18.8.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 223/9

VERORDENING (EG) Nr. 1667/2001 VAN DE COMMISSIE
van 17 augustus 2001
houdende uitstel voor betaling van de bĳdrage in de opslagkosten in de sector suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 50,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 48, tweede alinea, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 is bepaald dat, voor suiker die zich op 30
juni 2001 in opslag bevindt, in het kader van het bĳ
Verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van 13
september 1999 houdende een gemeenschappelĳke
ordening der markten in de sector suiker (2), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 906/2001 van de
Commissie (3), vastgestelde vereveningsstelsel voor de
opslagkosten, 30 juni 2001 wordt beschouwd als afzetdatum voor de inning van de opslagbĳdrage.

(1)

Gezien de omvang van de opslagbĳdrage die verschuldigd is voor de suiker die zich op 30 juni 2001 in
opslag bevond, dienen de voorwaarden voor de betaling
door de betrokkenen te worden versoepeld door een
afwĳking toe te staan op het bepaalde in artikel 15 van
Verordening (EEG) nr. 1998/78 van de Commissie van
18 augustus 1978 houdende vaststelling van de wĳze
van toepassing van de vereveningsregeling voor opslagkosten in de sector suiker (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1758/93 (5).

(2)

De regels voor suiker die door de producerende ondernemingen van het verkoopseizoen 2000/2001 naar het
verkoopseizoen 2001/2002 wordt overgebracht overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr. 2038/
1999, zullen later worden vastgesteld.

(3)

Deze maatregelen moeten worden toegepast met terugwerkende kracht vanaf de datum waarop de bĳ de
nieuwe gemeenschappelĳke marktordening voor de
sector suiker ingestelde regeling van toepassing wordt.

(4)

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de bepaling overeenkomstig artikel 48, tweede alinea, van
Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de hoeveelheid suiker die
op 30 juni 2001 is opgeslagen houden de lidstaten geen rekening met de suiker die door de producerende ondernemingen is
overgebracht van het verkoopseizoen 2000/2001 naar het
verkoopseizoen 2001/2002 uit hoofde van artikel 32 van
Verordening (EG) nr. 2038/1999.
Artikel 2
1.
In afwĳking van artikel 15 van Verordening (EEG) nr.
1998/78 stellen de lidstaten voor elke persoon die is onderworpen aan de opslagbĳdrage als bedoeld in artikel 48, tweede
alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/2001, uiterlĳk op 20
oktober 2001 het door deze persoon verschuldigde bedrag
vast.
2.
Het in lid 1 bedoelde bedrag moet uiterlĳk 20 november
2001 worden betaald.
Artikel 3
Deze verordening laat de bepalingen die van toepassing zĳn op
de in artikel 1 bedoelde overgebrachte suiker onverlet. Deze
bepalingen zullen later worden vastgesteld.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 augustus 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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