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Nr. L 55/91

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 515/92
af 28 . februar 1992

om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra
sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens
bilag II
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 61 /
92 (2), særlig artikel 19, stk. 4, litra a), og stk. 7, og

produkter fra tredjelande inden for rammerne af proce
duren for aktiv forædling, lige konkurrencevilkår ;
i artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3035/80 bestem
mes, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen tages
hensyn til eventuelle produktionsrestitutioner, støtte eller
andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, som
finder anvendelse i alle medlemsstaterne, i henhold til

forordningen om den fælles markedsordning for den
pågældende sektor med hensyn til de basisprodukter, der
er nævnt i bilag A til den pågældende forordning eller
dermed ligestillede produkter ;

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 19, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.
1785/81 kan der for de produkter, som er nævnt i artikel
1 , stk. 1 , litra a), c), d), f) og g), i den pågældende forord
ning, ydes en eksportrestitution, når disse produkter
udføres i form af varer angivet i bilag I til samme forord
ning. I Rådets forordning (EØF) nr. 3035/80 af 11 .
november 1980 om fastsættelse af almindelige regler for
ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriteri
erne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse land

brugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke
omfattes af Traktatens bilag II (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3381 /90 (4), præciseres det, for hvilke
af disse produkter der bør fastsættes en restitutionssats,
der skal anvendes ved disse produkters udførsel i form af
varer, som er anført i bilag I til forordning (EØF) nr.
1785/81 ;

i henhold til artikel 4, stk. 1 , første afsnit, i forordning
(EØF) nr. 3035/80 skal restitutionssatsen fastsættes for
hver måned pr. 100 kg af hvert af basisprodukterne ; i
henhold til stk. 2 i samme artikel tages der ved fastsæt

telsen af denne sats særlig hensyn til følgende :

a) på den ene side de gennemsnitlige omkostninger i
forbindelse med forarbejdningsindustriernes forsyning
på Fællesskabets marked med basisprodukter og på
den anden side de på verdensmarkedet gældende
priser ;

b) størrelsen af restitutionerne ved udførsel af de under
bilag II til Traktaten henhørende forarbejdede land
brugsprodukter, hvis produktionsvilkår er sammenlig
nelige ;

c) nødvendigheden af at sikre industrier, der anvender
fællesskabsprodukter, og industrier, der anvender
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i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1010/86 af 26.
marts 1986 om almindelige regler for produktionsrestitu
tioner for visse produkter fra sukkersektoren, der
anvendes i den kemiske industri (?), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 464/91 (6), kan der ydes produktions
restitutioner for hvidt sukker, råsukker, visse saccharosesi

rupper henhørende under KN-kode ex 1702 60 90 og ex
1702 90 90, der har en vis renhedsgrad, samt for uforar
bejdet isoglucose
henhørende
under KN-kode
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 og 1702 90 30, som

anvendes til fremstilling af de i bilaget til samme forord
ning anførte kemiske forbindelser ; denne produktionsre
stitutionsordning er blevet indført med henblik på gradvis
at bringe Fællesskabets forarbejdningsvirksomheder i en
lignende situation som den, der gælder for virksomheder,
der anvender sukker til verdensmarkedspris ; hvis der
derfor ikke fremlægges bevis for, at der ikke er ydet
produktionsrestitution for basisproduktet, bør det fastsæt
tes, at eksportrestitutionsbeløbet nedsættes med den
produktionsrestitution, der gælder for det pågældende
basisprodukt på datoen for godkendelse af eksportangivel
sen ; dette system er det eneste, som gør det muligt at
undgå risikoen for svig ;
ved Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 af 4. marts 1980
om forudbetaling af eksportrestitutioner for landbrugspro
dukter Q, ændret ved forordning (EØF) nr. 2026/83 (8), og
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3665/87 af 27.
november 1987 om fælles gennemførelsesbestemmelser
for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (9), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1615/90 (l0), indførtes der
en ordning med forudbetaling af eksportrestitutioner, som
der bør tages hensyn til ved regulering af eksportrestitu
tionerne ;

O EFT nr. L 94 af 9. 4. 1986, s. 9 .
(6) EFT nr. L 54 af 28 . 2. 1991 , s. 22.
O EFT nr. L 62 af 7. 3 . 1980, s. 5 .
(8) EFT nr. L 199 af 22. 7. 1983, s. 12.
O EFT nr. L 351 af 14. 12. 1987, s. 1 .
(10) EFT nr. L 152 af 16. 6. 1990, s. 33.
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de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Sukker —

ter, der er benyttet ved fremstillingen af de kemiske
produkter, som skal udføres.
Det i stk. 1 nævnte bevis består i, at eksportøren frem

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

lægger en erklæring fra den virksomhed, der har forar
bejdet det pågældende basisprodukt, hvori det attesteres,
at der for dette produkt ikke er og ikke vil blive ansøgt
om produktionsrestitutioner, som fastsat i forordning
(EØF) nr. 1010/86.

Artikel 1

1.

Uden at dette berører gyldigheden af stk. 2 og 3,

fastsættes de restitutionssatser, der skål anvendes for de i

bilag A til forordning (EØF) nr. 3035/80 og de i artikel 1 ,
stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 nævnte basis
produkter, som udføres i form af varer, der er nævnt i
bilag I til forordning (EØF) nr. 1785/81 , som anført i
bilaget til nærværende forordning.

2. For de i bilaget til forordning (EØF) nr. 1010/86
anførte kemiske produkter anvendes de i bilaget til
nærværende forordning omhandlede restitutionssatser,
såfremt der i forbindelse med antagelsen af udførselsangi
velsen og til støtte for ansøgningen om betaling af
eksportrestitutioner fremlægges bevis for, at der ikke er og
ikke vil blive ansøgt om ydelse af de i ovennævnte forord
ning fastsatte produktionsrestitutioner for de basisproduk

3. Hvis det i stk. 2 nævnte bevis ikke fremlægges,
nedsættes den eksportrestitution :
a) der gælder på datoen for varens udførsel, hvis denne
restitution ikke er forudfastsat,
eller

b) som er forudfastsat
med den produktionsrestitution, der i henhold til forord
ning (EØF) nr. 1010/86 gælder for det anvendte basispro
dukt på dagen for antagelsen af udførselsangivelsen for
varen, eller der gælder den dag, som omhandles i artikel
3, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3665/87,
hvis varerne henføres under ordningen med forudbetaling
af eksportrestitutionen.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . marts 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . februar 1992.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Næstformand
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BILAG

til Kommissionens forordning af 28. februar 1992 om fastsættelse af de restitutionssatser,
der skal anvendes for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som
ikke omfattes af Traktatens bilag II

Restitutionssatser i ECU/100 kg :
Hvidt sukker :

38,87

Råsukker :

35,76

Roe- eller rørsirup, undtagen sirup fremstillet ved
opløsning af hvidt sukker eller råsukker i fast form,
med et indhold i tør tilstand på 85 vægtprocent
saccharose eller derover (herunder invertsukker,
beregnet som saccharose) :

For sirupper fremstillet ved opløsning af hvidt sukker
eller råsukker i fast form, uanset om opløsningen
efterfølges af en invertering :

38,87 x

so

eller

100

satsen fastsat ovenfor pr. 100 kg
hvidt sukker eller råsukker anvendt

ved opløsning

Melasse :

Isoglucose (2) :

38,87 (3)

(') »S« angiver :

— indholdet af saccharose (herunder invertsukker, beregnet som saccharose), såfremt den pågældende sirup har
en renhed på 98 vægtprocent og derover

— indholdet af sukker, der kan ekstraheres, såfremt den pågældende sirup har en renhed på 85 vægtprocent og
derover, men under 98 vægtprocent
pr. 100 kg sirup.

(2) Produkter fremstillet ved isomerisering af glucose, som i tør tilstand har et vægtindhold på mindst 41 % fructose
og et samlet vægtindhold af polysaccharider og oligosaccharider, inklusive indholdet af di- eller tri-saccharider,
som ikke overstiger 8,5 % .
(3) Restitutionssats pr. 100 kg tørstof.

