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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3330/74
af 19 . december 1974

om den fælles markedsordning for sukker

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 42,
43 og 227,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parla
mentet,

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske
og sociale Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger :
De grundlæggende bestemmelser for den fælles mar
kedsordning for sukker har siden deres vedtagelse
været gjort til genstand for et stort antal ændringer ;
disse bestemmelser skal påny undergå dybtgående
ændringer, især på grund af overgangsbestemmelser
nes snarlige udløb ; under disse vilkår er det nød
vendigt at foretage en omarbejdelse af disse grund
læggende bestemmelser;
funktionen og udviklingen af det fælles marked for
landbrugsvarer skal ledsages af udformningen af en
fælles landbrugspolitik og denne skal særlig omfatte
en fælles markedsordning for landbrugsvarer, som
kan antage forskellige former efter varernes art;
for at sikre sukkerroe- og sukkeroeproducenterne
inden for Fællesskabet opretholdelsen af den nød
vendige sikkerhed for deres beskæftigelse og leve
standard bør der fastsættes passende foranstaltninger
til stabilisering af sukkermarkedet; med henblik
herpå bør der for det område inden for Fællesskabet,
der har det største overskud, årligt fastsættes en indi
kativpris og en interventionspris for hvidt sukker
samt, for andre områder inden for Fællesskabet, af
ledte interventionspriser, hvorved der tages hensyn

dels til regionale prisforskelle, der skyldes de natur
lige bestemmelser for markedsprisdannelsen ved nor
mal høst, dels til forarbejdningstrinnet ; det oven
nævnte mål kan nås ved, at interventionsorganerne
køber til interventionspriserne ; det samme mål kan

desuden nås ved hjælp af et system til udligning
af oplagringsomkostninger for sukker, der er frem
stillet af et basismateriale med fællesskabsoprindelse
— herunder melasse ;

det må sikres, at denne regulering af sukkermarkedet
får virkning på sukkerroe- og sukkerrørproduk
tionen ; der bør derfor for sukkerroer fastsættes
minimumspriser, som sukkerfabrikanterne skal over
holde ved køb af roer, fastlægges rammebestem
melser, for Fællesskabet vedrørende kontraktforhol

dene mellem køber og sælger af sukkerroer, idet
herved navnlig konkurrencereglerne skal iagttages,
samt fastsættes egnede bestemmelser for, at dette
mål kan nås for sukkerrørproducenterne ;
virkeliggørelsen af et enhedsmarked for sukker
inden for Fællesskabet indebærer, foruden et ensartet
prissystem, indførelsen af fælles regler for samhan
delen med tredjelande ; en samhandelsordning om
fattende et system med importafgifter og eksport

restitutioner i tilslutning til interventionssystemet
bidrager ligeledes til at stabilisere fællesskabsmar
kedet, idet det særlig undgås, at svingningerne i pri
serne på verdensmarkedet får virkning for priserne
inden for Fællesskabet; der bør derfor åbnes ad
gang til ved indførsel fra tredjelande at opkræve en
importafgift og ved udførsel til disse lande at betale
en eksportrestitution, begge med det formål at ud
ligne forskellen mellem de uden for og inden for
Fællesskabet gældende priser, såfremt verdensmar
kedspriserne ligger under Fællesskabets priser;

i tilslutning til det ovenfor beskrevne system bør
der, i det omfang dette er nødvendigt, for at systemet
kan fungere bedst muligt, åbnes adgang til at fast
sætte regler for benyttelsen af ordningen vedrørende
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den såkaldte aktive forædling, og i det omfang,
markedssituationen kræver det, til at forbyde sådan
benyttelse ;

i tilfælde aif en knaphedssituation på verdensmar
kedet, som medfører verdensmarkedspriser, der
overstiger Fællesskabets priser, eller i tilfælde af
vanskeligheder for den normale forsyning af et
enkelt eller alle områder inden for Fællesskabet,
bør der fastsættes egnede bestemmelser for i god
tid at undgå, at regionale overskud frigøres til ud
førsel til tredjelande, og at unormale prisstigninger
i Fællesskabet forhindrer stabile forsyninger til for
brugerne til rimelige priser ; indførelse af en ordning
om oprettelse af et mindstelager, som enhver fabri
kant skal ligge inde med, er en af de mest effektive
foranstaltninger til at nå dette mål ;

med henblik på at sikre forsyningerne i at af Fælles
skabets områder eller i samtlige disse områder fin
des det hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser,
som gør det muligt på visse betingelser at træffe
passende interventionsforanstaltninger;

de kompetente myndigheder må 'have mulighed for
til stadighed at følge bevægelserne i samhandelen
med tredjelande for at kunne bedømme dennes ud
vikling og i givet fald anvende sådanne i denne
forordning fastsatte foranstaltninger, som denne ud
' vikling måtte kræve; med dette mål for øje bør der
åbnes adgang for udstedelse af import- og eksport
licenser i forbindelse med en sikkerhedsstillelse, som
garanterer gennemførelsen af de import- henholdsvis
eksportforretninger, til hvilke disse licenser er be
gæret ;

afgiftsordningen gør det muligt at se bort fra enhver
anden beskyttelsesforanstaltning ved Fællesskabets
ydre grænser; det (fælles pris- og importafgiftssystem
kan dog under særlige omstændigheder vise sig util
strækkeligt; for at fællesskabsmarkedet ikke i så
danne tilfælde skal være uden beskyttelse mod heraf
mulige følgende forstyrrelser, når de tidligere eksi
sterende hindringer for eksporten er blevet fjernet,
må Fællesskabet have mulighed for hurtigt at træffe
alle nødvendige foranstaltninger;

i de senere år har produktionen i Fællesskabet i dets
oprindelige udstrækning kunnet opretholdes i et
acceptabelt forhold til forbruget; i de områder, der
er mindst egnede til sukkerroedyrkning, har produk
tionen ligget lige under basiskvoterne ; takket være
en vis konkurrence særlig for sukker produceret ud
over basiskvoten har en meget vigtig regional specia
lisering kunnet finde sted ; endvidere har produk
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tionen frit kunnet udvikle sig ud over kvoterne og
har følgelig til en vis grad kunnet drage fordel af
noteringerne på verdensmarkedet; under disse om
stændigheder vil ordningen med produktionskvoter
gøre det muligt for Fællesskabet at klare såvel en
overskuds- som en underskudssituation ; upder hen
syntagen til den nye situation, isom er opstået ved
de nye medlemsstaters indtræden i Fællesskabet, kan
denne ordning således opretholdes for en nærmere
fastsat periode med visse ændringer foretaget på
grundlag af de praktiske erfaringer navnlig for så
vidt angår en særlig ordning for sukker produceret
ud over kvoterne ;

de øvrige grundlæggende bestemmelser om Fælles
skabets pris- og afsætningsgaranti, som er begrænset
til eller udelukker mængderne ud over basiskvoten,
alt efter om de overstiger et bestemt loft eller ikke,
samt bestemmelserne om leveringskontrakter for
sukkerroer og sukkerrør og reglerne for overførsels
ordningen bør opretholdes ;

virkeliggørelsen af et enhedsmarked på grundlag af
et fælles prissystem ville være truet ved ydelse af
visse former for støtte ; derfor bør de bestemmelser
i traktaten, efter hvilke den af medlemsstaterne
ydede støtte kan bedømmes og den med fællesmar
kedets uforenelige støtte forbydes, gøres anvendelige
inden for sukkersektoren ;

imidlertid er produktionen af sukkerroer og sukker
i Italien forholdsmæssigt ringe stillet på grund af
klimaet, og særlig for så vidt angår sukkerroepro
duktionen endvidere på grund af vanskelighederne
ved at gennemføre moderne produktionsmetoder;
der bør derfor tilvejebringes hjemmel for, at Italien
midlertidigt kan yde støtte til de pågældende pro
ducenters tilpasning ;

overgangen til den ordning, der følger af nærvæ
rende forordning, må ske under de bedst mulige
betingelser; med henblik herpå kan visse overgangs
foranstaltninger vise sig nødvendige ; den samme
nødvendighed kan opstå ved hver overgang fra et
sukkerproduktionsår til det følgende ; derfor bør der
åbnes mulighed for, at egnede foranstaltninger kan
træffes ;

for at garantere sukkerprisen er interventioner ab
solut nødvendige ; i betragtning af sukkerproduk
tionens særlige betydning for økonomien i de franske
oversøiske departementer er det nødvendigt, at be
stemmelserne vedrørende garantisektionen i Den
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europæiske udviklings- og garantifond for Land
bruget finder anvendelse på disse departementer;
den fælles markedsordning for sukker skal på pas
sende måde tage hensyn både til de i artikel 39 og
110 i traktaten fastsatte -mål ;

for at lette iværksættelsen af de påtænkte bestem

melser, bør der fastlægges en fremgangsmåde, ved
hvilken der inden for rammerne af en forvaltnings
komité etableres et snævert samarbejde mellem med
lemsstaterne og Kommissionen ;
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2. I denne forordning forstås ved

— hvidt sukker : sukker ihenhørende under pos.
17.01 i den fælles toldtarif med et i tør distand

polarimetrisk bestemt saccharoseindhold
mindst 99,5 vægtpfocent;

på

— råsukker : sukker henhørende under pos . 17.01
i den fælles toldtarif med et i tør tilstand polari

metrisk bestemt saccharoseindhold på mindre
end 99,5 vægtprocent.

AFSNIT I

Rådets forordning (EØF) nr. 1009/67/EØF af
18 . december 1967 om den fælles markedsordning

Prisordning

for sukker ( J ) senest ændret ved Rådets forordning
(EØF) nr. 2476/74 (2) bør ophæves —

Artikel 2
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Den fælles markedsordning ifor sukker omfatter
en pris- og samlhandelsordning og gælder for neden

1 . For det område inden for Fællesskabet, der har
det største overskud, fastsættes årligt en indikativ
pris for hvidt sukker. Indikativprisen gælder for hvidt
sukker af en bestemt standardkvalitet, uemballeret,
ab fabrik, pålæsset et transportmiddel efter køberens
valg.

stående varer :

2. Indikativprisen fastsættes hvert år inden
1 . august for det den 1 . juli det følgende år be
Position
i den fælles
toldtarif

a) 17.01

Varebeskrivelse

Roe- og rørsukker, i fast form

gyndende sukkerproduktionsår d overensstemmelse
med den i artikel 43 , stk. 2, i traktaten fastsatte
fremgangsmåde.

Efter samme fremgangsmåde fastsættes
— standardkvaliteten for hvidt sukker og

b) 12.04

Sukkerroer, friske eller tørrede , hele eller
snittede, også pulveriserede ; sukkerrør

c) 17.03

Melasse, også affarvet

d) 17.02

Andet sukker (undtagen lactose (mælke
sukker) og glucose)), sirup og andre
sukkeropløsninger (undtagen lactosesirup
og andre lactoseopløsninger samt glucose
sirup og andre glucoseopløsninger) ;
kunsthonning, også blandet med natur
lig honning ; karamel

C —F

— samtidig med indikativprisen det område inden
for Fællesskabet, der har det største overskud.
Artikel 3

1 . For det område inden for Fællesskabet, der har
det største overskud, fastsættes årligt en interven
tionspris for hvidt sukker.
2 . For andre områder fastsættes afledte interven

17.05 'C

e) 23.03 B 1

Sukker (undtagen lactose og glucose),
sirup og andre sukkeropløsninger (und
tagen lactosesirup og andre lactose
opløsninger samt glucosesirup og andre
glucoseopløsninger), melasse, tilsat smags
stoffer eller farvestoffer (herunder vanille
og vanillinsukker) undtagen frugtsaft
tilsat sukker ( uanset mængden)

tionspriser under hensyn til de regionale prisforskelle
for sukker, som efter de naturlige betingelser for
markedsprisdannelsen kan forventes ved normal
høst og fri omsætning af sukker.

Roeaffald, bagasse og andre restproduk
ter fra sukkerfremstilling

fabrik, pålæsset et transportmiddel efter køberens
valg.

(') EFT nr. 308 . af 18 . 12 . 1967, s. 1 .
(2) EFT nr. L 264 af 1 . 10. 1974, s. 70.

3 . De i stk. 1 og 2 omhandlede interventionspriser
gælder for hvidt sukker af den standardkvalitet, for
hvilken indikativprisen gælder, uemballeret, ab

4. For de franske oversøiske departementer gælder
de afledte interventionspriser dog for sukker fob,
lastet søgående skib i lasthavn.
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Desuden fastsættes der for disse departementer for
råsukker af en bestemt standardkvalitet interven

tionspriser, som afledes af de for departementerne
fastsatte interventionspriser for hvidt sukker under
hensyn til en ensartet forarbejdningsmargin og et
forud anslået fast udbytte.
5 . Interventionsprisen for området med det største
overskud fastsættes samtidig med indikativprisen
efter den i artikel 43 , stk. 2, i traktaten fastsatte
fremgangsmåde.

— den i stk. 1 , første led, omhandlede minimums
pris for sukkerroer for det område inden for
Fællesskabet, der har det største overskud, samt
— leveringstrin og standardkvalitet for sukkerroerne.
4. Samtidig med de afledte interventionspriser fast
sætter Rådet med kvalificeret flertal på forslag af
Kommissionen den i stk. 1 , første led, omhandlede
minimumspris for sukkerroer for hvert af de øvrige
områder.

6 . Rådet fastsætter med kvalificeret flertal på for
slag af Kommissionen
— standardkvaliteten for råsukker og

— hvert år inden 1 . august for det følgende sukker
produktionsår de i stk. 2 omhandlede områder
samt de for disse områder gældende afledte inter
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Artikel 5
1 . Med forbehold af de i artikel 29 samt de i med

før af artikel 31 , stk. 3 , fastsatte bestemmelser er
sukkerfabrikanterne forpligtet til ved køb af sukker
roer, som

a) er egnede til iforarbejdning dl sukker, og

ventionspriser.

For de franske departementer Guadeloupe og Mar
tinique skal de afledte priser, der er fastsat for disse
departementer for et bestemt sukkerproduktionsår
anvendes på det kvantum sukker, som produceres
der i løbet af det kalenderår, i hvilket det pågæl
dende sukkerproduktionsår begynder.

b ) er bestemt til forarbejdning til sukker,
mindst at betale en minimumspris reguleret ved
tillæg eller fradrag svarende til kvalitetsforskellene
i forhold til standardkvaliteten .

2 . Den i stk. 1 omhandlede minimumspris svarer
Artikel 4

1 . For hvert område, som producerer roesukker, og
for hvilket der er fastsat en interventionspris, fast
sættes hvert år

— en minimumspris for sukkerroer i henhold til
stk. 2, 3 og 4, og
— en minimumspris for sukkerroer ud over basis
kvotaen i henhold til artikel 28 .

a ) for sukkerroer, som -forarbejdes til sukker hen
hørende under artikel 30, stk. 1 , litra a ), til
minimumsprisen for sukkerroer;
b) for sukkerroer, -som forarbejdes til sukker hen
hørende under artikel 30, stk. 1 , litra b ), til
minimumsprisen for sukkerroer ud over basis
kvotaen .

3 . Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel,
samt tillæg og fradrag fastsættes efter den i artikel 36
fastsatte fremgangsmåde.

Begge priser gælder for et bestemt leveringstrin og
en bestemt standardkvalitet.

Artikel 6

2. Minimumsprisen for sukkerroer beregnes under
hensyn til den for det pågældende område gældende
interventionspris for hvidt sukker samt til forud
anslåede faste værdier for Fællesskabet for :

— forarbejdningsmarginen,
— udbyttet,

— virksomhedernes indtægter ved salg af melasse og

Rådet vedtager med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen, navnlig med hensyn til almindelige
betingelser for køb, levering, aftagning og betaling
af sukkerroer, sådanne rammebestemmelser, som
brancheaftaler på fællesskabs-, regionalt eller lokalt
plan såvel som kontrakter indgået mellem sælgere
og købere af sukkerroer skal være i overensstemmelse
med .

— eventuelt omkostningerne ved sukkerroernes le
vering til virksomhederne.

Artikel 7

3 . Samtidig med fastsættelsen af indikativprisen fast
sættes efter fremgangsmåden i artikel 43 , stk. 2, i

1 . Betingelserne for køb af sukkerrør fastlægges
ved brancheaftaler mellem sukkerrørdyrkerne og

traktaten :

sukkerfabrikanterne.
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2. Såfremt der ikke findes brancheaftaler, fastsættes

3 . I tilfælde af vanskeligheder ved afsætningen af

købsbetingelserne, navnlig den mindste andel af

sukker, der er produceret i de franske oversøiske
departementer, træffes der egnede foranstaltninger.

interventionsprisen for rørsukker, som sukkerfabri

kanterne skal betale til sukkerrørsælgerne, efter den
i artikel 36 fastsatte fremgangsmåde.

Artikel 8

1 . Med forbehold af bestemmelserne i artikel 31 ,
stk. 2, refunderer medlemsstaterne med et fast beløb

lageromkostningerne for hvidt sukker, råsukker og
visse former for sirup, som fremstilles inden det
stadium, på hvilket der produceres sukker i fast
form, og som forarbejdes på grundlag af sukkerroer
og sukkerrør høstet inden for Fællesskabet.

4. For de varer, som er omhandlet i artikel 1 ,
stk. 1 , litra a ), og for de former for sirup, som er
omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , litra d), og som an
vendes til fremstilling af visse produkter inden for

den kemiske industri 'kan det vedtages at yde pro
duktionsrestitutioner.

5 . Rådet fastlægger med kvalificeret flertal på for
slag af Kommissionen
— de almindelige regler for anvendelsen af bestem
melserne i stk. 1—4,

Medlemsstaterne opkræver alf ihver sukkerfabrikant
en afgift:

— interventionspriserne for roeråsukker,

— pr. vægtenhed produceret sukker, og

— de i stk . 4 omhandlede varer inden for den
kemiske industri.

— pr. vægtenhed af de i første afsnit omhandlede
former for sirup, som produceres og afsættes
i uforarbejdet stand.

6 . Der fastsættes

Refusionsbeløbet er ens for hele Fællesskabet . Det

gangsmåden i artikel 36 gennemførelsesbestemmelser
til denne artikel, herunder navnlig

samme gælder den alfgift, der opkræves .
2 . Rådet fastsætter med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen de almindelige regler for anven
delsen af bestemmelserne i stk. 1 .

3 . Refusions- og afgiftsbeløbene fastsættes årligt
efter fremgangsmåden i artikel 36. De øvrige gen- ,
nemførelsesbestemmelser til denne artikel fastsættes

efter samme fremgangsmåde.

i

overensstemmelse

med

frem

— de minimumskvaliteter og -mængder, som kræves
for intervention,

— de tabeller over tillæg og fradrag, der gælder ved
interventioner,

— fremgangsmåden ved og 'betingelserne for inteventionsorganernes overtagelse,
—- betingelserne for ydelse af denatureringspræmie:
samt disse præmiers størrelse,
— betingelserne for ydelse af produktionsrestitutio
ner samt disse restitutioners størrelse .

Artikel 9

1 . De interventionsorganer, som de sukkerprodu
cerende medlemsstater udpeger, er i hele sukkerpro
duktionsåret forpligtet til i overensstemmelse med
betingelser, der skal fastlægges i henhold til stk. 5
og 6, at købe det hvide sukker og det råsukker,
fremstillet af sukkerroer eller sukkerrør høstet inden

for Fællesskabet, som tilbydes dem .
Interventionsorganerne køber sukkeret til den inter
ventionspris, der gælder i det område, hvor sukkeret
på købstidspunktet befinder sig. Flvis sukkerets
kvalitet afviger fra den standardkvalitet, for hvilken
interventionsprisen er fastsat, reguleres interventions
prisen ved tillæg eller fradrag.

Artikel 10

1 . For at bidrage til at sikre forsyningen af alle
Fællesskabets områder, eller af en enkelt af disse,
vedtager Rådet med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen de betingelser, hvorunder de sær
lige interventionsforanstaltninger kan træffes i til
fælde af anvendelse af artikel 17.

Dog kan disse foranstaltninger ikke bevirke, at
Fællesskabets sukkerfabrikanter kan pålægges pligt
til at sælge sukker til interventionsorganerne.

2. Det kan vedtages at yde denatureringspræmier
for sukker, der er blevet gjort uegnet til menneske

2 . Sådanne interventionsforanstaltningers art og an

føde.

fastsatte procedure.

vendelse besluttes i henhold til den i artikel 36
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Artikel 11

1 . Interventionsorganerne må kun sælge sukker til

en pris, der ligger over den gældende interventions
pris i det område, hvor sukkeret er oplagret.
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varer. Licensernes gyldighedsperiode og de andre
gennemførelsesbestemmelser til denne artikel, ved
hvilke der navnlig kan 'fastsættes en frist for ud
stedelsen af licenser, fastsættes efter samme frem
gangsmåde.

Det kan dog 'vedtages, at interventionsorganerne må
Artikel 13

sælge sukker til en pris, der er lig med eller mindre
end den pågældende interventionspris, såfremt suk
keret er bestemt til

1 . Der fastsættes

— foderbrug, eller

tærskelpris for ihver af følgende varer : hvidt sukker,
råsukker og melasse.

— udførsel i uforarbejdet stand eller efter forarbejd
ning til en af de i bilag II til traktaten opregnede
varer eller til en af de i bilag I til denne forord
ning anførte varer.
2. Rådet fastsætter med kvalificeret flertal på for
slag af Kommissionen de almindelige regler for salg
af varer, der har været genstand for interventions
foranstaltninger.

hvert

år

for

Fællesskabet

en

2 . Tærskelprisen for hvidt sukker er lig med den
indikativpris, som gælder for det område i Fælles
skabet, der 'har det største overskud, med tillæg af
de som et (fasit beløb forud beregnede transportom
kostninger fra dette område til det inden for Fælles
skabet fjernest beliggende forbrugerområde med
underforsyning. Den gælder for samme standardkva
litet som indikativprisen.

3 . Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

fastsættes i overensstemmelse med fremgangsmåden
i artikel 36.

AFSNIT II

Ordning for samhandelen med
tredjelande
Artikel 12

3 . Tærskelprisen for råsukker afledes af tærskel
prisen for ( hvidt suk'ker, idet der tages hensyn til en
forarbejdningsmargin og et forud anslået fast ud
bytte. Den gælder for samme standardkvalitet som
interventionspriserne for råsukker.

4. Tærskelprisen for melasse fastsættes således, at

indtægten ved salg ' af melasse kan komme på højde
med de indtægter for virksomheder, som i henhold
til artikel 4 tages i betragtning ved fastsættelsen af
minimumspriserne for sukkerroer. Den gælder for
en bestemt standardkvalitet.

1 . For al indførsel i Fællesskabet af de i artikel 1 ,
stk. 1 , litra a), b ), c) og d) omhandlede varer samt
for al udførsel af disse varer fra Fællesskabet kræves

der fremlagt en import- henholdsvis eksportlicens,
som a'f medlemsstaterne udstedes til enhver, der
ansøger herom uden hensyn til, hvor i Fællesskabet
vedkommende er etableret.

5 . Rådet fastsætter med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen tærskelpriserne samtidig med de
afledte interventionspriser.
6 . Standardkvaliteten for melasse bestemmes efter

den i artikel 36 fastsatte fremgangsmåde.
Såfremt afgiften eller restitutionen er fastsat forud,
anføres forudfastsættelsen på licensen, der tjener
som dokumentation herfor.

Denne licens gælder for hele Fællesskabet.

Artikel 14

Udstedelsen af licensen er betinget af en sikkerheds
stillelse til garanti for opfyldelsen af forpligtelsen
til at indføre eller udføre inden for licensens gyldig
hedsperiode ; den stillede sikkerhed fortabes helt eller
delvis , såfremt import- eller eksportforretningen ikke

1 . For 'hver af varerne hvidt sukker, råsukker og
melasse beregnes der en cif-pris for et bestemt græn
seovergangssted inden for Fællesskabet. Herved
lægges de gunstigste indkøbsmuligheder på verdens
markedet til grund ; disse indkøbsmuligheder kon
stateres for hver vare på grundlag af dette markeds
noteringer eller priser reguleret i overensstemmelse

eller kun delvis har fundet sted inden for denne
frist.

med eventuelle kvalitetsforskelle i forhold til den

standardkvalitet, for hvilke tærskelprisen er fastsat.

2. Den i denne artikel fastsatte : ordning kan efter
fremgangsmåden i artikel 36 udvides dl også at
gælde de i artikel 1 , stk. 1 , litra e ), omhandlede

2. Er de frie noteringer på verdensmarkedet ikke
afgørende for tilbudsprisen, og er denne lavere end
verdensmarkedsnoteringerne, gælder i stedet for cif
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7. De i denne artikel nævnte importafgifter fast
sættes af Kommissionen.

budsprisen.

3 . Grænseovergangsstedet bestemmes af Rådet med
kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen.

4. Reglerne for beregningen af cif-priserne fast
lægges efter fremgangsmåden i artikel 36. De i stk. 1
omhandlede reguleringer fastlægges efter samme
fremgangsmåde.

Artikel IS

1 . Ved indførsel af de i artikel 1 , stk. 1 , litra a ), b),
c) og d), omhandlede varer opkræves en importafgift.

2. Importafgiften for hvidt sukker og råsukker er
lig med tærskelprisen med fradrag af cif-prisen .
3 . Importafgiften for råsukker reguleres i givet fald
i overensstemmelse med udbyttet. Ved indførsel af
råsukker, der ikke er bestemt til raffinering, op
kræves den for hvidt sukker gældende importafgift,
såfremt denne er højere end den for råsukker gæl
dende importafgift. Såfremt importafgiften for hvidt
sukker er højere end importafgiften for råsukker,
undergives råsukker, der er bestemt til raffinering,
toldkontrol eller en administrativ kontrol , der giver

Artikel 16

1 . Den importafgift, der skal opkræves, er den, der
gælder på dndførselsdagen.

2. Det kan dog vedtages, at importafgiften skal

fører nogen ændring i denne afgift, vedtages efter
forudfastsættes for de i artikel 1 , stk. 1 , litra a) og
c), omhandlede varer.
På grundlag : af en ' begæring, som af vedkommende
part fremsættes samtidig med 'ansøgning om licens
og inden kl . 13.00, anvendes i dette tilfælde den
importafgift, som gælder den dag, licensansøgningen
indgives, reguleret i overensstemmelse med den tær
skelpris, der vil være i kraft på indførsels dagen, på
importforretninger, der skal gennemføres inden for
denne licens gyldighedsperiode . En præmie i tillæg
til importafgiften kan fastsættes samtidig med denne.
3 . Rådet fastsætter med kvalificeret flertal på for
slag af Kommissionen de almindelige gennemførelses
bestemmelser for denne artikel ; det fastlægger særlig
de betingelser, under hvilke forudfastsættelsen finder
anvendelse, samt reglerne for fastsættelse af præ

tilsvarende sikkerhed .

mierne .

4. Importafgiften for de i artikel 1 , stk. 1 , litra b),
omhandlede varer beregnes forud som et fast beløb
på grundlag af s accharoseindholdet for 'hver af disse
varer og på grundlag af importafgiften for hvidt

4. Såfremt de i stk. 3 omhandlede betingelser er
opfyldt, vedtages anvendelsen af den i stk. 2 om
handlede ordning efter den i artikel 36 fastsatte
fremgangsmåde. Såfremt de omhandlede betingelser
ikke mere er opfyldt, ophæves foranstaltningen efter
samme fremgangsmåde.

sukker.

I særlige tilfælde og til andre anvendelsesformål end
fremstilling af sukker kan det i overensstemmelse
med den i artikel 36 fastsatte fremgangsmåde tilla
des at indførselen midlertidigt delvist fritages for
importafgift.

Efter samme fremgangsmåde kan det vedtages helt
eller delvis at anvende den i stk. 2 omhandlede ord

ning på hver af de i artikel 1 , stk. 1 , litra d), om
handlede varer.

5 . Importafgiften for de i artikel 1 , stk. 1 , litra d),
omhandlede varer beregnes som et fast beløb efter
forholdene enten på grundlag af sacoharoseindholdet

5 . Gennemførelsesbestemmelser vedrørende forud
fastsættelsen fastsættes i overensstemmelse med

eller indholdet af andet sukker omsat til saccharose

fremgangsmåden i artikel 36.

i den pågældende vare, samt af importafgiften for
hvidt sukker.

Importafgifterne for ahornsukker og ahornsirup
under pos. 1 7.02 i den fælles toldtarif begrænses dog
til det beløb, der følger af anvendelsen af den i
GATT konsoliderede told .

6. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel,
og særlig den margen, inden for hvilken udsvingene
i beregningsgrundlaget for importafgiften ikke med

fremgangsmåden i artikel 36.

6 . Præmierne fastsættes af Kommissionen .

7. Såfremt der ved en undersøgelse af markedssitua
tionen kan konstateres vanskeligheder som følge af
anvendelsen af bestemmelser vedrørende forudfast

sættelse af importafgiften, eller hvis der er risiko for
at sådanne vanskeligheder vil kunne opstå, kan det
efter fremgangsmåden i artikel 36 vedtages at op
hæve anvendelsen af disse bestemmelser i det tids

rum, hvor det er strengt nødvendigt.
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I yderst hastende tilfælde kan Kommissionen efter
en undersøgelse af situationen på grundlag af alle
de oplysninger, den sidder inde med, vedtage at
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som indgives i ophævelsesperioden, afvises .
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2. Udgifterne i forbindelse med opretholdelsen af

mindstelagret tages i betragtning ved fastsættelsen
af sukkerpriserne.

3 . Rådet fastsætter med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen inden 1 . oktober 1975 gennem
førelsesbestemmelserne til denne artikel .

Artikel 17

Artikel 19

1 . Består der fare for, at et enkelt eller alle områder
inden for Fællesskabet ikke mere kan forsynes med
sukker til priser, der ligger ånden for tærskelprisen,
kan det fastsættes, at en eksportafgift skal pålægges
den pågældende vare. Afgiften skal pålægges, når
cif-prisen for hvidt sukker eller for råsukker er
højere end de pågældende tærskelpriser.
Medmindre andet vedtages af Rådet efter den i
stk. 3 fastsatte fremgangsmåde, er den afgift, som
i givet fald skal opkræves, >den, som gælder på ud
førselsdagen.

1 . I det omfang, ' det er nødvendigt for at muliggøre
udførsel, i uforarbejdet stand eller i form af varer
anført i bilag I, af de i artikel 1 , stk. 1 , litra a),
c) og d), omhandlede varer på grundlag af de note
ringer eller priser, som på verdensmarkedet gælder
for de i samme stk., litra a) og c), omhandlede varer,
kan forskellen mellem disse noteringer eller priser
og Fællesskabets priser udlignes ved en eksportresti
tution .

2 . Restitutionen er ens for hele Fællesskabet. Den

2 . Såfremt cif-prisen for hvidt sukker eller for
råsukker er højere end tærskelprisen, kan det ved
tages at yde et tilskud ved indførsel af den pågæl
dende vare .

3 . Rådet fastsætter med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen de almindelige gennemførelsesbe
stemmelser for stk. 1 og 2.
4. For de i artikel 1 , stk. 1 , litra b ), c) og d ),
omhandlede varer kan der efter fremgangsmåden
i artikel 36 fastsættes bestemmelser, som svarer ril
bestemmelserne i stk. 1 og til gennemførelsesbestem
melserne til det nævnte stykke.
5 . Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

fastsættes i overensstemmelse med fremgangsmåden
i artikel 36 .

kan være forskellig alt efter destinationen .

Den fastsatte restitution ydes på begæring.
Den restitution, der ydes for råsukker, må ikke
være større end den, der ydes for hvidt sukker.
Ved restitutionens fastsættelse tages der især hensyn
til nødvendigheden af at skabe ligevægt mellem an
vendelsen af fællesskabsbasisprodukter med henblik
på udførsel af forarbejdede varer til tredjelande og
anvendelsen af de varer fra 'disse lande, for hvilke
aktiv forædling kan finde sted under ordningen
herom .

Rådet fastsætter med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen de almindelige regler for ydelse
af restitutioner, fastsættelsen af deres størrelse og
deres forudfastsættelse .

6. De afgifter, der følger af anvendelsen af denne
artikel, fastsættes af Kommissionen .

Artikel 18

Restitutionerne fastsættes med regelmæssige mellem
rum efter fremgangsmåden i artikel 36. Kommis
sionen kan om nødvendigt på begæring af en med
lemsstat eller på eget initiativ ændre restitutions
beløbene i tidsintervallerne .

1 . For at sikre en normal forsyning af et enkelt
eller alle områder inden for Fællesskabet indføres

en ordning med mindstelagre.

3 . Rådet fastsætter med kvalificeret flertal på for
slag af Kommissionen almindelige regler for sådanne
restitutioner, som ydes ved licitation .

Mindstelagret er i princippet lig 10% af basiskvoten
for hver virksomhed eller 10% af virksomhedens

4.

opnåede

fastsættes i overensstemmelse med fremgangsmåden

produktion,

basiskvoten .

når

denne

ligger

under

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

i artikel 36 .
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5 . Såfremt aer ved en undersøgelse af markeds
situationen kan konstateres vanskeligheder som følge

Artikel 22

af anvendelsen af bestemmelser vedrørende forud

1 . Dersom markedet inden for Fællesskabet for en

fastsættelse af restitutionen, eller såfremt der er
risiko for at sådanne vanskeligheder vil kunne opstå,

eller flere af de i artikel 1 , stk. 1 omhandlede

kan idet i overensstemmelse med fremgangsmåden
i artikel 36 vedtages at ophæve - anvendelsen af disse
bestemmelser i et strengt nødvendigt tidsrum .
I yderst hastende tilfælde kan Kommissionen efter

varer på grund af indførsel eller udførsel rammes
eller trues af alvorlige forstyrrelser, som kan bringe
virkeliggørelsen af de i artikel 39 ti traktaten om
handlede mål i fare, kan der i samhandelen med
tredjelande anvendes egnede foranstaltninger, indtil
den faktiske eller den truende forstyrrelse er ophørt.

en gennemgang af situationen på grundlag af 4 alle
de oplysninger, den sidder inde med, vedtage at
ophæve forudfastsættelsen for det pågældende pro
dukt i højst 3 hverdage. Anmodninger om certifi

Rådet vedtager med kvalificeret flertal på forslag

kater forsynet med forudfastsættelse, som indgives
i suspensionsperioden, afvises.

for

af Kommissionen gennemførelsesbestemmelserne til
dette stykke og bestemmer, i hvilke tilfælde og inden
hvilke

rammer

medlemsstaterne

kan

træffe

beskyttelsesforanstaltninger.

Artikel 20

I det omfang det er nødvendigt, for at den fælles
markedsordning for sukker kan fungere bedst mu
ligt, kan Rådet med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen helt eller delvis udelukke anven

delsen af reglerne om aktiv forædling :
— for de i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede varer, som
er bestemt til fremstilling af varer, der er om
handlet i artikel 1 , stk. 1 , litra d),

— og i særlige tilfælde for de i artikel 1 , stk. 1 ,
omhandlede varer, der er bestemt 'til fremstilling
af de i bilag I omhandlede varer.

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede situation indtræder,
vedtager Kommissionen på begæring af en (medlems
stat eller på eget initiativ de nødvendige foranstalt
ninger ; disse meddeles medlemsstaterne og finder
straks anvendelse. Har Kommissionen fået forelagt
en begæring fra en medlemsstat, træffer den afgørelse
herom inden 24 timer efter begæringens modtagelse.
3 . Enhver medlemsstat kan for Rådet indbringe den
af Kommissionen trufne foranstaltning inden tre
hverdage efter tidspunktet for meddelelsen . Rådet
træder straks sammen . Det kan med kvalificeret

flertal ændre eller ophæve den pågældende foranstalt
ning.

Artikel 21

1 . For tariferingen af de varer, som er omfattet af
denne forordning, gælder de almindelige tariferings
bestemmelser ifølge den fælles toldtarif og de særlige
bestemmelser om anvendelsen heraf; den toldnomen
klatur, der følger af denne forordnings anvendelse,
optages i den fælles toldtarif.

AFSNIT III

Kvotaordning

Artikel 23

2 . Med mindre andet er bestemt i denne forord

ning, eller Rådet med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen har vedtaget at gøre undtagelse
herfra, er det forbudt

— at opkræve nogen form for told af de i artikel 1 ,

1 . Artikel 24—31 finder anvendelse på sukkerpro
duktionsårene 1975/ 1976 til og med 1979/ 1980.

— at opkræve nogen form for afgift med tilsvarende
virkning som told,

2 . Inden den 1 . januar 1980 vedtager Rådet i over
ensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk. 2
fastsatte procedure den ordning, der skal anvendes
fra 1 . juli 1980.

— at anvende nogen form for kvantitative restrik
tioner eller foranstaltninger med tilsvarende
virkning.

Artikel 24

Som foranstaltning med tilsvarende virkning som
en kvantitativ restriktion anses bl. a. begrænsning
af udstedelse af import- og eksporflicenser til en
bestemt gruppe berettigede.

virksomhed, som i løbet af sukkerproduktionsåret
1974/ 1975 har udnyttet sin basiskvota,

stk. 1 , litra a) —d) omhandlede varer,

1 . Medlemsstaterne tildeler en basiskvota til hver
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2. Med forbehold af de bestemmelser, der er fastsat
i henhold til stk. 3 eller 4, og i givet fald under
hensyntagen til bestemmelserne d stk. 2, fastsættes
nævnte basiskvota ved, at den pågældende virksom
heds årlige gennemsnitsproduktion af sukker, betrag
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4. Hvis gennemførelsesbestemmelser til denne ar
tikel viser sig nødvendige fastsættes de i overensstem
melse med fremgangsmåden i artikel 36.

tet som sådan i henhold til bestemmelserne i forord

Artikel 25

ning nr. 1009/67/EØF, d sukkerproduktionsårene
1968 / 1969—1972/ 1973 , i det følgende benævnt
» referenceproduktionen «, multipliceres med en koef
ficient, der udtrykker forholdet mellem medlems
statens eller et af de i fjerde tekstafsnit, litra c) om
handlede områders basismængde og den årlige refe
renceproduktion af sukker i (denne stat eller i et

1 . Enhver virksomhed, for hvilken der er fastsat en
basiskvota, kan tildeles en maksimalkvota, som er
lig med dens basiskvota multipliceret med en koeffi

af de nævnte områder.

For sukkerproduktionsåret 1976/ 1977 må en virk

cient.

somheds maksimalkvota ikke være lavere end dens

Når en virksomheds referenceproduktion er mindre
end dens basiskvota for sukkerproduktionsåret
1974/ 1975, træder denne kvota dog i stedet for
referenceproduktionen.
Hvis summen af referenceproduktionen i en med
lemsstats virksomheder er mindre end den i forord

ning nr. 1009/67/EØF fastsatte basismængde, kan
den pågældende medlemsstat dog i det omfang ud
viklingen i den pågældende virksomheds produktion
i løbet af sukkerproduktionsårene 1968/ 1969—
1974/ 1975 berettiger det, tildele hver enkelt virk
somhed en basiskvota, som adskiller sig fra den,
som ville følge af anvendelsen af de to ovennævnte
stykker. Denne kvota må ikke være mindre end
virksomhedens produktion d sukkerproduktionsåret
1974/ 1975 .

Basismængden andrager for
a) Danmark

328 000 tons, hvidt sukker,

b ) Tyskland

1 990 000 tons hvidt sukker,

c) Frankrig

2 996 000 tons hvidt sukker,

heraf

2. Den i stk. 1 , første led, omhandlede koefficient
er for sukkerproduktionsåret 1975/ 1976 1,45 .

For sukkerproduktionsårene 1976/ 1977—1979/ 1980
fastsættes koefficienten samtidig med indikativprisen
i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 43 ,
stk. 2 i traktaten under hensyntagen dels til pro
duktionsudviklingen ud fra et specialiseringssyns
punkt, dels til afsætningsmulighederne.

Artikel 26

1 . Med forbehold af anvendelsen af artikel 31 og
bestemmelserne i stk. 2 og 3 må den mængde
sukker, der i et bestemt sukkerproduktionsår pro
duceres ud over virksomhedens maksimalkvota, ikke
afsættes på det interne marked og skal udføres
i uforarbejdet stand inden den 1 . januar efter ud
løbet > af det pågældende sukkerproduktionsår.
2 . For den i stk. 1 omhandlede sukkermængde, som
ikke i henhold til artikel 31 overføres til det føl

— for hovedlandet 2 530 000 tons hvidt sukker,
— Frankrigs oversøiske
departementer
466 000 tons hvidt sukker,
d) Irland

182 000 tons hvidt sukker,

e) Italien

1 230 000 tons hvidt sukker,

f) Nederlandene

690 000 tons hvidt sukker,

g) BLØU

680 000 tons hvidt sukker,

h) Det forenede
Kongerige

produktion inden for rammerne af kvoterne for
sukkerproduktionsåret 1975 / 1976.

1 040 000 tons hvidt sukker.

gende sukkerproduktionsår, finder artikel 8 , 9, 17 og
19 ikke anvendelse .

Som en undtagelse kan det dog vedtages i det om
fang, der er nødvendigt for at sikre stabile sukker
forsyninger i Fællesskabet, at artikel 17 'finder an
vendelse. I dette tilfælde ( fastslås det samtidig, at hele
den pågældende sukkermængde faktisk kan afsættes
på det interne marked, uden at det i stk. 3 fastsatte
beløb opkræves.
3.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

3 . Rådet fastsætter med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen de almindelige regler for anven
delse af denne artikel og de eventuelle afvigelser

fastsættes i overensstemmelse med fremgangsmåden
i artikel 36. De skall især indeholde regler om op
krævning af en afgift på den i stk. 2, 1 a) omtalte
sukkermængde, som er afsat på det interne marked,
eller som ikke er udført i uforarbejdet stand inden

fra disse bestemmelser.

den i stk . 1 nævnte dato .
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6 . På grundlag af oplysninger, som gives af sukker
fabrikanterne, sikrer medlemsstaterne, at

1 . Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne

i artikel 31 opkræver medlemsstaterne for den
sukkermængde, som produceres ud over basiskvo
taen uden at overstige maksimalkvotaen, en produk
tionsafgift af den pågældende sukkerfabrikant.

2. Produktionsafgiften beregnes pr. vægtenhed, idet
det samlede tab ved afsætningen af den sukker

a) betaling af sukkerroer, og
b ) alle godtgørelser, som fabrikanterne har mod
taget fra sælgerne af sukkerrør,
er i overensstemmelse med fællesskabsbestemmel

serne på dette område.

mængde, der produceres inden for Fællesskabet ud

over garantimængden, divideres med summen af de
sukkermængder, som virksomhederne inden for Fæl
lesskabet har produceret ud over basiskvotaen. Ga
rantimængden er 'lig med den i hvidt sukker udtrykte
mængde, som anvendes tål 'menneskeligt forbrug in
den for Fællesskabet i et tidsrum, som senere skal
fastsættes, med fradrag af en i hvidt sukker udtrykt
mængde, som i samme tidsrum indføres på præfe
rentielle betingelser fra de i protokol nr. 22 til Til
trædelsesakten nævnte udviklingslande, de i artikel
118 i denne akt omtalte lande og fra Indien.

7. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

samt det i stk. 4, andet afsnit, nævnte beløb fast

sættes 'i overensstemmelse med fremgangsmåden
i artikel 36.

Artikel 28

Samtidig med de afledte interventionspriser vedtager
Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kom
missionen,

Dog kan garantimængden ikke være mindre end
summen af basiskvoterne .

Ved den i første afsnit nævnte beregning :
— nedsættes det deri nævnte samlede tab med eks

portafgifterne,

— tages de mængder, der er produceret ud over
maksimalkvoterne, samt de sukkermængder, der
i henhold til artikel 31 er overført til det føl

gende sukkerproduktionsår, ikke i betragtning.

— de minimumspriser, som skal gælde for de
artikel 4, stk. 1 , omhandlede områder for sukker
roer ud over basiskvotaen,

— de i artikel 27, stk. 4 og 5 , omhandlede procent
satser,

— produktionsafgiftens maksimalbeløb beregnet så
ledes, at minimumspriserne for sukkerroer ud
over basiskvotaen overholdes .

3 . Produktionsafgiften må dog ikke overstige et

Artikel 29

bestemt maksimalbeløb . Dette 'beløb må ikke være

større end 30 % af interventionsprisen.

4. Såfremt produktionsafgiften er mindre end det
i stk. 3 omhandlede 'maksimalbeløb, er sukkerfabri
kanterne forpligtet ' til at betale sælgerne af sukker
roer forskellen mellem produktionsafgiftens maksi
malbeløb og denne afgifts endelige beløb op til en
vis procentsats, som skal fastsættes .
Det beløb, som skal betales pr. ton sukkerroer, fast
sættes for standardkvaliteten .

De i artikel 5 nævnte tillæg og fradrag anvendes på
dette beløb .

5 . Sukkerfabrikanterne kan for en mængde suk
kerrør, der svarer 'til den sukkermængde, for hvilken
produktionsafgiften er opkrævet, forlange denne af
gift godtgjort af sælgerne af sukkerrør op til en vis
procentsats, som skal fastsættes.

1 . Sukkerfabrikanterne

kan

købe

sukkerroer

be

stemt til produktion af en sukkermængde, som over
stiger den pågældende virksomheds maksimalkvota,
til priser, der ligger under de i artikel 4, stk. 1 , om
handlede minimumspriser for sukkerroer.
2. For den købte mængde sukkerroer, som svarer
til den sukkermængde, der er
— afsat på det interne marked i henhold til
artikel 26, stk . 2, andet afsnit,
eller

— overført til det følgende sukkerproduktionsår i
henhold til artikel 31 ,
regulerer fabrikanterne af det pågældende sukker
dog i givet fald købsprisen således, at den i det
mindste er lig med den i artikel 4, stk. 1 , første
led , omhandlede minimumspris.
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1 . I kontrakterne om levering af sukkerroer bestemt
til sukkerfremstilling skelnes der mellem sukker
roerne alt efter, om den mængde sukker, der skal
fremstilles af disse sukkerroer :

a) omfattes af basiskvotaen,

b) overstiger basiskvotaen uden dog at overstige
maksimalkvotaen,
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2 . Virksomhederne kan kun overføre

en

del

af

deres produktion til det følgende sukkerproduktions
år, såfremt:

— de inden 1 . februar har givet den pågældende
medlemsstat meddelelse om den mængde, der
skal overføres ;
— de oplagrer denne overførte mængde i tids
rummet fra 1 . februar til 31 . januar det følgende
år ; lageromkostningerne for dette tidsrum re
funderes ikke i henhold til artikel 8 .

c) overstiger maksimalikvotaen .
Sukkerfabrikanterne giver for hver virksomhed den
medlemsstat, i hvilken den pågældende virksomhed
fremstiller sukker, meddelelse om :
— de under litra a) omhandlede sukkerroemængder,
for hvilke de før udsåningen har afsluttet kon
trakter, samt det sukkerindhold, der er lagt til
grund i kontrakten,

— det hertil svarende forudsete udbytte.
Medlemsstaterne kan forlange supplerende oplys
ninger.

2. Hver sukkerfabrikant, der ikke inden udsåningen
har afsluttet leveringskontrakter for en sukkerroe
mængde svarende til basiskvotaen til den i artikel 4,
stk. 1 , første led, omhandlede minimumspris for
sukkerroer, er uanset bestemmelserne i artikel 5 ,
stk. 2, litra b ), og i artikel 29, stk. 1 , forpligtet til
at betale den nævnte minimumspris for hver sukker
roemængde som i den pågældende virksomhed er
forarbejdet til sukker.

For så vidt angår virksomheder, der er beliggende
i de franske departementer Guadeloupe og Marti
nique, erstattes den i første afsnit, første led, om
handlede dato 1 . februar dog med datoen 1 . maj ,
og det i samme afsnit, andet led, omhandlede tids
rum fra 1 . februar til 31 . januar det følgende år
erstattes med tidsrummet fra 1 . maj til 30. april det
følgende år. Såfremt den endelige produktion i det
pågældende sukkerproduktionsår er mindre end det
overslag, der blev udarbejdet på tidspunktet for be
slutningen om overførsel, kan den overførte mængde
reguleres med tilbagevirkende kraft inden 1 . august
det følgende sukkerproduktionsår.
3 . Bestemmelserne om :

— betaling for de sukkerroer, der anvendes til
fremstilling af den overførte sukkermængde,

— sukkerroe- og sukkerrørsælgernes deltagelse
i lageromkostningerne 'for de overførte mængder,
— enighed mellem sukkerroe- og sukkerrørsælgerne
og sukkerfabrikanterne som forudsætning for
overførselen

3 . De almindelige regler for anvendelsen af stk. 1
vedtages af Rådet med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen .

4 . Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

fastsættes i overensstemmelse med fremgangsmåden
i artikel 36. For så vidt angår stk. 2 skal de tage
hensyn til den i henhold til artikel 31 foretagne

vedtages af Rådet med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen .

4 . Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

fastsættes i overensstemmelse med fremgangsmåden
i artikel 36.

overførsel .
Artikel 32
Artikel 31

1 . I tilfælde af anvendelse af artikel 30 kan hver

virksomhed i produktionen for det følgende sukker
produktionsår medregne og til dette sukkerproduk
tionsår overføre den del af produktionen, som over
stiger basiskvotaen, indtil en maksimalmængde, der
svarer til 10% af basiskvotaen .

Der må ikke finde nogen overførsel sted til sukker
produktionsåret 1980/ 1981 .

1 . Hver medlemsstat, som 'har anvendt artikel 31
i forordning nr. 1009/67/EØF, kan træffe afgørelse
om, at bestemmelserne i artikel 30 ikke finder an
vendelse på dens område tidligst fra sukkerproduk
tionsåret 1976/ 1977 at regne.

2. Dog kan hver medlemsstat begrænse den i stk. 1
omhandlede afgørelses anvendelsesområde til be
stemte virksomheder, på visse betingelser og ifølge
regler, der skal vedtages af Rådet med kvalificeret
flertal på forslag af Kommissionen.
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3 . En medlemsstat kan kun træffe afgørelse om,

Artikel 34

at bestemmelserne i artikel 30 ikke finder anvendelse,

for en begrænset periode. Hvis denne afgørelse
træffes, fastsættes en særlig maksimalkvote for hver
af de pågældende virksomheder, idet denne kvota
beregnes ved at multiplicere basiskvoten med en
koefficient, der er gyldig for den nævnte periode.

I dette tilfælde og hvis den i foregående afsnit om
handlede periode vedrører mere end ét sukkerpro
duktionsår, fastsætter medlemsstaterne den maksimal
kvota, der finder anvendelse på den pågældende
virksomhed for hvert sukkerproduktionsår i den om
handlede periode og senest den 28 . februar for det
løbende sukkerproduktionsår, uden at bestemmel
serne i artikel 25 tages i betragtning. For den om
handlede periode skal de samlede maksimalkvoter
for hver virksomhed være lig den særlige maksimal

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler gen
sidigt (hinanden de oplysninger, der er nødvendige
til gennemførelsen af denne forordning. De nærmere
enkeltheder i forbindelse med meddelelse og ud
bredelse af disse oplysninger 'fastlægges i overens
stemmelse med fremgangsmåden i artikel 36.

Artikel 35

1 . Der nedsættes en Forvaltningskomité for sukker
— i det følgende benævnt » Komiteen « — som består
af repræsentanter for medlemsstaterne og har en
repræsentant for Kommissionen som formand .

kvota, der er fastsat for denne.
2 . I denne

Maksimalkvotaen for en ' virksomhed kan ikke over

komité

tildeles

der medlemsstaternes

stemmer vægt i henhold til artikel 148 , stk. 2, i
traktaten . Formanden deltager ikke i afstemningen .

stige den maksimalkvota, der er fastlagt ifølge be
regningsmåden i artikel 25 , stk. 2 .
Artikel 36

4. For perioderne efter 30. juni 1976 vedtager Rådet
med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen :
— varigheden af hver periode, for hvilken der kan
træffes afgørelse om ikke at anvende bestemmel
serne i artikel 30,
— den koefficient, der finder anvendelse på den
pågældende virksomhed, for et sukkerproduk
tionsår, der skal fastsættes, og som anvendes til
fastsættelse af en særlig maksimalkvota gældende
for den pågældende periode.

5 . Om nødvendigt fastlægges de almindelige regler
for anvendelsen af stk . 3 efter den i stk . 4 nævnte

1 . Når der henvises til den fremgangsmåde, der er
fastsat i denne artikel, indbringer formanden sagen
for Komiteen, enten på eget initiativ eller på begæ
ring af en medlemsstats repræsentant.

2. Kommissionens repræsentant forelægger et ud
kast til de foranstaltninger, der skal træffes . Komiteen
afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger inden
for en frist, som formanden kan fastsætte under
hensyn til , hvor meget de forelagte spørgsmål haster .
Udtalelsen vedtages med et flertal af enogfyrre
stemmer .

fremgangsmåde .
3 . Kommissionen vedtager foranstaltninger, som
6 . Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel

fastsættes i overensstemmelse med fremgangsmåden
i artikel 36.

straks kan finde anvendelse. Såfremt disse foranstalt

ninger ikke er i overensstemmelse med den af Komi
teen fremsatte udtalelse, meddeles de imidlertid
straks Rådet af Kommissionen ; i dette tilfælde kan
Kommissionen udsætte anvendelsen af de foranstalt

ninger, den har vedtaget, i et tidsrum af højst en
AFSNIT IV

Almindelige bestemmelser

måned fra denne meddelelse .
Rådet kan med kvalificeret flertal inden for en

måned træffe anden afgørelse.
Artikel 33

De bestemmelser, der er nødvendige for at undgå,
at der ved overgangen fra et sukkerproduktionsår
til et andet opstår forstyrrelser på sukkermarkedet
som følge af ændringer i prisniveauet, kan fast
sættes i overensstemmelse med fremgangsmåden i
artikel 36 .

Artikel 37

Komiteen kan undersøge ethvert andet spørgsmål,
som formanden på eget initiativ eller på begæring
af en medlemsstats repræsentant forelægger den.
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og handelen med de i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede
varer .

1 . For sukkerproduktionsårene 1975/ 1976 til 1979/
1980 er Italien bemyndiget til at yde en tilpasnings
støtte, som ikke må overskride et samlet beløb på
5,9 RE pr, ton til sukker forarbejdede sukkerroer med
et sukkerindhold på 16 % . Støtten må kun ydes til
den mængde sukkerroer, som anvendes til produk
tion af den mængde hvidt sukker, som svarer til den
basismængde, som Italien har fået tildelt.

2. For at bidrage til en forbedring af den økono
miske struktur i sukkerroe- og sukkersektoren kan en
del af støtten ydes til sukkerroeforarbejdningsindu
strien. I så fald må støtten ikke overstige et beløb
på 1,46 RE pr. 100 kg hvidt sukker forarbejdet af
sukkerroer, som er produceret i Italien. Den må kun
ydes for en sukkermængde, som ikke overstiger den
basismængde, som Italien har fået tildelt.

Artikel 42

Ved denne forordnings anvenddlse skal der på pas
sende måde tages hensyn både til de i artikel 39 og
artikel 110 i traktaten fastsatte mål .

Artikel 43

Artikel 39

Såfremt overgangsforanstaltninger er nødvendige for
at lette overgangen til denne forordnings bestemmel
ser, navnlig i de tilfælde, hvor gennemførelsen af
disse bestemmelser på det forudsete tidspunkt ville
støde på væsentlige vanskeligheder, vedtages disse
foranstaltninger i overensstemmelse med den i arti
kel 40 fastsatte fremgangsmåde. De finder anven
delse indtil senest den 30. juni 1976 .

1 . Bestemmelserne om finansieringen af den fælles
landbrugspolitik gælder for de d artikel 1 , stk. 1 , om

Artikel 44

handlede varer .

2. Artikel 40, stk. 4, i traktaten og bestemmelserne
for iværksættelse af nævnte artikel gælder for de
franske oversøiske departementer i henseende til
markederne for de i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede
varer, for så vidt det drejer sig om garantisektionen
i Den europæiske Udviklings- og Garantifond for
Landbruget.
Artikel 40

De i artikel 1 , stk. 1 , nævnte varer, som fremstilles
eller tilvejebringes på basis af varer, der ikke er
anført i artikel 9, stk. 2, og artikel 10 stk. 1 i trakta
ten, kan ikke frit omsættes på Fællesskabets interne
marked .

Artikel 41

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, an
vendes artikel 92-94 i traktaten på fremstillingen af

1 . Denne forordning træder i kraft på tredjedagen
efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers
Tidende .

2. Den anvendes fra 1 . juli 1975 med undtagelse af :
— artikel 6, 7, 10, 24, 25, 30 og 43 , som anvendes
fra denne forordnings ikrafttræden for sukker
produktionsåret 1974/ 1975 , og
— artikel 3 , stk. 6, andet afsnit, som anvendes fra
den 1 . januar 1975 .
3 . Forordning

nr.

1009/67/EØF

ophæves

den

30. juni 1975 .

4. Henvisninger til forordning nr. 1009/67/EØF i
retsakter, som er udstedt i henhold til denne, skal
forstås som gældende nærværende forordning.
Henvisninger til artiklerne i forordning nr. 1009/67/
EØF skal læses ifølge den sammenligningstabel, der
er anført i bilag II.

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

Udfærdiget i Bruxelles , den 19 . december 1974.
På Rådets vegne
J. P. FOURCADE
Formand
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BILAG 1

Position
i den fælles
toldtarif

17.04

Varebeskrivelse

Sukkervarer uden indhold af kakao :

B. Tyggegummi
C. Hvid chokolade
D. Andre varer

18.06

Chokolade samt andre næringsmidler med indhold af kakao

19.02

Næringsmidler til børn til diætetisk brug eller til madlavning, fremstillet af
mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao , når dette udgør
mindre end 50 vægtprocent

19.08

Finere bagværk , også med indhold af kakao

21.06

Gær (herunder tørret gær) ; tilberedte bagepulvere :
A. Levende gær
II . Bagegær

21.07

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

22.02

Limonader, også kulsyreholdige, og andre ikke alkoholholdige drikkevarer,
undtagen frugt- og grønsagssafter henhørende under pos . 20.07

22.06

Vermouth og anden vin af friske druer , tilsat aromastoffer

22.09

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under
80 rumfangsprocent ; akvavit, likør og andre alkoholholdige drikkevarer ;
sammensatte alkoholholdige tilberedninger (såkaldte koncentrerede ekstrak
ter) til fremstilling af drikkevarer :

C. Alkoholholdige drikkevarer :
V. Andre varer

29.04

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf :
C. Polyvalente alkoholer :
II . Manitol
III . Sorbitol

29.10

Acetaler og semiacetaler samt enkle eller sammensatte acetaler og semiace
taler indeholdende oxygenholdige gruppper ; halogen-, sufo-, nitro- og nitro
sederivater af foran nævnte stoffer :
ex B. Andre varer :

— Metylglukosider
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Position
i den fælles
toldtarif

29.14

Varebeskrivelse

Enbasiske carboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og
peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf :
ex A. Mættede acycliske enbasiske syrer :
— Mannitolestere og serbitolestere
ex B. Umættede acycliske syrer :
— Mannitolestere og serbitolestere

29.15

Flerbasiske carboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og
peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf :
A. Acycliske flerbasiske syrer :
ex V. Andre varer

— Itakonsyre samt salte og estere deraf
29.16

Carboxylsyrer indeholdende alkohol-, phenol- aldehyd- eller ketongrupper
og andre carboxylsyrer (enkle eller sammensatte) indeholdende oxygen
holdige grupper samt disses anhydrider, halogenider, peroxider og peroxy
syrer ; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af foran nævnte stoffer :
A. Carboxylsyrer indeholdende alkoholgrupper :
I. Mælkesyre samt salte og estere deraf
IV. Citronsyre samt salte og estere deraf
ex VIII. Andre varer

— Glycerinsyre, glycolsyre, sukkersyre, isosukkersyre, hepta

sukkersyre samt salte og estere deraf

29.35

Meterocycliske forbindelser ; nucleinsyrer :
ex Q. Andre varer

— Anhydridiske mannitol- og serbitolforbindelser, undtagen maltol
og isomaltol
29.43

Sukkeratter, kemisk rene (undtagen saccharose, glucose og lactose) ; sukker

ethere, sukkerestere og salte deraf (undtagen produkter henhørende under
pos. 29.39, 29.41 eller 29.42)
ex B. Andre varer

— Sorbose samt salte og estere deraf
29 44

Antibiotica :
A. Penicilliner

38.19

Produkter og restprodukter fra kemiske og nærstående industrier (herunder
blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet :
Q. Kernebindemidler til støberier på basis af kunstharpikser
ex T. Andre varer

— Produkter fra krakning af sorbitol
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BILAG 11

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning nr. 1009/67/EØF

Denne forordning
artikel

artikel

9, stykke 5
9, stykke 6
artikel 9, tykke 7
artikel 9 , stykke

9, stykke 3
9, stykke 4
artikel 9, stykke 5
artikel

artikel

artikel

9 , stykke 6

artikel 10

artikel 11

artikel 11

artikel 12

artikel 12

artikel 13

artikel 13

artikel 14

artikel 14, stykke 1 ,
artikel 14, stykke 2

første sætning

artikel 15 ,
artikel 15 ,

artikel 14,

3

artikel

artikel 14,
artikel 14,

4

artikel

stykke
stykke
stykke
artikel 14, stykke
artikel 14, stykke

15,
15,
artikel 15,

5

artikel 15 ,
artikel 15 ,

6

7

artikel 15
artikel 16 ,
artikel 16,

artikel 16,
artikel 16,
artikel 16,
artikel 16,
artikel 16 ,
artikel 16,

stykke
stykke
stykke
stykke
stykke
stykke
stykke

1
2
3
4
5
6
7

artikel 16

stykke
stykke
stykke
stykke
stykke
stykke
stykke
stykke

17, stykke 1 , afsnit 1 , anden sætning
17, stykke 1 , afsnit 1 , første sætning
artikel 17, stykke 1 , afsnit 2
artikel 17, stykke 2
artikel 17, stykke 3
artikel 17, stykke 4
artikel 17, stykke 5
artikel 17, stykke 6

1 , afsnit 1

artikel

1 , afsnit 2
1 , afsnit 3

artikel

2
3

4

5 , afsnit 1
5 , afsnit 2

artikel 17

artikel 19

artikel 19 , stykke 1
artikel 20

artikel 20

artikel 21

artikel 22

artikel 25 , stykke 1 , afsnit 1
artikel 25 , stykke 2
artikel 25 , stykke 3

artikel 26, stykke 1
artikel 26, stykke 2
artikel 26, stykke 3

artikel 27, stykke 3
artikel 31 , stykke 1 og 2
artikel 31 , stykke 3 , afsnit

artikel 32, stykke 1 og 2
artikel 32, stykke 3

artikel 21

artikel 27, stykke 3 ,

1 og 3

artikel 31 , stykke 4 og 6
artikel 32
artikel 35 , stykke 2
artikel 36
artikel 37 ,
artikel 38

stykke

2

artikel 32, stykke 4 og 6
artikel 31
artikel 40
artikel 41
artikel 33
artikel 34

artikel 39

artikel 35

artikel 40

artikel 36

artikel 41

artikel 37

artikel 43 , stykke 1 og 2
artikel 44

artikel 39

artikel 45 , stykke

artikel 43

1 , første sætning

første sætning

artikel 42
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