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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 752/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαΐου 2006
για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς
ορισμένες τρίτες χώρες για την 26η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της
διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1138/2005
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1138/2005, 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.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της
19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1138/2005 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2005, σχετικά με μόνιμη δημοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εμπορίας 2005/06 για τον
καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά την
εξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), πραγματοποιούνται τμηματικές
δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής προς ορισμένες τρίτες χώρες.

Για την 26η τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης, που
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1138/2005, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή
καθορίζεται σε 26,963 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2006.
Για την Επιτροπή
J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής
(ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).
(2) ΕΕ L 185 της 16.7.2005, σ. 3.

