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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2981/76
af 8 . december 1976

om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer (*), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1 707/73 (2), særlig artikel 27, stk.

oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket sidder
inde med, medfører ændring af det nugældende støtte
beløb i overensstemmelse med angivelserne i bilaget
til denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

4, og

ud fra følgende betragtninger :

Det i artikel 27 i forordning nr. 136/66/EØF nævnte
støttebeløb er fastsat i forordning (EØF) nr. 1713/
76 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2906/
76 («);
anvendelsen af de regler og nærmere bestemmelser,
som indeholdes i forordning (EØF) nr. 1713/76, på de

Det i artikel 27 i forordning nr. 136/66/EØF nævnte
støttebeløb fastsættes i tabellen, der er bilag til denne
forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. december
1976.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 8 . december 1976.

På Kommissionens vegne
P.J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen
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BILAG

til Kommissionens forordning af 8. december 1976 om fastsættelse af støttebeløb
for olieholdige frø

Støttebeløb for raps- og rybsfrø (pos. ex 12.01 i DFT) og for solsikkefrø (pos. ex 12.01 i DFT) i
RE/ 100 kg, gældende fra den 9. december 1976

Støttebeløb

Raps- og rybsfrø

solsikkefrø

8,152

4,302

8,152
8,456
8,760
9,064
9,384
9,384

4,302

Støttebeløb ved forudfastsættelse :

— for december måned 1976

— for januar måned 1977
— for februar måned 1977

— for marts måned 1977

— for april måned 1977
— for maj måned 1977

4,657

6,006
6,361

