11.11.86

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 284/3

Beslutninger truffet af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber den 29. oktober 1986 om
sanktioner mod to jern- og stålvirksomheder, der har overtrådt EKSF-traktatens artikel 58 samt
de til gennemførelse heraf vedtagne beslutninger
(86/C 284/03)
1.
Selskabet British Steel Corporation er blevet pålagt en bøde på 34 100 ECU i henhold til
EKSF-traktatens artikel 58 og beslutning nr. 234/84/EKSF, som følge af en overskridelse med
682 tons af den for tredje kvartal 1984 fastsatte produktionskvote for gruppe I c).
2.
Selskabet Badische Stahlwerke AG er blevet pålagt en bøde på 6 558 240 ECU i henhold
til EKSF-traktatens artikel 58 og beslutning nr. 2177/83/EKSF, som følge af en overskridelse i
tredje kvartal 1983 med 41 017 tons af produktionskvoten for gruppe IV og med 47 756 tons
og 6 886 tons af de dele af kvoterne, der kan leveres på det fælles marked for henholdsvis
gruppe IV og V, og som følge af en overskridelse i fjerde kvartal 1983 for så vidt angår samme
grupper med henholdsvis 38 837 tons og 10 632 tons af produktionskvoterne og med henholdsvis 44 558 tons og 19 333 tons af de dele af kvoterne, der kan leveres inden for Fællesskabet.

Meddelelse om beslutningerne om de forskellige licitationer inden for landbrugssektoren
(olivenolie)
(86/C 284/04)
(Se meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 360 af 21. december 1982, s. 43)
Licitationsnummer

Dato for
Kommissionens
beslutning

Kommissionens
forordning
(EØF)
nr. 2801/86 af 10. september 1986 om
åbning af en løbende licitation med henblik
på udbud til salg af olivenolie af presserester,
som det italienske interventionsorgan ligger
inde med
(EFT nr. L 259 af 11. 9. 1986, s. 23)

2

6.11. 1986

Olivenolie af presserester 10°:
140 025 lire/100 kg

Kommissionens
forordning
(EØF)
nr.
2802/86 af 10. september 1986 om åbning af
en løbende licitation med henblik på udbud
til salg af olivenolie, som det portugisiske
interventionsorgan ligger inde med
(EFT nr. L 259 af 11. 9. 1986, s. 25)

2

6.11. 1986

Bomolie 5°:
27 140 esc./100 kg

Løbende licitation

Minimumssalgspris

