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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3348/94
af 30 . december 1994

om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den
kemiske industri

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
, Europæiske Fællesskab,

produktionsrestitution for sukker, der anvendes i den
kemiske industri (*), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 464/91 , er der fastsat bestemmelser for produktionsre
stitutionens nærmere fastlæggelse ; i henhold til artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 1729/78 fastsættes produktionsresti
tutionen for hvidt sukker kvartalsvis for de perioder, der
begynder den 1 . juli, 1 . oktober, 1 . januar og 1 . april ; som
følge af nævnte bestemmelser skal produktionsrestitu
tionen fastsættes som anført i artikel 1 for den dér

angivne periode ;
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 133/94 (2),
særlig artikel 9, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger :

Ved artikel 9, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1785/81 er det
fastsat, at det, såfremt bestemmelserne i Traktatens

artikel 9, stk. 2, er opfyldt, kan vedtages at yde produk
tionsrestitutioner for de i artikel 1 , stk. 1 , litra a) og f),
omhandlede varer og for de i samme stykke, litra d),
omhandlede former for sirup og sukkeropløsninger, som
anvendes til fremstilling af visse varer inden for den

som følge af ændringen af den i artikel 1 , stk. 2, litra a) og
b), i forordning (EØF) nr. 1785/81 omhandlede definition
på hvidt sukker og råsukker anses sukker tilsat smagsstof
fer, farvestoffer eller andre stoffer ikke længere for at
henhøre under disse definitioner, og det skal således anses
for »andet sukker« ; i henhold til artikel 1 i forordning
(EØF) nr. 1010/86 kan der dog for dette sukker som basis
produkt ydes produktionsrestitutioner ; der bør derfor
med henblik på beregningen af produktionsrestitutionen
for disse produkter fastsættes en beregningsmetode med
henvisning til deres saccharoseindhold ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Sukker —

kemiske industri ;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 1010/86 af 25. marts
1986 om almindelige regler for produktionsrestitutioner
for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den
kemiske industri (3), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EØF) nr. 464/91 (4), er der fastsat en ramme
for produktionsrestitutionernes fastlæggelse, ligesom der
er fastsat en fortegnelse over de kemiske produkter, hvis
fremstilling giver mulighed for at yde produktionsrestitu
tion til de basisprodukter, som er anvendt til den pågæl
dende fremstilling ; ved artikel 5, 6 og 7 i forordning
(EØF) nr. 1010/86 er det fastsat, at produktionsrestitu
tionen for råsukker, saccharosesirup og isoglucose i
uforarbejdet stand afledes på betingelser, der er særligt
fastsat for hvert enkelt af disse basisprodukter, af den

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 1010/86 omhand
lede produktionsrestitution for hvidt sukker fastsættes pr.
100 kg netto til 28,508 ECU for perioden 1 . januar til 31 .
marts 1995.

restitution, som er fastsat for hvidt sukker ;

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1729/78 af 24.
juli 1978 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende
C)
(2)
f)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
22 af 27. 1 . 1994, s. 7.
94 af 9. 4. 1986, s. 9.
54 af 28. 2. 1991 , s. 22.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1995.
0 EFT nr. L 201 af 25. 7. 1978, s. 26.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems ¬
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 1994.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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