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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1227/77

af 8 . juni 1977

om ændring af forordning ( EØF) nr. 2101 /75 om løbende licitation med henblik
på udførsel af hvidt sukker i produktionsåret 1976/ 1977
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

3330/74 af 19 . december 1974 om den fælles markeds

ordning for sukker ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 11 10/77 (2 ), særlig artikel 12, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2101 /75 af 11 . august 1975 om en løbende licitation
med henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller
eksportrestitution for hvidt sukker (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 2924/76 (4), åbner medlems
staterne dellicitationer med henblik på udførsel af
nævnte sukker ;

i betragtning af den øjeblikkelige forsyningssituation i
Fællesskabet og på verdensmarkedet bør der, i forbin
delse med ovennævnte licitation , for de eksportlicen
ser, der udstedes efter en nærmere fastsat dato, fastsæt

Artikel 1

Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, litra b), i forordning
( EØF) nr. 2101 /75 affattes således :
•b) de eksportlicenser, der er udstedt i henhold til
en dellicitation , der har fundet sted :

— efter den 30 . april 1977, men senest den 8 .
juni 1977, gælder kun indtil den 30 . sep
tember 1977,

— efter den 8 . juni 1977, gælder kun indtil
den 31 . oktober 1977.«

Artikel 2

tes en anden gyldighedsperiode end den oprindelige
Denne forordning træder i kraft den 9 . juni 1977.

fastsatte ;

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 8 . juni 1977.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH
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