20 . 2. 97

I DA !

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 50/21

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 302/97
af 19. februar 1997

om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse
sukkerprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

FÆLLESSKABER HAR —

ning (EF) nr. 1423/95, på de oplysninger, som Kommis
sionen har kendskab til, gør det nødvendigt at ændre de
nuværende beløb i overensstemmelse med bilaget til

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1785/81 af 30 . juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 599/96 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1423/95 af 23 . juni 1995 om gennemførelsesbestem
melser for import af sukkerprodukter undtagen me
lasse (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 127/96 (4),
særlig artikel 1 , stk. 2, andet afsnit, og artikel 3, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger:
Størrelsen af de repræsentative priser og af tillægstolden
for import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 11 95/96 (*),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 263/97 (6);

nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder
ved indførsel af de i artikel 1 i forordning (EF)
nr. 1423/95

omhandlede

produkter,

Denne forordning træder i kraft den 20 . februar 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver

Udfærdiget i Bruxelles, den 19 . februar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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1 . 7. 1981 , s. 4.
16. 8 . 1996, s. 43.
24. 6. 1995, s. 16.
25. 6. 1996, s. 12.
29. 6. 1996, s . 3.

h) EFT nr. L 43 af 14. 2. 1997, s. 15.

som

Artikel 2

medlemsstat.

(')
O
O
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fastsættes

angivet i bilaget.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 19. februar 1997 om ændring af de repræsentative priser og den
tillægstold, der gælder ved indførsel af hvidt sukker, råsukker og produkter henhørende under
KN-kode 1702 90 99

(ECU)
KN-kode

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto

af det pågældende produkt

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 O

Tillægstold
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

23,29

4,66

23,29

9,89

23,29

4,46

23,29

9,46

25,66

12,44

25,66

7,88

25,66

7,88

0,26

0,39

(') Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 431 /68 (EFT nr. L 89 af 10 . 4.
1968, p. 3), som ændret.
(2) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 793/72 (EFT nr. L 94 af 21 . 4.
1972, p. 1 ).

(*) Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.

