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tificaat verlengd met een termijn welke de be
voegde instantie noodzakelijk acht in verband met
deze omstandigheden .

bij wordt aangegeven of lid 1 , sub a), of lid 1 , sub b ),
wordt toegepast.

Op verzoek van belanghebbende kan de bevoegde
instantie echter besluiten dat de verplichting tot
in- of uitvoer wordt geannuleerd en dat de waar
borg niet wordt verbeurd.

4. Wanneer een beroep wordt gedaan op een als
overmacht aangemerkte omstandigheid die betrekking
heeft op het land van herkomst bij invoer of op het
land van bestemming bij uitvoer, kan deze omstan
digheid slechts worden erkend indien het land van
herkomst, respectievelijk van bestemming, tijdig voor
dat het geval van overmacht zich heeft voorgedaan
aan de bevoegde instantie is opgegeven. De vermel
ding van het land van herkomst, respectievelijk van
bestemming, wordt als tijdig gedaan beschouwd,
wanneer op het tijdstip van de vermelding het optre
den van het geval van overmacht nog niet vermoed

Als overmacht in de zin van lid 1 moeten de

volgende omstandigheden aangemerkt worden voor
zover zij de oorzaak van het niet-nakomen van de
verplichting van importeur of exporteur zijn :
a) oorlog en onlusten ;

b ) invoer- of uitvoerverboden van overheidswege ;
c) belemmering van de scheepvaart door overheids
maatregelen ;

d) schipbreuk ;

kon worden .

5.
De importeur of exporteur toont de als over
macht aangemerkte omstandigheden aan de hand van
officiële documenten aan .

e ) averij aan schip of goederen ;
Artikel 14

f) staking ;

g) onderbreking van de scheepvaart wegens ijsgang
of lage waterstand ;
h ) machineschade.
3.
Indien de bevoegde instanties andere dan de in
lid 2 bedoelde omstandigheden als overmacht in de
zin van lid 1 erkennen, brengen zij deze omstandig
heden onverwijld ter kennis van de Commissie. Daar

De waarborg wordt vrijgegeven in zoverre de pro
dukten tijdens de geldigheidsduur van het certificaat
ingevoerd respectievelijk uitgevoerd zijn.
Artikel 15

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1968 .

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

Gedaan te Brussel, 28 juni 1968 .
Voor de Commissie
De Voorzitter

Jean REY

VERORDENING (EEG) Nr. 837/68 VAN DE COMMISSIE
van 28 juni 1968

houdende uitvoeringsbepalingen inzake de heffing in de suikersector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

lijke ordening der markten in de sector suiker (*), en

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat overeenkomstig artikel 14, lid 6,
van Verordening nr. 1009/67/EEG uitvoeringsbepa

Economische Gemeenschap ,

met name op artikel 14, lid 6,

Gelet op Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad
van 18 december 1967 houdende een gemeenschappe

(1) PB nr. 308 van 18. 12. 1967, blz. 1
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lingen moeten vastgesteld voor de berekening van de
heffingen op de in artikel 1 , lid 1 , van die verordening
genoemde produkten ; dat in het bijzonder de marge
moet worden bepaald waarbinnen de veranderingen
van de berekeningselementen van de heffing geen
wijziging van de heffing meebrengen ;

Overwegende dat het, met het oog op een zekere sta
biliteit van de heffingsbedragen en met het oog op een
vereenvoudiging van de administratieve werkzaam
heden, dienstig is deze marge voor witte suiker, ruwe
suiker en melasse op 0,10 rekeneenheid per 100 kg
te bepalen ;

Overwegende dat het voor de in artikel 14, lid 3 , van
Verordening nr. 1009/67/EEG voorgeschreven aan
passing van de heffing op ruwe suiker op basis van
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pelprijs en de over een referentieperiode berekende
c.i.f.-prijs ; dat een referentieperiode, die in totaal 2 x !i
maand omvat en dicht bij het tijdstip van de vast
stelling van de heffing ligt, geëigend kan worden ge
acht ; dat het voor de berekening van de heffing in
aanmerking te nemen saccharosegehalte zodanig kan
worden vastgesteld, dat het over algemeen overeen
komt met het natuurlijke gehalte van deze produkten
in de Gemeenschap ; dat, daar in de aan het suiker
verkoopseizoen 1968 / 1969 voorafgaande referentie
periode nog geen c.i.f.-prijzen in de zin van artikel 13
van Verordening nr. 1009/67/EEG worden berekend,
voor de eerste vaststelling van de heffing een andere
maatstaf dient te worden gebruikt voor het peil van
de prijzen voor witte suiker; dat het aanbeveling ver
dient hiervoor uit te gaan van de tijdens de referentie
periode op de beurs van Parijs genoteerde „ spot

het rendement aanbeveling verdient uit te gaan van de in
Verordening (EEG ) nr. 431 /68 van de Raad van
9 april 1968 houdende vaststelling van de standaard
kwaliteit voor ruwe suiker en van de plaats van grens
overschrijding van de Gemeenschap vor de bereke
ning van de c.i.f.-prijzen voor suiker (1 ) voorgeschre
ven wijze van berekening van het rendement ; dat het

prijzen ;

dienstig is voor de bedoelde aanpassing gebruik te

basis van de heffing op de suiker ;

Overwegende dat het voor de berekening van de hef
fing op de in artikel 1 , lid 1 , sub d), van diezelfde
verordening genoemde produkten overeenkomstig ar
tikel 14, lid 5 , van de genoemde verordening nood
zakelijk is de berekeningselementen te bepalen op

maken van een coëfficiënt, die de verhouding uit
drukt tussen het rendement van de betrokken in

gevoerde ruwe suiker en het rendement van ruwe sui
ker van de standaardkwaliteit;

Overwegende dat voor de controle van het rendement
van ingevoerde ruwe suiker in het algemeen een ze
kere tijd is vereist; dat daaruit moeilijkheden ont
staan voor de uitvoering van de bepalingen van lid 3
van vorengenoemd artikel met betrekking tot de even
tuele instelling van een douanecontrole of een admi
nistratieve controle op de voor raffinage bestemde
ingevoerde ruwe suiker ; dat namelijk de voor witte
suiker geldende heffing niet onmiddellijk kan worden
vergeleken met de heffing die uiteindelijk op de be
trokken ruwe suiker zal worden toegepast ; dat het,
ten einde deze moeilijkheden te voorkomen, dienstig
is de beslissing inzake de instelling van een douane
controle of een administratieve controle afhankelijk
te stellen van de vergelijking tussen de voor witte
suiker geldende heffing en de voor ruwe suiker van
de standaardkwaliteit geldende heffing ;
Overwegende dat het met het oog op het seizoen
karakter van het handelsverkeer in de in artikel 1 ,
lid 1 , sub b ), van Verordening nr. 1009/67/EEG
genoemde produkten dienstig is de heffing op deze
produkten voor een volledig suikerverkoopseizoen
vast te stellen ; dat aan de in artikel 14, lid 4, eerste
alinea, van Verordening nr. 1009/67/EEG gestelde
eisen kan worden voldaan, wanneer bij de bereke
ning van de heffing forfaitair wordt uitgegaan van
het voor witte suiker bestaande verschil tussen de in
het betrokken suikerverkoopseizoen geldende drem
(1 ) PB nr. L 89 van 10. 4. 1968, blz. 3.

Overwegende dat het, ten einde concurrentiedistorsies
te vermijden, noodzakelijk is een methode voor te

schrijven waarnaar voor deze produkten het gehalte
aan saccharose, waaronder begrepen het gehalte aan
andere suikers omgerekend in saccharose, te bepa
len is ;

Overwegende dat het, ten einde ermee rekening te
houden dat de nogal bijzondere kenmerken van de
markt van deze produkten in vergelijking met die van
de suikermarkt en ten einde de economische oriëntatie
van de verwerkende industrie en van de handel te

vergemakkelijken, dienstig lijkt de heffing voor één
kalendermaand vast te stellen ; dat het aanbeveling
verdient voor de heffing het rekenkundig gemiddelde
van de heffingen op witte suiker te nemen, dat ge
durende de eerste twintig dagen van de voorafgaande
maand als basisheffing van toepassing is, ten einde
deze aan te passen aan de ontwikkeling van de wereld
markt voor suiker ; dat het evenwel dienstig is, ten
einde distorsies van de concurrentie te voorkomen,
bij de vaststelling van de heffing rekening te houden
met vrij belangrijke prijsschommelingen op de wereld
markt voor witte suiker en met eventuele wijzigingen
van de drempelprijs voor witte suiker;
Overwegende dat, voor wat betreft het bedrag bij
overschrijding waarvan de veranderingen van de be
rekeningselementen van de heffing een tussentijdse
wijziging van de heffing meebrengen, een bedrag van
0,40 rekeneenheid per 100 kilogram witte suiker voor
het betrokken produkt als adequaat kan worden be
schouwd ; dat met dit bedrag kan worden aangeno
men dat enerzijds tussentijdse wijzigingen van de hef
fing, waardoor de oriëntatie van de betrokken eco

9
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nomische kringen zou worden bemoeilijkt, niet te vaak
noodzakelijk zullen zijn en dat anderzijds voldoende
rekening wordt gehouden met de voor de fabrikanten

trole die gelijkwaardige waarborgen biedt, waardoor
de raffinage wordt gegarandeerd.

en verwerkende industrieën van de Gemeenschap
noodzakelijke invoerbescherming en prijsstabiliteit ;
Overwegende dat het noodzakelijk is een bijzondere
regeling te treffen voor de vaststelling van de heffing
voor de maand juli 1968 , aangezien vóór het begin
van het suikerverkoopseizoen 1968 / 1969 nog geen
heffing op witte suiker vastgesteld zal worden ;

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

Artikel S

1 . De heffing op melasse wordt in rekeneenheden
per 100 kilogram vastgesteld.

2. De heffing wordt slechts gewijzigd, indien de
wijziging van de berekeningselementen ten opzichte
van de vorige vaststelling een verhoging of verlaging
van de heffing van ten minste 0,10 rekeneenheid per
100 kilogram met zich medebrengt.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Artikel 6

VASTGESTELD :

Artikel 1

1.
De heffing op witte suiker en de heffing op ruwe
suiker van de standaardkwaliteit worden vastgesteld
in rekeneenheden per 100 kilogram van het betrokken
produkt.
2.
De heffing wordt slechts gewijzigd, indien de
wijziging van de berekeningselementen ten opzichte
van de vorige vaststelling een verhoging of verlaging
van de heffing van ten minste 0,10 rekeneenheid per
100 kilogram met zich medebrengt.
Artikel 2

"Wanneer het overeenkomstig artikel 1 van Verorde
ning (EEG) nr. 431 /68 bepaalde rendement van de
ingevoerde ruwe suiker van het voor de standaard
kwaliteit vastgestelde rendement afwijkt, wordt de toe
te passen heffing per 100 kilogram van de betrokken
ruwe suiker berekend door de heffing op ruwe suiker
van de standaardkwaliteit met een aanpassingscoëffi
ciënt te vermenigvuldigen . Deze aanpassingscoëffi
ciënt wordt verkregen door het rendementspercentage
van de ingevoerde ruwe suiker door 92 te delen .
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1 . De heffing op de in artikel 1 , lid 1 , sub b), van
Verordening nr. 1009/67/EEG genoemde produkten
wordt voor elk suikerverkoopseizoen in rekeneen
heden per ton vastgesteld.

2.

De heffing wordt verkregen door het voor

100 kilogram witte suiker bestaande verschil tussen

de in het betrokken suikerverkoopseizoen geldende
drempelprijs enerzijds en het rekenkundig gemiddelde
van de gedurende een referentieperiode berekende
c.i.f.-prijzen anderzijds te vermenigvuldigen met een
coëfficiënt van

a) 1,6 voor verse suikerbieten, ook indien gesneden ;

b) 5,5 voor gedroogde suikerbieten, ook indien ge
sneden of in poeder ;
c) 1,1 voor suikerriet.

De referentieperiode omvat de eerste 15 dagen van
de maand voorafgaande aan het suikerverkoopseizoen
waarvoor de heffing wordt vastgesteld alsook de on
middellijk daaraan voorafgaande twee maanden .

Artikel 7
Artikel 3

Voor ruwe suiker die niet voor raffinage bestemd is,
wordt de heffing op witte suiker toegepast, indien
deze heffing hoger is dan de eventueel overeenkomstig
artikel 2 verkregen heffing op de betrokken ruwe
suiker.
Artikel 4

Voor raffinage bestemde ruwe suiker wordt, indien
de heffing op witte suiker hoger is dan de heffing op
ruwe suiker van de standaardkwaliteit, onderworpen
aan een douanecontrole of een administratieve con

1 . De heffing per 100 kilogram van een van de in
artikel 1 , lid 1 , sub d), van Verordening nr. 1009/67/
EEG genoemde produkten wordt verkregen door het
gehalte aan saccharose met inbegrip van het gehalte
aan andere suikers, omgerekend in saccharose van dit
produkt, te vermenigvuldigen met het basisbedrag
van de heffing.
2. Het
inbegrip
gerekend
„Lane et

in lid 1 genoemde saccharosegehalte met
van het gehalte aan andere suikers, om
in saccharose, wordt volgens de methode
Eynon" ( koperreductie-methode) uitgaande
van de volgens Clerget-Herzfeld geïnverteerde oplos

sing bepaald. Het volgens deze methode vastgestelde
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totaalgehalte aan alle suiker wordt door vermenig
vuldiging met de coëfficiënt 0,95 tot saccharose her
leid.

In afwijking van het bepaalde in bovenstaande alinea
wordt het saccharosegehalte met inbegrip van het
gehalte aan andere suikers omgerekend in saccharose,
voor produkten welke minder dan 85 % saccharose
en in saccharose omgerekende invertsuiker bevatten,
bepaald door berekening van het gehalte aan droge
stof.

Het gehalte aan droge stof wordt bij stropen en kunst
honig uit het soortelijk gewicht van de in de gewichts
verhouding 1:1 verdunde oplossing en bij vaste pro
dukten door droging bepaald. Het gehalte aan droge
stof wordt door vermenigvuldiging met de coëffi
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basisbedrag. In dat geval is het basisbedrag gelijk aan
één honderdste van de heffing op witte suiker waar
van voor de wijziging werd uitgegaan .
6. Het overeenkomstig lid 4 en lid 5 bepaald basis
bedrag van de heffing wordt aangepast indien de
drempelprijs voor witte suiker, die dient voor de be
paling van de berekeningselementen van het basis

bedrag van de heffing, afwijkt van de drempelprijs
voor witte suiker die geldt in de periode waarvoor
het basisbedrag wordt vastgesteld .

Het bedrag van de aanpassing is gelijk aan één hon
derdste van het verschil tussen de twee vorenge
noemde drempelprijzen. Het basisbedrag van de hef
fing wordt met dit bedrag van de aanpassing

ciënt 1 tot saccharose herleid .

— vermeerderd, indien de laatstgenoemde drempel
3 . Het basisbedrag van de heffing voor 100 kilo
gram van een produkt wordt elke kalendermaand
vastgesteld in rekeneenheden per percent saccharose
gehalte.
4. Het basisbedrag van de heffing is gelijk aan één
honderdste van het rekenkundig gemiddelde van de
heffingen per 100 kilogram witte suiker, die van toe
passing waren gedurende de eerste twintig kalender

dagen van de maand voorafgaande aan de maand
waarvoor het basisbedrag van de heffing wordt vast
gesteld.
Wanneer evenwel de op de dag vóór de vaststelling
van het basisbedrag geldende heffing op witte suiker
ten minste 0,40 rekeneenheid afwijkt van het in de
eerste alinea bedoelde rekenkundig gemiddelde, wordt
dit rekenkundig gemiddelde door de vorengenoemde
heffing vervangen .

5 . Het basisbedrag wordt gewijzigd gedurende de
periode tussen de dag van vaststelling daarvan en de
eerste dag van de maand volgende op de maand
waarvoor het basisbedrag geldt, indien de heffing op
witte suiker ten minste 0,40 rekeneenheid afwijkt
van het in lid 4 bedoelde rekenkundig gemiddelde of
van de geldende heffing op witte suiker welke als
basis heeft gediend bij de bepaling van het geldende

prijs hoger, en

— verminderd, indien de laatstgenoemde drempel
prijs lager is dan de eerstgenoemde drempelprijs.
Artikel 8

1 . Voor de vaststelling van de tijdens het suiker
verkoopseizoen 1968/ 1969 geldende heffing op de in
artikel 1 , lid 1 , sub b ), van Verordening nr. 1009/67/
EEG genoemde produkten wordt het in artikel 6,
lid 2, bedoelde rekenkundig gemiddelde van de c.i.f.prijzen vervangen door het rekenkundig gemiddelde

van de in de periode van 1 april tot en met 15 juni
1968 op de beurs van Parijs genoteerde „spot"-prijzen
voor witte suiker.

2. Voor de eerste vaststelling van de heffing op de
in artikel 1 , lid 1, sub d), van Verordening nr.
1009/67/EEG genoemde produkten wordt het in ar

tikel 7, lid 4, bedoelde rekenkundig gemiddelde ver
vangen door de op 1 juli 1968 geldende heffing op
witte suiker.
Artikel 9

Deze verordening treedt op 1 juli 1968 in werking.

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

Gedaan te Brussel, 28 juni 1968 .
Voor de Commissie
De Voorzitter

Jean REY

