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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 337/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr Vεβρουαρου 1998
για καθορισµ του µγιστου ποσο τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ τηr λευκr ζχαρηr
για την 26η τµηµατικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1408/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1981, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα τηr ζχαρηr(1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1599/96(2), και ιδωr το ρθρο
17 παργραφοr 5 δετερο εδφιο στοιχεο β),

ιδωr, η κατσταση και η προβλεπµενηεξλιξη τηr αγορr
τηr ζχαρηr στην Κοιντητα και στη διεθν αγορ·
τι, µετ απ εξταση των προσφορν, πρπει να θεσπισθον για την 26η τµηµατικ δηµοπρασα οι διατξειr που
αναφρονται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
ζχαρηr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµνταr:
τι, δυνµει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1408/97τηr Επιτροπr, τηr 22αr Ιουλου 1997, περ διαρκοr δηµοπρασαr
για τον καθορισµ των εισφορν /και των επιστροφν
κατ την εξαγωγ λευκr ζχαρηr(3), την εξαγωγ τηr
ζχαρηr αυτr·
τι, κατ τιr διατξειr του ρθρου 9 παργραφοr 1 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1408/97,καθορζεται να µγιστο
ποσ επιστροφr κατ την εξαγωγ, κατ περπτωση, για
την εν λγω τµηµατικ δηµοπρασα, αφο ληφθον υπψη,

ρθρο 1
Για την 26η τµηµατικ δηµοπρασα λευκr ζχαρηr, που
πραγµατοποιεται σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1408/97, το αντατο ποσ τηr επιστροφr κατ την
εξαγωγ καθορζεται σε 43,436 Ecu αν 100 χιλιγραµµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου 1998.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 Vεβρουαρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 177 τηr 1. 7. 1981, σ. 4.
(2) ΕΕ L 206 τηr 16. 8. 1996, σ. 43.
(3) ΕΕ L 194 τηr 23. 7. 1997, σ. 16.

