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Nr. L 55/91

VERORDENING (EEG) Nr. 515/92 VAN DE COMMISSIE
van 28 februari 1992

houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde
produkten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in
bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische 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 ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 61 /92 (2), inzonderheid op artikel
19, lid 4, onder a), en lid 7,
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 19, leden 1 en
2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 , voor in artikel 1 ,
lid 1 , onder a), c), d), f) en g), van die verordening
vermelde produkten een restitutie bij uitvoer kan worden
toegekend wanneer deze produkten worden uitgevoerd in
de vorm van goederen, bedoeld in bijlage I bij diezelfde
verordening ; dat bij Verordening (EEG) nr. 3035/80 van
de Raad van 11 november 1980 tot vaststelling van de
algemene regels aangaande de toekenning van restituties
bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het resti

tutiebedrag betreffende bepaalde landbouwprodukten,
uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage
II van het Verdrag vallen (3), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 3381 /90 (4), de produkten zijn aange
geven waarvoor een restitutie dient te worden vastgesteld
bij uitvoer in de vorm van goederen bedoeld in bijlage I
bij Verordening (EEG) nr. 1785/81 ;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4, lid 1 , eerste
alinea, van Verordening (EEG) nr. 3035/80, de restitutie
per 100 kg van elk van de betrokken basisprodukten voor
iedere maand moet worden vastgesteld ; dat, overeen
komstig lid 2 van hetzelfde artikel, bij de vaststelling van
de restitutie met name rekening dient te worden
gehouden met :

a) enerzijds de gemiddelde kosten waartegen de verwer
kende industrieën zich op de markt der Gemeenschap
van de basisprodukten kunnen voorzien en anderzijds
de op de wereldmarkt toegepaste prijzen ;
b) het niveau van de restituties van toepassing op de
uitvoer van verwerkte landbouwprodukten die onder
bijlage II van het Verdrag vallen en waarvan de
vervaardiging onder vergelijkbare omstandigheden
geschiedt ;

c) de noodzaak gelijke mededingingsvoorwaarden te
waarborgen tussen de industrieën die produkten uit de
Gemeenschap gebruiken en die welke produkten uit
derde landen onder de regeling van het actieve verede
lingsverkeer gebruiken ;
(')
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177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
6 van 11 . 1 . 1992, blz. 19.
323 van 29. 11 . 1980, blz. 27.
327 van 27. 11 . 1990, blz. 4.

Overwegende dat in artikel 4, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 3035/80 is bepaald dat bij de vaststelling van de
restitutie in voorkomend geval rekening moet worden
gehouden met de restituties bij de produktie, de steun
maatregelen of andere maatregelen van gelijke werking
die voor de in bijlage A van die verordening genoemde
basisprodukten of de daarmede gelijkgestelde produkten
in alle Lid-Staten worden toegepast uit hoofde van de
verordening houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de betrokken sector ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1010/86 van
de Raad van 26 maart 1986 houdende vaststelling van de
algemene voorschriften inzake de restitutie bij de
produktie voor bepaalde produkten van de chemische
industrie 0, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
464/91 (*), is voorzien in de toekenning van restituties bij
de produktie voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde
soorten saccharosestroop van de GN-codes ex 1 702 60 90
en ex 1702 90 90 met een bepaalde zuiverheid, en
isoglucose in onverwerkte staat van de GN-codes
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 en 1702 90 30 bij
gebruik voor de vervaardiging van de in de bijlage bij die
verordening vermelde chemische produkten ; dat dit
stelsel van produktierestituties is ingevoerd om in het
bijzonder te bereiken dat de verwerkende industrie in de
Gemeenschap geleidelijk steeds meer kan werken op voet
van gelijkheid met de verwerkende bedrijven die suiker
tegen de wereldmarktprijs aanschaffen ; dat daarom, als
niet bewezen wordt dat voor het basisprodukt geen
produktierestitutie is verleend, geregeld moet worden dat
het bedrag van de uitvoerrestitutie wordt verminderd met
het bedrag van de produktierestitutie dat voor het betref
fende basisprodukt geldt op de dag waarop de uitvoeraan
gifte wordt aanvaard ; dat dit stelsel het enige is, dat het
mogelijk maakt, iedere vorm van fraude te voorkomen ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 565/80 van
de Raad van 4 maart 1980 betreffende de vooruitbetaling
van de uitvoerrestituties van landbouwprodukten Q,
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2026/83 (8) en bij
Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie van 27
november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoe
ringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer
voor landbouwprodukten (9), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 1615/90 (10), een stelsel is vastgesteld
voor vooruitbetaling van de uitvoerrestituties, waarmee
rekening moet worden gehouden met de aanpassing van
de uitvoerrestituties :

O PB nr. L 94 van 9. 4. 1986, blz. 9.
(6) PB nr. L 54 van 28. 2. 1991 , blz. 22.
f) PB nr. L 62 van 7. 3. 1980, blz. 5.
(8) PB nr. L 199 van 22. 7. 1983, blz. 12.
O PB nr. L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1 .
(,0) PB nr. L 152 van 16. 6. 1990, blz. 33.
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Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

Het in de eerste alinea bedoelde bewijs wordt geleverd

Comité van beheer voor suiker,

door overlegging, door de exporteur, van een verklaring
van het bedrijf dat de betrokken basisprodukten heeft
verwerkt luidens welke voor dit produkt geen produktie

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

restitutie als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1010/86 is
aangevraagd en ook niet zal worden aangevraagd.

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3,
worden de restituties die worden toegepast voor de in
bijlage A bij Verordening (EEG) nr. 3035/80 genoemde en
in artikel 1 , leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr.
1785/81 bedoelde basisprodukten, die worden uitgevoerd
in de vorm van in bijlage I bij Verordening (EEG) nr.
1785/81 vermelde goederen, vastgesteld zoals is aange
geven in de bijlage bij deze verordening.
2. Voor de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr.
1010/86 vermelde chemische produkten worden de in de
bijlage bij deze verordening vermelde restituties toegepast
op voorwaarde dat bij de aanvaarding van de uitvoeraan

gifte en het verzoek om betaling van de uitvoerrestitutie
het bewijs wordt geleverd dat voor de basisprodukten die
voor de vervaardiging van de te exporteren chemische
produkten zijn gebruikt, geen produktierestitutie als
bedoeld in voornoemde verordening is aangevraagd en
ook niet zal worden aangevraagd.

3. Indien het in lid 2 bedoelde bewijs niet wordt
geleverd, wordt op de uitvoerrestitutie :
a) die van toepassing is op de dag van uitvoer van de
goederen, indien geen vaststelling van tevoren heeft
plaatsgevonden,
of

b) die van tevoren is vastgesteld,

het bedrag van de produktierestitutie in mindering
gebracht die krachtens Verordening (EEG) nr. 1010/86
voor het verwerkte basisprodukt geldt op de dag van de
aanvaarding van de uitvoeraangifte voor de goederen, of
die geldt op de in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3665/87 van de Commissie bedoelde dag in geval van
plaatsing van de produkten onder het stelsel van vooruit
betaling van de uitvoerrestitutie.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1992.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk

in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 1992.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Vice- Voorzitter
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 februari 1992 houdende vaststelling van de
restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector suiker die worden
uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

Restituties in ecu/100 kg :
Witte suiker :

38,87

Ruwe suiker :

35,76

Stropen uit suikerbieten of suikerriet andere dan
stropen verkregen door de oplossing van witte of ruwe
suiker, bevattende, in droge toestand, 85 of meer
gewichtspercenten saccharose (daarbij inbegrepen de
invertsuiker berekend als saccharose) :

38,87 x

S (')

of

100

Voor stropen, verkregen door de oplossing van witte of

het hierboven vastgestelde bedrag

ruwe suiker in vaste vorm, al dan niet door inversie

voor 100 kg witte of ruwe suiker die
voor de oplossing wordt gebruikt

gevolgd :
Melasse :

Isoglucose (2) :

38,87 (3)

(') »S drukt :

— het saccharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen), wanneer de
zuiverheid van de betrokken stroop ten minste 98 % bedraagt,
— het gehalte aan winbare suiker, wanneer de zuiverheid van de betrokken stroop minder dan 98 % maar ten
minste 85 % bedraagt,
per 100 kg stroop uit.

(2) Produkten verkregen door isomerisatie van glucose, met een gehalte, in droge toestand, van ten minste 41
gewichtspercenten fructose, en met een totaalgehalte, in droge toestand, aan Polysacchariden en Oligosacchariden,
inclusief di- en trisacchariden, van ten hoogste 8,5 gewichtspercenten.
( ) Restitutiebedrag voor 100 kg droge stof.

