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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1 . september 1981

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for olivenolie for eksport, der udbydes
til salg i forbindelse med den 2. del-licitation , som er fastsat ved forordning
(EØF) nr. 1878/81
(Den italienske tekst er den eneste autentiske)

(8 1 /741 /EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer ^), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3454/80 (2), særlig artikel 12, stk.
4, og

ud fra følgende betragninger :
i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens

forordning (EØF) nr. 1878/81 om åbning af en lø
bende licitation med henblik på udbud til salg af
olivenolie, som det italienske interventionsorgan lig
ger inde med (3), udbyder dette en samlet mængde på
ca. 12 000 t jomfruolie, ekstra, stammende fra interven
tioner i olieproduktionsåret 1980/81 , til salg fra juli

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse mpd udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Fedtstoffer —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

I forbindelse med den 2. del-licitation fastsættes den i

artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1878/81 omhandlede
minimumssalgspris for olivenolie, som udbydes til
salg, således :

— jomfruolie, ekstra, 157 010 lire/ 100 kg.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den italienske Repu
blik.

1981 ;

ifølge artikel 5 i ovennævnte forordning skal der på
grundlag af de modtagne bud fastsættes en minimums
salgspris ;

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . september 1981 .

På Kommissionens vegne

på grundlag af de bud, der er indkommet i forbindelse

Poul DALSAGER

med den 2. del-licitation , bør minimumssalgsprisen
fastsættes som anført i det følgende ;

Medlem af Kommissionen

(») EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
(2) EFT nr. L 360 af 31 . 12 . 1980 , s . 16 .
P ) EFT nr. L 187 af 9 . 7 . 1981 , s . 16 .

