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VERORDENING (EG) Nr. 335/98 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 1998
tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve pr¶zen en de
bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector suiker (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1599/96 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1422/95 van de
Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling, voor de
sector suiker, van de uitvoeringsbepalingen voor de
invoer van melasse en tot wĳziging van Verordening
(EEG) nr. 785/68 (3), en met name op artikel 1, lid 2, en
artikel 3, lid 1,
Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 1422/95 is
bepaald dat de cif-invoerprĳs voor melasse, hierna „representatieve prĳs” genoemd, wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 785/68 van de Commissie (4);
dat deze prĳs geldt voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 785/68;
Overwegende dat de representatieve prĳs voor melasse
wordt berekend voor een plaats van grensoverschrĳding
van de Gemeenschap, namelĳk Amsterdam; dat bĳ de
berekening van deze prĳs moet worden uitgegaan van de
gunstigste aankoopmogelĳkheden op de wereldmarkt, die
worden vastgesteld op grond van de noteringen of prĳzen
op deze markt, aangepast op basis van de eventuele
kwaliteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit; dat de standaardkwaliteit van melasse is vastgesteld
bĳ Verordening (EEG) nr. 785/68;
Overwegende dat voor de constatering van de gunstigste
aankoopmogelĳkheden op de wereldmarkt rekening
moet worden gehouden met alle gegevens betreffende de
op de wereldmarkt gedane aanbiedingen, de op
belangrĳke markten in derde landen geconstateerde
prĳzen en de in het internationale handelsverkeer tot
stand gekomen verkooptransacties, waarvan de
Commissie door de lidstaten of op eigen initiatief kennis
heeft genomen; dat krachtens artikel 7 van Verordening
(EEG) nr. 785/68 bĳ die constatering kan worden uitgegaan van een gemiddelde van verschillende prĳzen
wanneer dat gemiddelde beschouwd kan worden als
representatief voor de werkelĳke marktontwikkeling;
Overwegende dat geen rekening met die gegevens wordt
gehouden wanneer de goederen niet van gezonde
handelskwaliteit zĳn of wanneer de in de aanbieding
vermelde prĳs slechts betrekking heeft op een geringe en
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niet voor de markt representatieve hoeveelheid; dat
evenmin rekening moet worden gehouden met die
aanbiedingsprĳzen waarvan mag worden aangenomen dat
ze niet representatief zĳn voor de werkelĳke marktontwikkeling;
Overwegende dat, om gegevens te verkrĳgen die
vergelĳkbaar zĳn met die voor melasse van de standaardkwaliteit, de prĳzen, naargelang van de kwaliteit van de
aangeboden melasse, moeten worden verhoogd of
verlaagd op basis van de resultaten die bĳ toepassing van
artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 785/68 worden
verkregen;
Overwegende dat een representatieve prĳs bĳ uitzondering voor een beperkte tĳd ongewĳzigd gehandhaafd kan
worden wanneer de Commissie geen kennis meer heeft
kunnen nemen van de aanbiedingsprĳs waarvan is uitgegaan voor de vorige vaststelling van de representatieve
prĳs, en wanneer de beschikbare aanbiedingsprĳzen die
niet voldoende representatief lĳken te zĳn voor de
werkelĳke markttendens, plotselinge en aanzienlĳke
wĳzigingen van de representatieve prĳs teweeg zouden
brengen;
Overwegende dat, indien er een verschil is tussen de
reactieprĳs voor het betrokken product en de representatieve prĳs, aanvullende invoerrechten moeten worden
vastgesteld overeenkomstig artikel 3 van Verordening
(EG) nr. 1422/95; dat als de invoerrechten worden
geschorst overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG)
nr. 1422/95, specifieke bedragen ter vervanging van die
rechten moeten worden vastgesteld;
Overwegende dat toepassing van deze bepalingen leidt tot
de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor de betrokken producten zoals die worden
vastgesteld in de bĳlage bĳ deze verordening;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1422/95 bedoelde producten worden vastgesteld zoals
aangegeven in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 februari 1998.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 februari 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BöLAGE
b¶ de verordening tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve pr¶zen en de
aanvullende invoerrechten voor melasse

GN-code

1703 10 00 (1)
1

1703 90 00 ( )

Representatieve prĳs in ecu
per 100 kg netto van het
betrokken product

Aanvullend recht in ecu
per 100 kg netto van het
betrokken product

Toe te passen recht bĳ invoer
als gevolg van schorsing
van de invoerrechten,
als bedoeld in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1422/95,
in ecu per 100 kg netto van het
betrokken product (2)

7,96



0,25

9,64



0,00

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 785/68.
(2) Dit bedrag vervangt, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, het voor deze producten vastgestelde
bedrag van het recht van het gemeenschappelĳk douanetarief.

