Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 196/44

5. 8 . 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2204/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Αυγούστου 1993

περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την δέκατη τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1144/93
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

κρατιας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)·
ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες κατα
στάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιο
ριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1548/93 (2), και ιδίως το άρ
θρο 19 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως

Εκτιμώντας:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1144/93 της
Επιτροπής της 10ης Μαΐου 1993 περί διαρκούς δημοπρασίας
για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστροφών
κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3) διοργανώνονται
τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης
αυτής ·

ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού (Ε,ΟΚ) αριθ. 1 144/93, καθορίζεται ένα μέγιστο
ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για
την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη,
ιδίως, η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς
της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά ·
ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπι
σθούν για την δέκατη τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 1 ·
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(4) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημο

Ζάχαρης,

ΑρSρο 1

1 . Για την δέκατη τμηματική δημοπρασία λευκής
ζάχαρης, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1144/93, το ανώτατο ποσό της επιστροφής
κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε 40,690 Ecu ανά 100 χιλιό
γραμμα.

2. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυρο
βούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των
όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
990/93.

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Αυγούστου
1993 .

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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