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De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 106/ 19

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 873/77
af 26. april 1977

om fastsættelse af tærskelpriserne for visse mejeriprodukter for mejeriåret 1977/
1978

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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 (J), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 559/76 (2), særlig artikel 4,

Artikel 1

1.

For mejeriåret 1977/ 1978 fastsættes tærskelpri

serne således :

Ledeprodukt for produktgruppen

Regningsenheder pr. 100 kg
fra den 1 . maj 1977

27,00
110,35

1

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

Tærskelpriserne skal fastsættes således, at priserne for
indførte mejeriprodukter ligger på et niveau, der svarer
til indikativprisen for mælk, under hensyntagen til
den nødvendige beskyttelse af Fællesskabets forarbejd
ningsindustri ; tærskelprisen bør derfor fastsættes på
grundlag af indikativprisen for mælk under hensynta
gen til det forhold, der ønskes opnået mellem prisen
for mælkefedt og prisen for skummetmælk, samt til
ensartede omkostninger og indtægter for hvert af de
pågældende mejeriprodukter, der bør regnes med et
fast beløb, som skal sikre en tilstrækkelig beskyttelse
af Fællesskabets forarbejdningsindustri ;
det er nødvendigt at fastsætte tærskelpriserne i det
omsætningsled, hvor de indførte mejeriprodukter for
første gang konkurrerer med mejeriprodukter, der er
fremstillet inden for Fællesskabet, dvs. på stadiet » fra
nko grossist« —

2
3

169,75

4
5

67,55
87,80
252,00
248,20
202,00
323,40
217,20
199,75
53,70

6
7

8
9
10
11
12

2. De i stk. 1 omhandlede ledeprodukter er de pro
dukter, som opregnes i bilag I til Rådets forordning
(EØF) nr. 823/68 af 28 . juni 1968 om fastlæggelse af
produktgrupper og af de særlige regler vedrørende be
regning af importafgifter for mælk og mejeriproduk
ter (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 874/
77 C),
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . maj 1977.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 1977.
På Rådets vegne
J. SILKIN
Formand

( i ) EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s . 13 .
(*) EFT nr. L 67 af 15 . 3 . 1976, s . 9 .

(J ) EFT nr. L 151 af 30 . 6. 1968 , s . 3 .
(4) Se side 20 i denne Tidende.

