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VERORDENING (EEG) Nr. 2981 /76 VAN DE COMMISSIE
van 8 december 1976

houdende vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende
zaden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad
van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging
van een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector oliën en vetten (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1707/73 (2), inzonderheid op

ringsbepalingen op de gegevens waarover de Commis
sie op het huidige tijdstip beschikt, aanleiding geeft
tot wijziging van het op dit tijdstip geldende bedrag
van de steun in de zin als vermeld in de bijlage bij
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

artikel 27, lid 4,

Overwegende dat het bedrag van de steun bedoeld in
artikel 27 van Verordening nr. 136/66/EEG werd vast
gesteld door Verordening (EEG) nr. 1713/76 (3), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2906/

Het bedrag van de in artikel 27 van Verordening nr.
136/66/EEG, bedoelde steun wordt vastgesteld in de
tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

76 (4);

Overwegende dat toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1713/76 genoemde voorschriften en uitvoe

Deze verordening treedt in werking op 9 december
1976.

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

Gedaan te Brussel, 8 december 1976 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie
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nr.
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172 van 30 . 9 . 1966, blz . 3025/66.
L 175 van 29 . 6. 1973, blz. 5.
L 192 van 16. 7. 1976, blz. 17.
L 332 van 1.12. 1976, blz. 31 .
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 8 december 1976 houdende vaststelling van het
bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

Bedragen van de steun voor kool- en raapzaad (nr. ex 12.01 van het gemeenschappelijk douanetarief)
en voor zonnebloempitten (nr. ex 12.01 van het gemeenschappelijk douanetarief) van toepassing
vanaf 9 december 1976 (R.E./ 100 kg)

Kool- en raapzaad

Zonnebloempitten

8,152

4,302

— voor de maand december 1976

8,152

4,302

— voor de maand januari 1977

8,456

4,657

— voor de maand februari 1977

6,006

— voor de maand april 1977

8,760
9,064
9,384

— voor de maand mei 1977

9,384

Bedragen van de steun
Bedragen van de steun bij vooruitfixering :

— voor de maand maart 1977

6,361

