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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1977/97
av den 10 oktober 1997

om fastställande för regleringsåret 1996/97 av produktionsavgifterna för socker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

hänsyn till ett belopp om 36,5345 % av interventions
priset för vitsocker.

Den totala förlust som registrerats på grundval av kända
uppgifter och i enlighet med artikel 28.1 och 28.2 i
förordning (EEG) nr 1785/81 täcks helt av inkomsterna

från basproduktionsavgifterna och B-avgifterna. Den koef
ficient som anges i artikel 28a.2 i den förordningen
behöver följaktligen inte fastställas för regleringsåret 1996/
97 .

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av

marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1 599/96 (2), särskilt artikel 28.8 och 28a.5 i denna,

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

och

med beaktande av följande :

I artikel 7.1 i kommissionens förordning (EEG) nr
1443/82 av den 8 juni 1982 om tillämpningsföreskrifter
för kvotsystemet på sockerområdet f), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 392/94 (4), föreskrivs att
basproduktionsavgiften och B-avgiften samt, vid behov,
den koefficient som avses i artikel 28a.2 i förordning
(EEG) nr 1785/81 för socker, isoglukos och insulinsirap
skall fastställas före den 15 oktober med avseende på det
föregående regleringsåret.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktionsavgifterna för regleringsåret 1996/97 inom
sockerområdet fastställs enligt följande:
a) Basproduktionsavgiften för A-socker och B-socker skall
vara 1,2638 ecu/ 100 kg vitsocker.

b) B-avgiften för B-socker skall vara 23,0862 ecu/ 100 kg
vitsocker.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1755/96 f)
höjdes det högsta belopp som avses i artikel 28.4 första
strecksatsen i förordning (EEG) nr 1785/81 för reglerings
året 1996/97 till 37,5 % av interventionspriset på vit
socker.

Uppskattningen av den totala förlust som registrerats i
enlighet med artikel 28.1 och 28.2 i förordning (EEG) nr
1785/81 gör det nödvändigt att för fastställandet av
produktionsavgifter för regleringsåret 1996/97 behålla de
högsta belopp som avses i artikel 28.3 i den förordningen
vad beträffar basproduktionsavgiften och att för beräkning
av B-avgiften i enlighet med artikel 28.4 och 28.5 ta

c) Basproduktionsavgiften för A-isoglukos och B-iso
glukos skall vara 0,5330 ecu/ 100 kg torrsubstans.

d) B-avgiften för B-isoglukos skall vara 9,6892 ecu/ 100 kg
torrsubstans .

e) Basproduktionsavgiften för A-inulinsirap och B-inulin
sirap skall vara 1,2638 ecu/ 100 kg torrämnesekvivalent
socker/isoglukos.
f) B-avgiften för B-inulinsirap skall vara 23,0862 ecu/ 100
kg torrämnesekvivalent isoglukos.

Artikel 2

(') EGT L 177, 1.7.1981 , s. 4.
(2) EGT L 206, 1 6.8.1 996, s . 43.
o EGT L 158 , 9.6.1982, s. 17 .
(*) EGT L 53, 24.2.1994. s . 7.

(s) EGT L 230 , 11.9.1996, s . 4.

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 oktober 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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