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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1270/2011 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με
τον καθορισμό ποσοστού αποδοχής για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής, την απόρριψη των αιτήσεων
πιστοποιητικών εξαγωγής και την αναστολή της υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής για τη ζάχαρη
εκτός ποσόστωσης
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324 της 7ης Δεκεμβρίου 2011)
Σελίδα 27:
— αιτιολογική παράγραφος 3:
αντί:

«(3)

Οι ποσότητες ζάχαρης τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής υπερβαίνουν το
ποσοτικό όριο που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 372/2011. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καθορισθεί ποσοστό αποδοχής για τις ποσότητες
για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις την 1η Δεκεμβρίου 2011. Όλες οι αιτήσεις πιστοποιητικών
εξαγωγής για ζάχαρη που υποβλήθηκαν μετά τις 2 Δεκεμβρίου 2011 πρέπει, συνεπώς, να απορριφθούν
και να ανασταλεί η υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής»,

διάβαζε:

«(3)

Οι ποσότητες ζάχαρης τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής υπερβαίνουν το
ποσοτικό όριο που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 372/2011. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καθορισθεί ποσοστό αποδοχής για τις ποσότητες
για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις την 1η και την 2α Δεκεμβρίου 2011. Όλες οι αιτήσεις πιστοποι
ητικών εξαγωγής για ζάχαρη που υποβλήθηκαν μετά τις 2 Δεκεμβρίου 2011 πρέπει, συνεπώς, να
απορριφθούν και να ανασταλεί η υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής,»·

— άρθρο 1, παράγραφος 1:
αντί:

«1.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τη ζάχαρη εκτός ποσόστωσης για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις την
1η Δεκεμβρίου 2011, εκδίδονται για τις αιτούμενες ποσότητες πολλαπλασιαζόμενες επί το ποσοστό αποδοχής
51,679586 %.»,

διάβαζε:

«1.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τη ζάχαρη εκτός ποσόστωσης για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις την
1η και την 2α Δεκεμβρίου 2011, εκδίδονται για τις αιτούμενες ποσότητες πολλαπλασιαζόμενες επί το ποσοστό
αποδοχής 51,679586 %.».

Διορθωτικό στην απόφαση 2011/791/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, για τροποποίηση της απόφασης
2011/734/ΕΕ η οποία απευθύνεται προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής
εποπτείας, και διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος που κρίνονται
αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320 της 3ης Δεκεμβρίου 2011)
Σελίδα 31, στην υπογραφή:
αντί:

«Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. VINCENT-ROSTOWSKI»,

διάβαζε: «Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
W. PAWLAK».
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