORDENING (EEG) Nr. 1206/84 VAN DE RAAD

van 27 april 1984

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1079/77 voor wat betreft de steun aan
kleine melkproducenten
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

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

Artikel 1

43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Artikel 2 bis van Verordening (EEG) nr. 1079/77 wordt
als volgt gelezen :

Gezien het advies van het Europese Parlement ('),

„Artikel 2 bis

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Voor de melkprijsjaren 1984/ 1985 en 1985/ 1986
stelt de Raad, met gekwalificeerde meerderheid van

Comité (2),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1079/
77 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1209/83 (4), een medeverantwoordelijkheidsheffing is
ingesteld die geldt tot aan het eind van het
melkprijsjaar 1984/ 1985 en die in principe van
toepassing is op alle melkleveranties aan zuivelfa
brieken alsmede op bepaalde verkopen van zuivelpro
dukten op de landbouwbedrijven ;

Overwegende dat het, om rekening te houden met de
verschillen in produktieomstandigheden, billijk lijkt te
voorzien in de vaststelling van maatregelen om de
inkomens van de kleine melkproducenten te onder
steunen ,

stemmen, op voorstel van de Commissie maatre
gelen vast om de inkomens van de kleine
melkproducenten te ondersteunen.

De kosten van deze maatregelen mogen niet meer
dan 120 miljoen Ecu per jaar bedragen.

In afwijking van artikel 6 wordt de wijze van
toepassing van het onderhavige artikel vastgesteld
door de Commissie.".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 27 april 1984.
Voor de Raad
De Voorzitter
M. ROCARD
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