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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 3 . februar 1976

om fastsættelse af maksimumsbeløbet for omkostningerne ved levering af skum
metmælkspulver som fødevarehjælp inden for rammen af den i forordning
( EØF) nr. 3405 /75 nævnte licitationsprocedure
( Den franske og den nederlandske tekst er de eneste autentiske)

(76/ 194/ EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/
68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
mælk og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 740/75 (2), særlig artikel 7, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :
Ifølge Kommissionens forprdning (EØF) nr. 3405/75
af 30 . december 1975 (3) har det belgiske interventions
organ udbudt i licitation leveringen af et parti på 350
tons skummetmælkspulver til republikken Rwanda ;
artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2557/
74 af 4. oktober 1974 om udbydelse i licitation af om
kostningerne ved levering af skummetmælkspulver
som fødevarehjælp til visse tredjelande (4), angiver, at
under hensyntagen til de modtagne bud fastsættes et
maksimumsbeløb, eller det besluttes, at licitationen

skal være uden virkning ;

på grundlag af de modtagne bud bør maksimumsbelø
bet fastsættes som nedenfor nævnt ;
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de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Mælk og Mejeriprodukter —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Det maksimumsbeløb, der skal benyttes ved tilslag
ved den i forordning (EØF) nr. 3405/75 nævnte licita
tion , fastsættes til 2 186 regningsenheder.
Artikel 2

Denne beslutning er retettet til kongeriget Belgien .

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . februar 1976.
På Kommissionens vegne
P.J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

