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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1987

houdende een eerste toewijzing aan Nederland van de op het begrotingsjaar 1988
te boeken middelen voor de levering van voedsel uit interventievoorraden aan
bepaalde organisaties voor de bedeling aan behoeftigen in de Gemeenschap
(88/69/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de Raad van
10 december 1987 houdende algemene voorschriften voor
de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden
aan bepaalde organisaties met het oog op verstrekking aan
de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap ('),

EEG (4) heeft, gegeven houdende een eerste gedeeltelijke
toewijzing van de beschikbare middelen aan Frankrijk,
respectievelijk aan Denemarken ;

Overwegende dat de Commissie, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 1 , lid 4, van Verordening (EEG) nr.
3744/87, bij de opstelling van deze beschikking het advies
heeft ingewonnen van grote organisaties die met de
problemen van behoeftigen in de Gemeenschap
vertrouwd zijn,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3744/87 van de
Commissie van 14 december 1987 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor de levering van voedsel uit
interventievoorraden aan bepaalde organisaties met het
oog op uitdeling aan de meest behoeftigen in de
Gemeenschap (2), en met name op artikel 10, .
Overwegende dat het voor de uitvoering van het
programma voor de levering van voedsel aan de
betrokken bevolkingsgroep noodzakelijk is de voor het
begrotingsjaar 1988 voor deze maatregel beschikbaar
gestelde financiële middelen over de Lid-Staten te
verdelen ;

Overwegende dat momenteel voorlopige statistische
gegevens betreffende de behoeften in het kader van deze
maatregel beschikbaar zijn, op grond waarvan de
genoemde middelen aan de Lid-Staten kunnen worden

toegewezen en dat definitieve gegevens vermoedelijk pas
begin 1988 beschikbaar zullen zijn ;
Overwegende dat Nederland op 18 december 1987 de
Commissie om toelating heeft verzocht om op zijn grond
gebied met de actie te beginnen en de hoeveelheden
produkten heeft meegedeeld die het aan behoeftigen
wenst uit te reiken ; dat het wenselijk is om nu reeds met
de uitvoering van het programma te beginnen in die
delen van de Gemeenschap waar eerder met de uitvoering
kan worden begonnen dan in andere delen ; dat verschil
lende tijdstippen voor het begin van de uitvoering niet
mogen leiden tot discriminatie tussen de verschillende
gebieden van de Gemeenschap ; dat een dergelijke discri
minatie kan worden voorkomen door een eerste gedeelte
lijke toewijzing toe te kennen ; dat de Commissie reeds
Beschikking 87/596/EEG (3) en Beschikking 88/68/

(') PB nr. L 352 van 15. 12. 1987, blz. 1 .
(2) PB nr. L 352 van 15. 12. 1987, blz. 33.
(3) PB nr. L 361 van 22. 12. 1987, blz. 27.

Artikel 1

1.

Van de in artikel 10 van Verordening (EEG) nr.

3744/ 87 bedoelde financiële middelen wordt een eerste

deel als volgt toegewezen :
Nederland : 1,5 miljoen Ecu.
2. Op voorwaarde dat het in lid 1 bedoelde maximum
bedrag niet wordt overschreden, mogen de volgende
hoeveelheden produkten uit de interventiebureaus worden
uitgeslagen met het oog op de bedeling ervan in Neder
land :

— maximaal 150 ton boter,
— maximaal 300 ton rundvlees.

3 . Met de uitslag van de in lid 2 bedoelde hoeveel
heden mag worden begonnen op 28 december 1987.
Artikel 2

De toewijzing van beschikbare middelen aan alle
Lid-Staten, met inbegrip van de aanvullende toewijzing
aan Nederland, zal definitief worden vastgesteld zodra de
benodigde hoeveelheden bekend zijn.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 22 december 1987.
, Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(*) Zie bladzijde 40 van dit Publikatieblad.

