Αριθ. L 262/30

Επίσημη 'Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

16. 9. 81

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 2ας Σεπτεμβρίου 1981

περί καθορισμού τοΰ μέγιστου ποσοΟ της έπιστροφής κατά τήν έξαγωγή λευκής ζάχαρης γιά
την 6η τμηματική δημοπρασία πού πραγματοποιείται στό πλαίσιο τής διαρκούς δημοπρασίας
δυνάμει τοϋ κανονισμοί) (ΕΟΚ) άριθ. 2041/81
(81 /744/ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :

ότι ή Επιτροπή Διαχειρίσεως Ζάχαρης δέν διατύπωσε
γνώμη έντός τής προθεσμίας πού τέθηκε άπό τόν πρόε
δρο της,

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 1785/81 τοΰ Συμβουλίου τής
30ής 'Ιουνίου 1981 περί κοινής όργανώσεως άγοράς στόν
τομέα τής ζάχαρης ('), καί ιδίως τό άρθρο 19 παρά

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΑρΒρο 1

γραφος 4,

Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2041 /81 τής
'Επιτροπής τής 16ης 'Ιουλίου 1981 περί διαρκούς δημο
πρασίας γιά τόν καθορισμό εισφορών ή/καί έπιστροφών
κατά τήν έξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), διοργανώνονται
τμηματικές δημοπρασίες γιά τήν έξαγωγή τής ζάχαρης
αύτής ·
ότι, κατά τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 9 παράγραφος 1 τοΰ
κανονισμοΰ ( ΕΟΚ) άριθ. 2041 /81 , καθορίζεται ένα μέγι
στο ποσό έπιστροφής κατά τήν έξαγωγή, κατά περί
πτωση, γιά τήν έν λόγω τμηματική δημοπρασία, άφοΰ
ληφθοΰν ύπόψη, ιδίως, ή κατάσταση καί ή προβλεπό
μενη έξέλιξη τής άγοράς τής ζάχαρης στήν Κοινότητα
καί στη διεθνή άγορά ·

ότι, μετά άπό έξέταση τών προσφορών, πρέπει νά θεσπι
στοΰν, γιά τήν 6η τμηματική δημοπρασία, οί διατάξεις
πού άναφέρονται στό άρθρο 1 ·

0 ) ΕΕ άρι9. L 177 τής 1 . 7. 1981 , σ. 4.
(2) ΕΕ άριθ. L 200 τής 21 . 7 . 1981 , σ. 22.

Για τήν 6η τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης, πού
πραγματοποιείται δυνάμει τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ.
2041 /81 , τό μέγιστο ποσό τής έπιστροφής κατά τήν
έξαγωγή καθορίζεται σέ 27,991 ECU άνά 100 χιλιό
γραμμα.

Αρθρο 2

Ή παρούσα άπόφαση άπευθύνεται στά Κράτη μέλη.

Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 2 Σεπτεμβρίου 1981 .

Γιά τήν 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής

