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VERORDENING (EEG) Nr. 2982/76 VAN DE COMMISSIE
van 8 december 1976

houdende vaststelling van de wereldmarktprijs voor kool- en raapzaad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat, met het oog op een normale wer
king van het stelsel, voor de berekening van de we
reldmarktprijs

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

— voor de munteenheden waartussen een contante

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 (J), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1707/73 (2),

maximummarge op een bepaald moment van
2,25 % wordt gehandhaafd een omrekeningskoers
die is gebaseerd op de effectieve pariteit, en
— voor de andere munteenheden een omrekenings
koers die is gebaseerd op het rekenkundig gemid

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1569/72 van de Raad
van 20 juli 1972 tot instelling van bijzondere maatre
gelen voor kool- en raapzaad (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3477/73 (4),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2300/73 van de
Commissie van 23 augustus 1973 houdende uitvoe
ringsbepalingen inzake de differentiële bedragen voor
kool- en raapzaad alsmede intrekking van Verorde
ning (EEG) nr. 1464/73 (5), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 632/75 (6), en met name op ar

delde van de contante wisselkoersen die voor elk

van deze munteenheden gedurende een bepaalde
periode ten opzichte van de in de voorgaande
alinea bedoelde munteenheden van de Gemeen

schap zijn geconstateerd,
dient te worden aangehouden ;

Overwegende dat toepassing van deze bepalingen er
toe leidt de wereldmarktprijs voor kool- en raapzaad
vast te stellen zoals vermeld in de tabel in de bijlage
bij deze verordening,

tikel 9, lid 4,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de Commissie, op grond van artikel
9, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2300/73 de we
reldmarktprijs voor kool- en raapzaad moet vaststel
len ;

Overwegende dat de wereldmarktprijs wordt vastge
steld overeenkomstig de bepalingen en criteria die
nog eens zijn opgesomd in Verordening (EEG) nr.
1713/76 van de Commissie van 15 juli 1976 houden
de vaststelling van het bedrag van de steun in de sec
tor oliehoudende zaden (7), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2981 /76 (8) ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 9, lid 4, van Verordening (EEG) nr.
2300/73 bedoelde wereldmarktprijs, is vastgesteld in
de tabel in de bijlage van deze verordening.
Artikel 2

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.
nr.
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172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.
L 175 van 29. 6. 1973, blz. 5.
L 167 van 25. 7. 1972, blz. 9.
L 357 van 28 . 12. 1973, blz. 6.
L 236 van 24. 8 . 1973, blz. 28 .
L 66 van 13. 3 . 1975, blz. 11 .
L 192 van 16. 7. 1976, blz. 17.

8) Zie blz. 15 van dit Publikatieblad.
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BIJLAGE

Met ingang van 9 december 1976 voor kool- en raapzaad (ex 12.01 van het gemeenschappe
Hik douanetarief) toe te passen wereldmarktprijs
R.EJ100 kg (')

Wereldmarktprijs
Wereldmarktprijs bij voorfixatie van de steun :

20,634

— voor de maand december 1976

20,634
20,634
20,634
20,634
20,314
20,314

— voor de maand januari 1977
— voor de maand februari 1977
— voor de maand maart 1977

— voor de maand april 1977
— voor de maand mei 1977

(!) De omrekeningskoersen van de rekeneenheid in nationale valuta, bedoeld in artikel 9, lid 5, sub a) van Verordening (EEG) nr. 2300/
73 zijn de volgende :
1 R.E. 1 R.E. =
• 1 R.E. -

3,15665 DM
3,35507 Fl .
48,6572 Bfr./ Lfr.

1 R.E. 1 R.E. =

6,64077 FF
7,89407 Dkr.

1 R.E. =
1 R.E. -

0,797200 £ (Britse)
0,797200 £ (Ierse)

1 R.E. = 1 150,51 lire

