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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 14 februari 1973

om geen gevolg te geven aan de tweeëntwintigste openbare deelinschrijving voor witte
suiker gehouden in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in
Verordening (EEG) nr. 1897/72
(73/39/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr . 1009/67/ EEG van de Raad
van 18 december 1967 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector suiker ( x ),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG) nr.
174/73 (2), en met name op artikel 17, lid 4,
Overwegende dat de Lid-Staten krachtens Verorde
ning (EEG ) nr. 1897/72 van de Commissie van
1 september 1972 betreffende een permanente open
bare inschrijving voor de bepaling van de restitutie
bij uitvoer van witte suiker ( 3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2847/72 (4), tct het
houden van openbare deelinschrijvingen voor uitvoer
van witte suiker verplicht zijn ;
Overwegende dat vervolgens de bepalingen van ar
tikel 4, lid 3 , van Verordening ( EEG ) nr. 766/68 van
de Raad van 18 juni 1968 houdende vaststelling van
de algemene voorschriften inzake de restitutie bij de
uitvoer van suiker ( 5 ), laatstelijk gewijzigd bij Ver
ordening (EEG ) nr . 433 /72 (6), binnen drie werk
dagen na afloop van de termijn voor indiening van
de aanbiedingen en op basis van de binnengekomen
aanbiedingen een maximumbedrag wordt bepaald
van de restitutie voor de desbetreffende openbare
deelinschrijving ; dat voor de berekening van hel
maximumbedrag rekening wordt gehouden met de
communautaire situatie op het gebied van voor
ziening en prijzen van prijzen en afzetmogelijkheden
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op de wereldmarkt, evenals met de kosten die de uit
voer van suiker met zich meebrengt ; dat volgens de
bepalingen van artikel 6, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 394/70 van de Commissie van 2 maart
1970 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen
inzake de restituties bij uitvoer van suiker (7 ), be
sloten kan worden om geen gevolg te geven aan de
inschrijving ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van her Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Er is besloten geen gevolg te geven aan de tweeën
twintigste openbare deelinschrijving gehouden krach
tens Verordening ( EEG ) nr. 1897/72, waarvoor de
termijn voor dc indiening der aanbiedingen op
14 februari 1973 verstreek .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot alle Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 14 februari 1973 .
Voor de Commissie

P J LARDINOIS
Lid van de Commissie
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L 25 van 30 . 1 . 1973 , blz . 1 .
L 201 van 2 . 9 . 1972 , blz . 8 .
L 299 van 31 . 12 . 1972 , blz . 4 .
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(6) PB nr. L 53 van 2 . 3 . 1972 , blz . 1 .
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