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RÅD

RÅDETS BESLUTNING

af 18 . maj 1976

om afsætning og anvendelse af blød hvede, som er i det italienske interventions
organs besiddelse
(76/487/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 832/76 (2), særlig artikel 7, stk. 4,

pa trods af disse foranstaltninger ligger markedspri
serne stadig over tærskelprisen ; dette medfører, at pri
sen på brød bliver urimelig høj i forbrugerleddet ;

i traktatens artikel 39 præciseres det blandt andet, at
den fælles landbrugspolitik har til formål at sikre forsy
ningerne og at sikre forbrugerne rimelige priser på
landbrugsvarer ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2738 /75 af 29 . oktober 1975 om fastsættelse af de al

mindelige regler for intervention af korn (3), særlig arti
kel 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Markedet for blød hvede i Italien er for tiden ramt af

forsyningsvanskeligheder ; denne situation skyldes
ikke alene et strukturelt underskud i den italienske

produktion, men også spekulationsbestemte tilbagehol
delser fremkaldt af lirens devaluering og en nedgang i
indførslerne, som er gjort vanskeligere som følge af
disse monetære begivenheder ;
for at imødegå denne situation har Rådet besluttet at
stille blød hvede fra lagre, som er i de andre medlems
staters interventionsorganers besiddelse, til rådighed
for det italienske interventionsorgan ; dette organ har
endvidere på det interne marked afsat en del af de
lagre af blød hvede, som var i dets besiddelse ;
(!) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
0 EFT nr. L 100 af 14. 4. 1976, s. 1 .
(3 EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 49 .

det italienske interventionsorgan er endnu i besiddelse
af mere end 1 00 000 tons blød hvede ; for hurtigt og
effektivt at råde bod på den vanskelige situation, som
er blevet forværret af den katastrofe, der har ramt den

nordlige del af landet, bør de ovennævnte mængder
øjeblikkelig stilles til rådighed for den italienske rege
ring ; denne foranstaltning skal gøre det muligt for
den italienske regering at lade disse mængder anvende
til fremstilling af en særlig brødsort, der på grund af
den lave pris konsumeres af de mest ugunstigt stillede
befolkningslag ;

under disse omstændigheder vil det være hensigtsmæs
sigt at fastsætte, at de lagre af blød hvede, som det itali
enske interventionsoran er i besiddelse af, i overens

stemmelse med artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2738/
75 skal stilles til rådighed for den italienske regering
efter en anden fremgangsmåde end licitation ; prisen
for denne overdragelse fastsættes skønsmæssigt under
hensyntagen til de betingelser, der er fastsat i Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 376/70 af 27. februar
1970 om fastlæggelse af metode og bestemmelser for
afsætning af korn, som er i interventionsorganernes
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besiddelse ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
129/73 (2) ;
denne foranstaltning er kun berettiget på grund af situ
ationens undtagelsesvise karakter ; den tidsplan, der er
fastsat for den gennemførelse, må desuden på ingen
måde kunne forstyrre den normale prisudvikling i
overensstemmelse med reglerne i den fælles marked
ordning for blød hvede —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Uanset bestemmelserne i artikel 3 i forordning
(EØF) nr. 2738 /75 stiller det italienske interventionsor
gan indtil den 31 . maj 1976 til den italienske rege
rings rådighed 100 000 tons blød hvede, som er oplag
ret i de i bilaget nævnte »regioni«, under forbehold af,
at de i de følgende stykker nævnte betingelser overhol
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»pane comune« til en lav pris, som kan gøre det mu
ligt for de mest ugunstigt stillede forbrugere at købe
dette brød .

Den italienske regering træffer alle nødvendige foran
staltninger for at sikre, at denne overdragelse finder
sted under omstændigheder, som muliggør, at møllein
dustrien får adgang til disse mængder, uden at der fin
der forskelsbehandling sted .

Den sidste dag for overdragelse og levering til møllein
dustrien er fastsat til den 18 . juni 1976.
4.
Den italienske Republik underretter straks Kom
missionen om de foranstaltninger, som træffes i med
før af denne beslutning, samt om forløbet af de heri
fastsatte foranstaltninger.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den italienske Repu
blik .

des .

2.
Den pris, der skal betales for den i stk. 1 nævnte
foranstaltning, fastsættes skønsmæssigt til 168,87 reg
ningsenheder pr. ton .

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . maj 1976.
På Rådets vegne

3 . Den italienske regering overdrager de i stk. 1
nævnte mængder til mølleindustrien, som skal forar
bejde dem med henblik på fremstilling af det såkaldte

J. HAMILIUS
Formand

BILAG

Tons
Piemonte
Lombardia
Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia Romagna
Toscana
Marche

(') EFT nr. L 43 af 28 . 2. 1970, s. 49 .
(2) EFT nr. L 17 af 20 . 1 . 1973 , s . 17.

19 934,5
24 781,2
14 726,7
2 669,2
28 393,5
6 463,4
3 031,3

