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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1977/97,
annettu 10 päivänä lokakuuta 1997,
tuotantomaksujen ja lisämaksun kertoimen laskemisen vahvistamisesta sokeri
alalla markkinointivuodeksi 1996/ 1997

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

laskettavan B-maksun laskemisessa on otettava huomioon

määrä, joka on 36,5345 prosenttia valkoisen sokerin inter
ventiohinnasta,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

saatavilla olevien tietojen perusteella ja asetuksen (ETY)
N:o 1785/81 28 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti todettu

kokonaistappio saadaan kokonaan katettua perustuotanto
maksuista ja B-maksuista saaduilla tuloilla; tämän vuoksi
markkinointivuodeksi

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 599/96 (2), ja erityisesti
sen 28 artiklan 8 kohdan ja 28 a artiklan 5 kohdan,

1996/ 1997

ei

tarvitse vahvistaa

kyseisen asetuksen 28 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
kerrointa, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo, että
ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

sokerialan kiintiöjärjestelmän soveltamista koskevista yksi
tyiskohtaisista säännöistä 8 päivänä kesäkuuta 1982
annetun komission asetuksen (ETY) Nro 1443/82 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 392/94 (4), 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että perus
tuotantomaksu ja B-maksu sekä tarvittaessa asetuksen
(ETY) Nro 1785/81 28 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin kerroin on vahvis
tettava ennen 1 5 päivää lokakuuta edellisen markkinointi
vuoden osalta,

1 artikla

Vahvistetaan tuotantomaksut sokerialalla markkinointi
vuodeksi 1996/ 1997 seuraavasti :

a) 1,2638 ecua 100 kilogrammalta valkoista sokeria perus
tuotantomaksuna A-sokerille ja B-sokerille,
b) 23,0862 ecua 100 kilogrammalta valkoista sokeria
B-maksuna B-sokerille,

komission asetuksessa (EY) Nro 1755/96 (^ asetuksen
(ETY) Nro 1785/81 28 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä
luetelmakohdassa tarkoitettu enimmäismäärä korotetaan

markkinointivuodeksi

1996/ 1997

37,5

prosenttiin

valkoisen sokerin interventiohinnasta,

asetuksen (ETY) Nro 1785/81 28 artiklan 1 ja 2 kohdan
mukaisesti todetun ennakoitavan kokonaistappion vuoksi
markkinointivuonna 1996/ 1997 sovellettavien tuotanto

maksujen vahvistamisen osalta mainitun asetuksen 28
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut enimmäismäärät on pidet
tävä ennallaan perustuotantomaksun osalta ja tämän
saman asetuksen 28 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti
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c) 0,5330 ecua 100 kilogrammalta kuiva-ainetta perustuo
tantomaksuna A-isoglukoosille ja B-isoglukoosille,
d) 9,6892 ecua 100 kilogrammalta kuiva-ainetta B-mak
suna B-isoglukoosille,

e) 1,2638 ecua 100 kilogrammalta sokeria/isoglukoosia
vastaavaa tuotetta perusmaksuna A-inuliinisiirapille ja
B-inuliinisiirapille,

f) 23,0862 ecua 100 kilogrammaa sokeria/isoglukoosia
vastaavaa kuiva-ainetta B-maksuna inuliinisiirapille.
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Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osutaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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