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RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 18 mei 1976

inzake de verkoop en het gebruik van zachte tarwe uit de voorraden van het
Italiaanse interventiebureau

(76/48 7/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ( ! ),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 832/
76 (2), inzonderheid op artikel 7, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2738 /75 van de Raad
van 29 oktober 1975 tot vaststelling van de algemene
interventievoorschriften in de sector granen (3), inzon
derheid op artikel 4,
Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat de markt voor zachte tarwe in Italië
momenteel bevoorradingsmoeilijkheden kent ; dat
deze situatie niet alleen voortvloeit uit een structureel

tekort van de Italiaanse produktie, maar ook uit het
met speculatieve oogmerken achterhouden van voor
raden in verband met de waardedaling van de lire en
uit de vermindering van de invoer die door de mone
taire gebeurtenissen moeilijker is geworden ;

Overwegende dat de Raad, om aan deze situatie het
hoofd te bieden, heeft besloten aan het Italiaanse in

terventiebureau zachte tarwe ter beschikking te stellen
uit de voorraden van de interventiebureaus van andere

Lid-Staten ; dat bovendien het Italiaanse interventie

bureau een deel van de nog in zijn bezit zijnde zachte
tarwe op de binnenlandse markt heeft verkocht ;
(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz . 1 .
(2) PB nr. L 100 van 14. 4. 1976, blz . 1 .
(3) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 49.

Overwegende dat de marktprijzen ondanks deze maat
regelen boven de drempelprijs blijven liggen ; dat
hierdoor de prijs van het brood voor de consumenten
bezwaarlijk wordt ;
Overwegende dat in artikel 39 van het Verdrag met
name is bepaald dat het gemeenschappelijk land
bouwbeleid ten doel heeft de voorziening veilig te
stellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbrui
kers te verzekeren ;

Overwegende dat het Italiaanse interventiebureau nog
meer dan 100 000 ton zachte tarwe in zijn bezit heeft ;
dat, ten einde op doeltreffende en snelle wijze het
hoofd te bieden aan deze moeilijke situatie, die nog
wordt verergerd door de ramp die het noorden van het
land getroffen heeft, de bovenbedoelde hoeveelheden
onmiddellijk ter beschikking van de Italiaanse Rege
ring moeten worden gesteld ; dat hierdoor de Italiaan
se Regering de mogelijkheid wordt geboden deze hoe
veelheden te bestemmen voor de vervaardiging van
een bepaald soort brood dat door zijn lage prijs wordt
gebruikt door het minst draagkrachtige deel van de
bevolking ;
Overwegende dat in deze omstandigheden dient te
worden bepaald dat overeenkomstig artikel 4 van Ver
ordening (EEG) nr. 2738/75 de voorraden zachte tarwe
door het Italiaanse interventiebureau ter beschikking
van de Italiaanse Regering moeten worden gesteld
volgens een andere procedure dan inschrijving ; dat de
prijs hiervoor forfaitair wordt vastgesteld, overeenkom
stig Verordening (EEG) nr. 376/70 van de Commissie
van 27 februari 1970 tot vaststelling van de regeling
voor de verkoop van granen door de interventiebu
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reaus ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 129/73 (2) ;

mogelijk maakt dat de minst draagkrachtige verbrui
kers dit brood kunnen kopen .

Overwegende dat deze maatregel slechts verantwoord
is wegens de buitengewone situatie ; dat bovendien
het tempo waarin deze maatregel moet worden uitge
voerd de normale prijsontwikkeling overeenkomstig
de regels van de gemeenschappelijke marktordening

De Italiaanse Regering treft alle nodige maatregelen
om te bewerkstelligen dat deze overdracht plaatsvindt
onder zodanige voorwaarden dat de meelindustrie toe
gang tot deze hoeveelheden op de grondslag van non
discriminatie mogelijk wordt gemaakt.

voor zachte tarwe niet zal verstoren,

De uiterste datum voor de overdracht en de levering
aan de meelindustrie is 18 juni 1976.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1.

In afwijking van artikel 3 van Verordening (EEG)

nr. 2738 /75 stelt het Italiaanse interventiebureau tot

en met 31 mei 1976, 100 000 ton zachte tarwe opge
slagen in de „regioni" vermeld in de bijlage, ter be
schikking van de Italiaanse Regering, op voorwaarde
dat de in de hierna volgende leden vermelde voor
waarden in acht worden genomen .
De prijs die in het kader van de in lid 1 bedoelde
maatregel moet worden betaald wordt forfaitair vastge
steld op 168,87 rekeneenheden per ton .

4. De Italiaanse Republiek brengt de Commissie
onverwijld op de hoogte van de krachtens deze be
schikking getroffen maatregelen en van de afwikke
ling van de daarin vermelde transacties.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Repu
bliek .

2

3.

Gedaan te Brussel , 18 mei 1976 .
Voor de Raad

De Italiaanse Regering draagt de in lid 1 ge

noemde hoeveelheden over aan de meelindustrie met

De Voorzitter

het oog op verwerking tot meel voor de vervaardiging
van „pane comune" tegen een verlaagde prijs die het

J. HAMILIUS

BIJLAGE

(ton)
Piemonte
Lombardia
Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia Romagna
Toscana
Marche

(') PB nr. L 43 van 28 . 2. 1970, blz. 49 .
(2) PB nr. L 17 van 20 . 1 . 1973 , blz . 17.

19
24
14
2
28
6
3

934,5
781,2
726,7
669,2
393,5
463,4
031,3

