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Publicatieblad van de Europese Unie
RECTIFICATIES

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1270/2011 van de Commissie van 6 december 2011 tot
vaststelling van een aanvaardingspercentage voor de afgifte van uitvoercertificaten, tot afwijzing van
uitvoercertificaataanvragen en tot schorsing van de mogelijkheid tot het indienen van
uitvoercertificaataanvragen voor buiten het quotum geproduceerde suiker
(Publicatieblad van de Europese Unie L 324 van 7 december 2011)
Bladzijde 27, overweging 3:
in plaats van:

„(3)

De hoeveelheden suiker waarvoor uitvoercertificaten zijn aangevraagd, overschrijden de in
artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 372/2011 vastgestelde kwantitatieve grens.
Derhalve moet een aanvaardingspercentage worden vastgesteld voor de hoeveelheden die zijn
aangevraagd op 1 december 2011. Bovendien moeten alle uitvoercertificaataanvragen die voor
suiker zijn ingediend na 2 december 2011, worden afgewezen en moet de indiening van uit
voercertificaataanvragen worden geschorst,”,

te lezen:

„(3)

De hoeveelheden suiker waarvoor uitvoercertificaten zijn aangevraagd, overschrijden de in
artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 372/2011 vastgestelde kwantitatieve grens.
Derhalve moet een aanvaardingspercentage worden vastgesteld voor de hoeveelheden die zijn
aangevraagd op 1 en 2 december 2011. Bovendien moeten alle uitvoercertificaataanvragen die
voor suiker zijn ingediend na 2 december 2011, worden afgewezen en moet de indiening van
uitvoercertificaataanvragen worden geschorst,”.

Artikel 1, eerste alinea:
in plaats van:

„1.
Uitvoercertificaten voor buiten het quotum geproduceerde suiker waarvoor aanvragen zijn in
gediend op 1 december 2011, worden afgegeven voor de aangevraagde hoeveelheden waarop een aan
vaardingspercentage van 51,679586 % is toegepast.”,

te lezen:

„1.
Uitvoercertificaten voor buiten het quotum geproduceerde suiker waarvoor aanvragen zijn in
gediend op 1 en 2 december 2011, worden afgegeven voor de aangevraagde hoeveelheden waarop
een aanvaardingspercentage van 51,679586 % is toegepast.”.

Rectificatie van Besluit 2011/791/EU van de Raad van 8 november 2011 tot wijziging van Besluit 2011/734/EU
gericht tot Griekenland met het oog op de versterking en verdieping van het begrotingstoezicht en tot
aanmaning van Griekenland om maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die nodig
wordt geacht om de buitensporigtekortsituatie te verhelpen
(Publicatieblad van de Europese Unie L 320 van 3 december 2011)
Bladzijde 31, de ondertekening:
in plaats van:

„Voor de Raad
De voorzitter
J. VINCENT-ROSTOWSKI”,

te lezen:

„Voor de Raad
De voorzitter
W. PAWLAK”.
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