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KOMMISSIONENS BESLUTNING

( af 22. december 1987
om en første tildeling til Nederlandene af en del af de midler, der skal opføres

på 198 8 -budgettet for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til
nærmere bestemte organisationer med henblik på uddeling til de socialt dårligst
stillede personer i Fællesskabet

.

(88/69/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. 3730/87
af 10 . december 1987 almindelige regler for levering til
visse organisationer af levnedsmidler fra interventionslagre

i overensstemmelse med artikel 1 , stk. 4, i forordning
(EØF) nr. 3744/87 har Kommissionen rådspurgt de
vigtigste organisationer, der er fortrolige med de socialt
dårligst stillede personers problemer i Fællesskabet, ved
udfærdigelsen af denne beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede

Artikel 1

personer i Fællesskabet ('),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3744/87 af 14. december 1987 om gennemførelsesbe
stemmelser for levering af levnedsmidler fra interven
tionslagre til nærmere bestemte organisationer med
henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede personer
i Fællesskabet (2), særlig artikel 10 , og
ud fra følgende betragtninger :
For at gennemføre ordningen for levering af sådanne
levnedsmidler til nævnte befolkningslag, der skal finansi
eres over de midler, der er til rådighed i regnskabsåret
1988, er det nødvendigt at fordele midlerne mellem

1 . En første deltildeling af de i artikel 10 i forordning
(EØF) nr. 3744/87 omhandlede midler foretages som
' følger :
— Nederlandene : 1,5 mio ECU.

2. Inden for den i stk. 1 omhandlede grænse kan
følgende mængder produkter udtages fra interventions
lager med henblik på uddeling i Nederlandene :
— højst 150 tons smør
— højst 300 tons oksekød.

3.

De i stk. 2 omhandlede udtagninger kan foretages

fra den 28 . december 1987.

medlemsstaterne ;

de foreløbige statistiske oplysninger vedrørende behovene
i forbindelse med denne foranstaltning, ud fra hvilke
fordelingen mellem medlemsstaterne kan foretages* fore
ligger nu, og de endelige oplysninger forventes først at
foreligge i første del af 1988 ;
den

18 .

december

1987

anmodede

Nederlandene

Kommissionen om tilladelse til at påbegynde foranstalt
ningen på sit territorium og angav de produktmængder,
landet ønsker at uddele ; det er ønskeligt at påbegynde
ordningen nu i de dele af Fællesskabet, hvor gennemfø
relsen kan begynde på et tidligere tidspunkt end i andre
dele ; forskellige begyndelsestidspunkter må ikke medføre
forskelsbehandling af Fællesskabets forskellige dele ;
forskelsbehandlingen kan undgås ved at foretage en første
deltildeling ; Kommissionen har allerede truffet beslut
ning 87/596/EØF (3) og 88/68 /EØF (4) om en første deltil
deling af midler til Frankrig og Danmark ;
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352 af 15. 12. 1987, s. 1 .
352 af 15. 12. 1987, s. 33.
361 af 22. 12. 1987, s. 27 .
i denne Tidende.

Artikel 2

Yderligere beslutninger skal tages i forbindelse med tilde
lingen af midler til alle medlemsstater inklusive ydelsen
af supplerende midler til Nederlandene, når behovene er
kendt.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

