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VERORDENING (EEG) Nr. 873/77 VAN DE RAAD
van 26 april 1977

tot vaststelling van de drempelprijzen voor bepaalde zuivelprodukten voor het
melkprijsjaar 1977/ 1978
DE RAAD 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 ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 559/76 (2), inzonderheid op artikel 4,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Voor het melkprijsjaar 1977/ 1978 worden de
drempelprijzen als volgt vastgesteld :
Rekeneenheden per 100 kg

Hoofdprodukt
van de produktengroep

Gezien het voorstel van de Commissie,

met ingang van 1 mei 1977

27,00
110,35
169,75
67,55

1

2

Overwegende dat de drempelprijzen zodanig moeten
worden vastgesteld dat de prijzen van de ingevoerde
zuivelprodukten, met inachtneming van de voor de
verwerkende industrie van de Gemeenschap noodza
kelijke bescherming, op een niveau liggen dat over
eenkomt met de richtprijs voor melk ; dat derhalve de
drempelprijs dient te worden vastgesteld op basis van
de richtprijs voor melk, rekening houdend met de
wenselijk geachte verhouding tussen de waarde van
melkvet enerzijds en die van magere melk anderzijds,

3
4

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

5

6
7
8
9
10
11

12

alsmede met een uniform rendement en uniforme

kosten voor elk der betrokken zuivelprodukten ; dat
een forfaitair bedrag in aanmerking moet worden ge
nomen dat bestemd is om de verwerkende industrie

in de Gemeenschap een voldoende bescherming te
garanderen ;

Overwegende dat de drempelprijzen moeten worden
vastgesteld voor het handelsstadium waarin de inge
voerde zuivelprodukten voor de eerste maal in concur
rentie treden met de in de Gemeenschap vervaardigde
zuivelprodukten , namelijk het stadium „franco groot

2.
De in lid 1 bedoelde hoofdprodukten zijn die
welke zijn vastgesteld in bijlage 1 van Verordening
(EEG) nr. 823/68 van de Raad van 28 juni 1968 hou
dende vaststelling van de produktengroepen en de bij
zondere voorschriften betreffende de berekening van
de heffingen in de sector melk en zuivelprodukten (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 874/
77 H.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 1977.

handel ",

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

Gedaan te Luxemburg, 26 april 1977 .
Voor de Raad
De Voorzitter

J. SILKIN

(') PB nr. L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz. 13 .
: PB nr . L 67 van 15 . 3 . 1976 , blz . 9 .

( 3 ) PB nr. L 151 van 30 . 6 . 196K , blz . 3 .
(4 ) Zie blz . 20 van dit Publikatieblad .

