11 . 10. 97

| NL I

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 278 /5

VERORDENING (EG) Nr. 1977/97 VAN DE COMMISSIE
van 10 oktober 1997

tot vaststelling van de bedragen van de productieheffingen in sector suiker voor
het verkoopseizoen 1996/ 1997
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat het totale verlies dat aan hand van de
beschikbare gegevens overeenkomstig artikel 28, leden 1
en 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 geconstateerd is,
volledig wordt gedekt door de ontvangsten uit de basis
productieheffing en de B-heffing; dat derhalve voor het
verkoopseizoen 1996/ 1997 de in artikel 28 bis, lid 2, van

die verordening bedoelde coëfficiënt niet vastgesteld moet
worden ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1599/96 (2), en met name op artikel
28 , lid 8 , en op artikel 28 bis, lid 5,

Overwegende dat in artikel 7, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1443/82 van de Commissie van 8 juni 1982
houdende uitvoeringsbepalingen voor de quotaregeling in
de sector suiker (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 392/94 (4), is bepaald dat vóór 15 oktober de
bedragen van de basisproductieheffing, de B-heffing en in
voorkomend geval de in artikel 28 bis, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 1785/81 bedoelde coëfficiënt voor suiker,
isoglucose en inulinestroop voor het voorafgaande
verkoopseizoen moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bedragen van de productieheffingen in de sector
suiker worden voor het verkoopseizoen 1996/ 1997 vastge
steld op:

a) 1,2638 ecu voor 100 kg witte suiker als basisheffing op
A-suiker en op B-suiker,

Overwegende dat het in artikel 28 , lid 4, tweede alinea,
eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1785/81
bedoelde maximumbedrag bij Verordening (EG) nr.
1755/96 van de Commissie Q voor het verkoopseizoen
1996/ 1997 is gebracht op 37,5 % van de interventieprijs
voor witte suiker;

b) 23,0862 ecu voor 100 kg witte suiker als B-heffing op
B-suiker,

c) 0,5330 ecu voor 100 kg droge stof als basisheffing op
A-isoglucose en op B-isoglucose,

d) 9,6892 ecu voor 100 kg droge stof als B-heffing op
B-isoglucose,

Overwegende dat het verwachte totale verlies, zoals vastge
steld overeenkomstig artikel 28, leden 1 en 2, van Veror
dening (EEG) nr. 1785/81 , ertoe leidt voor de vaststelling
van de bedragen van de productieheffing voor het
verkoopseizoen 1996/ 1997 uit te gaan van de in artikel
28, lid 3, van die verordening bedoelde, aangepaste maxi

mumbedragen voor de basisproductieheffing en voor de
berekening van de B-heffing overeenkomstig artikel 28,

e) 1,2638 ecu per 100 kg suiker/isoglucose-equivalent in
droge stof als basisheffing voor A-inulinestroop en
B-inulinestroop,
f) 23,0862 ecu voor 100 kg suiker/isoglucose-equivalent
in droge stof als de B-heffing voor B-inulinestroop.

leden 4 en 5, van die Verordening uit te gaan van een

bedrag dat gelijk is aan 36,5345 % van de interventieprijs
voor witte suiker;
Artikel 2
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177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
206 van 16. 8. 1996, blz. 43.
158 van 9. 6. 1982, blz. 17.
53 van 24. 2. 1994, blz. 7.

5 PB L 230 van 11 . 9 . 1996, blz. 4.

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 oktober 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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