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VERORDENING (EG) Nr. 2186/96 VAN DE COMMISSIE
van 14 november 1996

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 536/93 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor de extra heffing in de sector melk en
zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad van
28 december 1992 tot instelling van de extra heffing in de
sector melk en zuivelprodukten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 11 09/96 (2), en met name op arti
kel 11 ,

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
536/93 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 82/96 (4), de sanctie is vastgesteld die
wordt opgelegd wanneer producenten bij rechtstreekse
verkoop de jaarlijkse termijn voor de mededeling van hun
verkoop in het afgelopen jaar aan de bevoegde instantie
van de Lid-Staat niet naleven; dat de ervaring leert dat de
sanctie producenten met een zeer kleine referentiehoe
veelheid nauwelijks afschrikt en aan de inning in dat
geval administratiekosten verbonden zijn die hoger zijn
dan de te innen bedragen; dat het dan ook raadzaam is
voor bovengenoemde sanctie een minimumbedrag vast te
leggen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 4, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr.
536/93 wordt vervangen door de volgende tekst:
„In geval van niet-naleving van de termijn, is de
producent de heffing verschuldigd over de totale,
rechtstreeks verkochte hoeveelheid melk en melkequi
valent boven zijn referentiehoeveelheid of, indien
geen overschrijding heeft plaatsgevonden , een boete
die overeenkomt met het bedrag van de heffing voor
een overschrijding van 0,1 % van zijn referentiehoe
veelheid , doch minimaal 20 ecu en maximaal 1 000
ecu .".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel , 14 november 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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