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VERORDENING (EEG) Nr. 609/74 VAN DE COMMISSIE
van 15 maart 1974

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2637/70 voor de waarborgen met
betrekking tot uitvoercertificaten in de sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

GEMEENSCHAPPEN ,

VASTGESTELD :

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 zuivel
produkten ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG ) nr. 419/74 (2), met name op de artikelen 13 ,
lid 3 en 17, lid 4,

Overwegende dat de bedragen van de waarborgen
voor de uitvoercertificaten in de sector melk en

zuivelprodukten zijn vastgesteld in artikel 37, van
Verordening (EEG ) nr. 2637/70 van de Commissie
van 23 december 1970 houdende bijzondere uit
voeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-,
uitvoer - en voonfixatiecertificaten voor landbouw

produkten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG ) .nr. 389/74 (4) ;

Overwegende dat sommige van deze bedragen wor
den verhoogd om bij de huidige marktsituatie de
uitvoerovereenkomst gedurende de geldigheidsduur
van het uitvoercertificaat te kunnen garanderen ;

Artikel 1

De tekst van artikel 37, lid 2, van Verordening
( EEG) nr. 2637/70 komt als volgt te luiiden :

„2 .

De hoogte van de waarborg met betrekking

tot de uitvoercertificaten voor de in artikel 1 van

Verordening (EEG ) nr. 804/68 bedoelde produk
ten bedraagt per 100 kg netto :

— 0,25 rekeneenheid voor de produkten van de
onderverdelingen 04.01 A van het gemeen
schappelijk douanetarief ;
— 3,00 rekeneenheden voor de produkten van
de onderverdelingen 04.02 A II b ) en 04.02 B I
b ) 2 alsook voor de produkten van de ver
deling 04.03 van het gemeenschappelijk
douanetarief ;
— 2,00 rekeneenheden voor de andere pro
dukten ."

Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor melk en zuivelpro

Deze verordening treedt in werking op 16 maart

dukten ,

1974 .

Artikel 2

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

Gedaan te Brussel, 15 maart 1974.
Voor de Commissie
De Voorzitter
Francois-Xavier ORTOLI
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