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VERORDENING (EG) Nr. 1260/2001 VAN DE RAAD
van 19 juni 2001
houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector suiker
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 36 en 37,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Voor de goede werking van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid dient dit beleid een gemeenschappelĳke ordening van de landbouwmarkten in de sector suiker te omvatten, welke sector met
name suiker en de vloeibare suikervervangende producten, isoglucose en inulinestroop, omvat.

(2)

Om de doelstellingen van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid te verwezenlĳken en met name om
aan de suikerbieten- en suikerrietproducenten van de Gemeenschap de noodzakelĳke waarborgen
inzake behoud van werkgelegenheid en levensstandaard te geven, dient te worden voorzien in
passende maatregelen tot stabilisatie van de suikermarkt. Bovenvermeld doel kan worden bereikt
door te voorzien in de aankoop van producten door de interventiebureaus. Hiertoe dienen voor de
gebieden zonder tekort een interventieprĳs voor witte suiker en een interventieprĳs voor ruwe suiker
en voor elk gebied met een tekort jaarlĳks een afgeleide interventieprĳs voor witte suiker en, in
voorkomend geval, voor ruwe suiker te worden vastgesteld. De interventieprĳs moet worden
vastgesteld op een niveau dat de suikerbieten- en suikerrietproducenten een billĳke beloning waarborgt, zonder dat de belangen van de consument uit het oog worden verloren. Deze prĳsgaranties
voor suiker komen in feite ook sacharosestropen, isoglucose en inulinestroop ten goede, waarvan de
prĳzen afhankelĳk zĳn van die voor suiker. Rekening houdend met de financiële vooruitzichten en
met de in maart 1999 door de Europese Raad van Berlĳn vastgelegde regels inzake begrotingsdiscipline dient de steunprĳs in de sector suiker te worden vastgesteld voor de gehele duur van de nieuwe
regeling.

(3)

De interventieprĳs moet worden vastgesteld voor witte suiker en ruwe suiker van een standaardkwaliteit en deze standaardkwaliteit moet worden gedefinieerd. Deze standaardkwaliteiten dienen telkens
overeen te komen met een gemiddelde kwaliteit die representatief is voor de in de Gemeenschap
geproduceerde suiker en het verdient aanbeveling voor de vaststelling van deze standaardkwaliteiten
criteria te hanteren die gebruikelĳk zĳn in de handel. Verder is het wenselĳk dat de standaardkwaliteit kan worden herzien om rekening te houden met, met name, de eisen van de markt en de
technologische ontwikkeling inzake analyse.

(1) PB C 29 E van 30.1.2001, blz. 315.
(2) Advies uitgebracht op 13 maart 2001 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(3) PB C 116 van 20.4.2001, blz. 113.
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(4)

De bĳzondere geografische ligging van de Franse overzeese departementen vereist specifieke maatregelen voor de aldaar geproduceerde suiker.

(5)

Om geen afbreuk te doen aan de bovenbedoelde prĳsgaranties, mogen de interventiebureaus suiker
slechts verkopen tegen een prĳs die hoger is dan de interventieprĳs, tenzĳ de suiker als zodanig of in
de vorm van verwerkte producten wordt uitgevoerd of bestemd is voor voederdoeleinden. Op grond
van deze regel is het niet mogelĳk om suiker die bestemd zou zĳn voor menselĳke consumptie in de
Gemeenschap, in voorkomend geval ter beschikking te stellen van liefdadigheidsorganisaties.
Derhalve dient in een dergelĳke mogelĳkheid te worden voorzien in het kader van gerichte noodhulp, die de zekerheid van de bevoorrading waarborgt en tegelĳk een humanitaire actie wordt
verwezenlĳkt. De doelmatigheid van dergelĳke acties wordt bepaald door de snelheid van de
tenuitvoerlegging ervan. Bĳgevolg dient voor dit geval de toepassing van de meest geëigende
procedure te worden voorgeschreven.

(6)

Suiker is, evenals zetmeelproducten, bĳ uitstek een basisproduct dat door de chemische industrie kan
worden gebruikt voor de vervaardiging van gelĳksoortige producten. Er dient te worden voorzien in
een harmonische ontwikkeling van het gebruik van deze basisproducten. Er dient te worden
voorzien in een regeling voor restituties bĳ de productie waardoor de afzetmogelĳkheden voor suiker
kunnen worden verhoogd tot grotere dan de gebruikelĳke hoeveelheden; te dien einde moeten de
desbetreffende producten voortaan tegen een lagere prĳs aan die industrie ter beschikking worden
gesteld.

(7)

Het is noodzakelĳk dat deze regelgeving zowel de fabrikanten als de producenten van het basisproduct billĳke waarborgen biedt. Het is derhalve dienstig om voor suikerbieten niet alleen een basisprĳs
vast te stellen — op basis van de interventieprĳs voor witte suiker, van de ontvangsten van de
ondernemingen uit de verkoop van melasse, die kunnen worden geraamd op 7,61 EUR/100 kg,
welk bedrag is afgeleid van de melasseprĳs, die op 8,21 EUR/100 kg wordt geraamd, alsook van de
kosten voor verwerking en levering van de suikerbieten aan de fabrieken en van een rendement dat
voor de Gemeenschap kan worden geraamd op 130 kg witte suiker per ton suikerbieten van
standaardkwaliteit — maar ook minimumprĳzen vast te stellen voor A-suikerbieten die worden
verwerkt tot A-suiker en voor B-suikerbieten die worden verwerkt tot B-suiker, welke prĳzen bĳ de
aankoop door de suikerfabrikanten in acht moeten worden genomen.

(8)

Tevens dienen, om een billĳk evenwicht tussen de rechten en plichten van fabrikanten en landbouwproducenten te waarborgen, de daartoe benodigde instrumenten te worden vastgesteld; met name
dienen er communautaire kadervoorschriften te worden vastgesteld inzake de contractuele betrekkingen tussen kopers en verkopers van suikerbieten, alsmede passende bepalingen om dit doel te
bereiken voor rietsuiker. De bepalingen inzake de normale duur voor de levering en de spreiding
daarvan, de verzamelplaatsen en de kosten van vervoer, de plaatsen van ontvangst en het stadium
van de monsterneming, de teruggave van de pulp of de betaling van een gelĳkwaardige vergoeding,
alsook de termĳnen voor het voldoen van de aanbetalingen, hebben invloed op de reële prĳs die de
verkoper voor de suikerbieten ontvangt. De zeer uiteenlopende natuurlĳke, economische en technische omstandigheden maken het bĳzonder moeilĳk alle aankoopvoorwaarden voor suikerbieten in
de Gemeenschap op één lĳn te brengen. Er bestaan thans sectorale overeenkomsten tussen fabrikanten of fabrikantenorganisaties enerzĳds en telersorganisaties anderzĳds. De kadervoorschriften
dienen te worden beperkt tot de vaststelling van de minimumgaranties die zowel de suikerbietentelers als het bedrĳfsleven moeten krĳgen met het oog op de goede werking van de suikersector.
Eventuele afwĳkingen van bepaalde in bĳlage III bedoelde voorschriften dienen in de sectorale
overeenkomsten hun beslag te krĳgen.

(9)

De redenen waarom de Gemeenschap tot nu toe met een productiequotaregeling voor suiker,
isoglucose en insulinestroop heeft gewerkt, gelden momenteel nog altĳd. In die regeling zĳn evenwel
wĳzigingen aangebracht om rekening te houden met de recente ontwikkeling van de productie, de
Gemeenschap de nodige instrumenten te verschaffen om op een rechtvaardige maar doelmatige wĳze
voor te zorgen dat de kosten die verbonden zĳn aan de afzet van de overschotten die voortvloeien
uit de omvang van de productie in de Gemeenschap in verhouding tot het verbruik, volledig door de
producenten zelf worden gefinancierd, en te handelen in overeenstemming met de verplichtingen die
voortvloeien uit de overeenkomsten die zĳn bereikt bĳ de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguay-Ronde, hierna „GATT-overeenkomsten” genoemd, zoals goedgekeurd bĳ Besluit 94/
800/EG (1).

(1) PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1.
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(10)

Krachtens de in het kader van de GATT-overeenkomsten gesloten Overeenkomst inzake de landbouw, hierna „de overeenkomst” genoemd, moet de steun van de Gemeenschap voor de uitvoer van
landbouwproducten, en meer bepaald van suiker waarvoor garanties in het kader van de productiequota gelden, geleidelĳk worden verlaagd. De overeenkomst voorziet in een overgangsperiode voor
de vermindering, tĳdens een overgangsperiode, van de uitvoersubsidies, zowel wat de hoeveelheden
als de gespendeerde bedragen betreft. Om de garanties te kunnen aanpassen, dient in de eerste plaats
het voor een verkoopseizoen geconstateerde verschil tussen het voor uitvoer beschikbare volume in
de Gemeenschap en het volume waarin de overeenkomst voorziet, te worden verdeeld over suiker,
isoglucose en inulinestroop naar gelang van het procentuele aandeel van de quota voor elk product
in het totaal van de voor deze drie producten voor de gehele Gemeenschap vastgestelde quota. Deze
regeling moet echter van beperkte duur zĳn en als een overgangsregeling worden beschouwd. Met
name gelet op de financiële vooruitzichten en de regels voor begrotingsdiscipline die in maart 1999
door de Europese Raad van Berlĳn zĳn vastgelegd, en met de noodzaak om rekening te houden met
de ontwikkelingen in de onderhandelingen met de WTO, is het wenselĳk de quotaregeling te
handhaven voor de verkoopseizoenen 2001/2002 t/m 2005/2006.

(11)

De gemeenschappelĳke marktordening in de sector suiker stoelt enerzĳds op het beginsel van
volledige financiële verantwoordelĳkheid van de producenten voor elk verkoopseizoen voor de
verliezen die voortvloeien uit de afzet van de overschotten die de Gemeenschap in het kader van de
quotaregeling ten opzichte van het interne verbruik produceert, en anderzĳds op een stelsel van naar
gelang van de aan iedere onderneming toegekende productiequota gedifferentieerde prĳs- en afzetgaranties. In de sector suiker worden de productiequota per onderneming toegewezen op basis van de
effectieve productie tĳdens een bepaalde referentieperiode.

(12)

Aangezien overeenkomstig de aangegane verbintenissen, de vermindering van de uitvoersubsidies
zich tĳdens een overgangsperiode heeft voltrokken, moeten de huidige basishoeveelheden voor
suiker en isoglucose en de quota voor inulinestroop onveranderd blĳven, met dien verstande dat de
daaraan verbonden garanties in voorkomend geval, de fundamentele ontwikkelingen in de sector in
de Gemeenschap in acht genomen, kunnen worden aangepast om de in het raam van de overeenkomst aangegane verbintenissen na te kunnen komen. Het is wenselĳk de zelffinancieringsregeling
met productieheffingen voor de sector en de productiequotaregeling te handhaven.

(13)

Op deze wĳze wordt de financiële verantwoordelĳkheid gegarandeerd door de bĳdragen van de
producenten die worden betaald in de vorm van een basisproductieheffing voor de volledige
productie van A- en B-suiker, maar die maximaal 2 % van de interventieprĳs voor witte suiker
bedraagt, en een B-heffing die geldt voor de productie van B-suiker en maximaal 37,5 % van
laatstgenoemde prĳs mag bedragen. De producenten van isoglucose en inulinestroop dragen volgens
bepaalde regels bĳ. Ten gevolge van deze limieten is volledige zelffinanciering van de sector per
verkoopseizoen onder de eerder genoemde omstandigheden niet mogelĳk. Derhalve dient te worden
voorzien in de toepassing van een aanvullende heffing.

(14)

Bĳ de vaststelling van de aanvullende heffing moet, met name met het oog op gelĳke behandeling,
voor elke onderneming rekening worden gehouden met haar aandeel in de ontvangsten via de
productieheffingen die zĳ betaalt voor het betrokken verkoopseizoen. Daartoe dient een coëfficiënt te
worden bepaald die geldt voor de gehele Gemeenschap en die voor dat verkoopseizoen de verhouding weergeeft tussen enerzĳds het geconstateerde totale verlies en anderzĳds het totaal van de
ontvangsten aan productieheffingen. Bovendien dienen de voorwaarden te worden vastgesteld voor
de bĳdrage van de verkopers van suikerbieten en suikerriet in de kosten van het wegwerken van het
ongedekte verlies over het betrokken verkoopseizoen.

(15)

De omvang van de aan elke onderneming in de suikersector toegekende productiequota kan in een
bepaald verkoopseizoen leiden tot een uitvoervolume dat, verbruik, productie, invoer, voorraden en
overdrachten, alsook het verwachte gemiddelde verlies via de zelffinancieringsregeling in aanmerking
genomen, groter is dan in de overeenkomst is bepaald. Het is dan ook dienstig te bepalen dat de uit
de quota resulterende garanties voor elk verkoopseizoen kunnen worden aangepast om de door de
Gemeenschap aangegane verbintenissen te kunnen nakomen.

(16)

Om rekening te houden met de garanties die uit de aan de ondernemingen in iedere lidstaat
toegewezen quota resulteren, moet na de verdeling over suiker, isoglucose en inulinestroop een
verdeling per lidstaat worden gemaakt, zodat de aanpassing van de garanties het bestaande evenwicht
op het gebied van quota en lasten niet in gevaar brengt. Daartoe dient per lidstaat een verminderingscoëfficiënt voor de met het A-quotum en de met het B-quotum samenhangende garantie te worden
vastgesteld naar gelang van de maximale lasten die aan deze garanties verbonden zĳn. Tenslotte dient
elke betrokken lidstaat de verdeling per onderneming vast te stellen, daarbĳ rekening houdend met
de voor iedere onderneming aan haar eigen quota verbonden garanties.
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(17)

De fusie of vervreemding van suikerproducerende ondernemingen, de vervreemding door een
onderneming van een van haar fabrieken of de bedrĳfsbeëindiging van een onderneming of van één
van haar fabrieken brengen gevolgen met zich voor de A- en B-quota. De voorwaarden voor
aanpassing door de lidstaten van de quota van de betrokken ondernemingen dienen zo te worden
vastgesteld dat de belangen van de betrokken suikerbieten- of suikerriettelers niet worden geschaad
door de wĳziging van de quota van de suikerproducerende ondernemingen.

(18)

Wegens de noodzaak om een bepaalde structurele aanpassing van de verwerkende industrie en van
de suikerbietenteelt en de suikerrietteelt mogelĳk te maken tĳdens de toepassingsperiode van de
quota, dient te worden voorzien in een manoeuvreermarge die de lidstaten in staat stelt de quota van
de ondernemingen met ten hoogste 10 % te wĳzigen. Gezien de bĳzondere situatie van deze sector
in Spanje, Italië en de Franse overzeese departementen, dient deze beperking niet op die gebieden te
worden toegepast wanneer de herstructureringsprogramma's ten uitvoer worden gelegd.

(19)

Aangezien de aan de ondernemingen toegewezen productiequota een middel vormen om de producenten de communautaire prĳzen en de afzet van hun producten te waarborgen, moet bĳ de
overdrachten van quota binnen productieregio's het belang van alle betrokken partĳen, en met name
dat van de producenten van suikerbieten en rietsuiker, in aanmerking worden genomen.

(20)

Voorts dient, om de afzetmogelĳkheden voor suiker en isoglucose op de interne markt van de
Gemeenschap te kunnen verruimen, de mogelĳkheid te worden geschapen om onder nader vast te
stellen voorwaarden alle suiker of isoglucose die bestemd is voor vervaardiging in de Gemeenschap
van niet-voedingsproducten niet als productie in de zin van de quotaregeling aan te merken.

(21)

Totstandbrenging van een communautaire markt voor zowel suiker als isoglucose en inulinestroop
brengt de instelling van een gemeenschappelĳke regeling voor het handelsverkeer aan de buitengrenzen van de Gemeenschap mee. Een regeling van het handelsverkeer met invoerheffingen en
uitvoerrestituties draagt bĳ tot stabilisatie van de markt van de Gemeenschap en voorkomt met name
dat schommelingen van de wereldmarktprĳzen voor suiker een terugslag hebben op de binnen de
Gemeenschap toegepaste prĳzen voor deze producten. Derhalve dient te worden voorzien in de
heffing van rechten bĳ invoer uit derde landen en toekenning van een restitutie bĳ uitvoer naar derde
landen, beide om voor de sector suiker het verschil tussen de buiten en binnen de Gemeenschap
geldende prĳzen wanneer de prĳzen op de wereldmarkt lager zĳn dan die in de Gemeenschap te
overbruggen en voor de sectoren isoglucose en inulinestroop de verwerkende industrie voor deze
producten in de Gemeenschap enige bescherming te bieden.

(22)

Ter aanvulling van deze regeling voor het handelsverkeer en voorzover nodig voor de goede werking
daarvan, dient de mogelĳkheid te worden geschapen om voorschriften vast te stellen voor de
toepassing van het zogenaamde stelsel van het actieve veredelingsverkeer en voor het uitsluiten van
deze toepassing wanneer de marktsituatie zulks vereist.

(23)

In een situatie van schaarste op de wereldmarkt waarbĳ de wereldmarktprĳzen hoger komen te
liggen dan de prĳzen van de Gemeenschap of in geval van moeilĳkheden bĳ de normale voorziening
van de gehele Gemeenschap of van één van de gebieden van de Gemeenschap, dient te worden
voorzien in passende bepalingen om tĳdig te voorkomen dat regionale overschotten naar derde
landen worden uitgevoerd en dat als gevolg van een abnormale prĳsstĳging in de Gemeenschap de
voorziening van de verbruikers tegen redelĳke prĳzen niet meer kan worden gewaarborgd.

(24)

De bevoegde instanties moeten in staat worden gesteld het verloop van het handelsverkeer met derde
landen permanent te volgen, teneinde de ontwikkeling hiervan te kunnen beoordelen en eventueel de
maatregelen waarin deze verordening voorziet en die op grond van deze ontwikkeling vereist zĳn, te
kunnen toepassen. Te dien einde moet worden voorzien in de afgifte van invoer- of uitvoercertificaten waarvoor een zekerheid moet worden gesteld die garandeert dat de transacties waarvoor de
certificaten zĳn aangevraagd, zullen plaatsvinden.

(25)

Het stelsel van douanerechten maakt het mogelĳk van alle andere beschermende maatregelen aan de
buitengrenzen van de Gemeenschap af te zien. Het stelsel van prĳzen en douanerechten kan echter in
uitzonderlĳke omstandigheden tekort schieten. In dergelĳke gevallen moet de Gemeenschap, om
haar markt in te dekken tegen de verstoringen die hieruit kunnen voortvloeien, snel alle nodige
maatregelen kunnen nemen. Deze maatregelen moeten in overeenstemming zĳn met de verplichtingen die uit de GATT-overeenkomsten voortvloeien. Voorts is het, om problemen op het vlak van
de voorziening van de markt van de Gemeenschap te voorkomen, dienstig toe te staan dat voor
bepaalde producten van de sector suiker de toepassing van de douanerechten wordt geschorst.
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(26)

De Gemeenschap heeft een globaal onderzoek verricht inzake de raffinagesector in de Gemeenschap.
Uit dit onderzoek blĳkt dat met het oog op een regelmatiger en gelĳkmatiger voorziening van alle
raffinaderĳen in de Gemeenschap, aan de hand van objectieve referentiegegevens en rekening
houdend met de geconstateerde voor rechtstreekse consumptie bestemde hoeveelheden suiker in het
verkoopseizoen 1994/1995, duidelĳk moet worden bepaald hoe groot in elk van de betrokken
lidstaten, namelĳk in Finland, Frankrĳk, Portugal en het Verenigd Koninkrĳk, de maximale veronderstelde traditionele behoefte is van de raffinage-industrie, die ruwe tot witte suiker verwerkt. Daartoe
moet worden voorzien in een bĳzondere preferentiële regeling inzake toegang tot de communautaire
markt, op grond waarvan de raffinage-industrie de mogelĳkheid krĳgt om onder speciale voorwaarden bepaalde hoeveelheden ruwe rietsuiker in te voeren uit de ACS-landen die partĳ zĳn bĳ
Protocol nr. 3 van bĳlage IV bĳ de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, alsmede uit India en andere
landen krachtens met die landen gesloten overeenkomsten. Deze hoeveelheden worden, binnen de
grenzen van de bovengenoemde maximale veronderstelde traditionele behoefte, vastgesteld aan de
hand van een op ramingen berustende voorzieningsbalans, nadat voor de raffinage gebruik is
gemaakt van de beschikbare hoeveelheden ruwe riet- en suikerbietensuiker van communautaire
oorsprong, alsook van de preferentiële ruwe suiker en van de ruwe suiker uit landen die in
aanmerking komen voor tariefcontingenten welke onder handelsconcessies van de Gemeenschap
vallen. Om rekening te houden met de verbintenissen tot vermindering van de uitvoersubsidies, is
het dienstig de uit hoofde van de traditionele behoefte van de raffinage-industrie ingevoerde hoeveelheden te verlagen.

(27)

Krachtens artikel 1 van genoemd protocol en van de Overeenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Republiek India betreffende rietsuiker moeten deze preferentiële invoerregelingen worden beheerd in het kader van de gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector
suiker.

(28)

Er moeten middelen worden gecreëerd om te waarborgen dat de op grond van genoemde preferentiële regelingen ingevoerde ruwe rietsuiker onder zo billĳk mogelĳke concurrentievoorwaarden wordt
geraffineerd.

(29)

Suikerraffinage is een belangrĳke activiteit, zowel op wereldvlak als in de Gemeenschap, en meer in
het bĳzonder in de raffinaderĳen die ruwe suiker tot witte suiker verwerken. Technisch gezien,
worden door het raffineren van rietsuiker hoogwaardige producten verkregen die aan de behoeften
van de markt kunnen beantwoorden. De bedoelde raffinaderĳen bevinden zich bovendien in
gebieden met een hoog verbruik. Zo vormen de raffinaderĳen in de havens voor de Gemeenschap
een waardevol complement van de suikerbieten verwerkende industrie, met name in Finland, in
continentaal Portugal, in het Verenigd Koninkrĳk en in het Zuiden en het Westen van Frankrĳk.

(30)

Gezien het resultaat van het onderzoek van de voorziening van alle in de havens van de Gemeenschap gelegen raffinaderĳen, dient te worden voorzien in de mogelĳkheid om, op grond van tussen
de Gemeenschap en de in Protocol nr. 3 bedoelde landen en/of andere landen te sluiten bĳzondere
akkoorden, bĳzondere prioriteit te geven aan de invoer van ruwe rietsuiker uit de ACS-staten die
partĳ zĳn bĳ dat protocol en uit India in het kader van een communautaire balans en nadat alle in de
Gemeenschap beschikbare hoeveelheden ruwe riet- en bietsuiker en ruwe preferentiële suiker,
alsmede ruwe suiker uit de landen die in aanmerking komen voor tariefcontingenten welke onder
handelsconcessies van de Gemeenschap vallen, geraffineerd zĳn.

(31)

Tot en met het verkoopseizoen 2000/2001 is aanpassingssteun toegekend aan de raffinage-industrie
die preferentiële ruwe rietsuiker en ruwe riet- of bietsuiker uit de Gemeenschap raffineert. Op grond
van de opgedane ervaring is het verantwoord deze steun te handhaven en de mogelĳkheid te bieden
om de regeling aan te passen in het licht van de economische ontwikkeling van de suikersector, met
name wat de fabricage- en raffinagemarge betreft.

(32)

Bepaalde overgangsmaatregelen kunnen noodzakelĳk blĳken, zowel bĳ de overgang van het ene
verkoopseizoen naar het andere als in de loop van een verkoopseizoen. Derhalve dient te worden
voorzien in de mogelĳkheid om passende maatregelen te nemen.

(33)

Om de uitvoering van deze verordening te vergemakkelĳken, dient te worden voorzien in een
procedure waarbĳ een nauwe samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie in het kader van
een comité van beheer voor suiker tot stand wordt gebracht.
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(34)

De suikerbietensector in Zuid-Italië ondervindt wegens de bĳzondere kenmerken ervan en de
omvang van de landbouwbedrĳven aanhoudende moeilĳkheden. De suikerbietenteelt is er onontbeerlĳk voor het herstel van de bĳzonder kleiachtige bodem, waardoor kan worden voorkomen dat
weer op monocultuur wordt overgeschakeld. Italië dient derhalve te worden gemachtigd om voor de
volgende vĳf verkoopseizoenen een nationale steun toe te kennen voor hetzelfde bedrag en onder
dezelfde voorwaarden als voor het verkoopseizoen 2000/2001. De suikerrietproductie in Spanje
heeft met specifieke problemen te kampen om zich ten opzichte van andere culturen te handhaven;
om handhaving van deze beperkte productie mogelĳk te maken dient Spanje te worden gemachtigd
om voor de vĳf volgende verkoopseizoenen een nationale steun toe te kennen voor eenzelfde bedrag
en onder dezelfde voorwaarden als voor het verkoopseizoen 2000/2001. De bietenteelt in Portugal
ondervindt wegens het recente karakter van zĳn industrie aanhoudende moeilĳkheden; de suikerbietentelers moeten worden aangespoord hun productie te vergroten, rekening houdend met deze
moeilĳkheden; Portugal moet derhalve worden gemachtigd de suikerbietenteelt voor de volgende vĳf
verkoopseizoenen een nationale steun toe te kennen voor hetzelfde bedrag en onder dezelfde
voorwaarden als voor het verkoopseizoen 2000/2001. De klimaatomstandigheden maken de bietenteelt in Finland bĳzonder moeilĳk zodat de productie erg wisselvallig is. Het is derhalve dienstig
Finland te machtigen een forfaitaire vergoeding van de opslagkosten van C-suiker toe te kennen, en
de details van deze vergoeding vast te stellen.

(35)

Om rekening te houden met de doelstellingen betreffende het milieu, moeten de lidstaten ten aanzien
van het gebruik van landbouwgrond voor de productie van de in artikel 1 genoemde producten de
door hen passend geachte milieumaatregelen vaststellen. De lidstaten kunnen in de toekomst,
enerzĳds, maatregelen uitvaardigen om teelt waarbĳ aan objectieve milieucriteria wordt voldaan, te
bevorderen en, anderzĳds, de producenten erop wĳzen dat de milieuwetgeving moet worden
nageleefd. Over het effect van de nationale milieumaatregelen op de landbouwproductie in de sector
suiker moeten de lidstaten een verslag opstellen.

(36)

De uitgaven van de lidstaten op grond van de verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van
deze verordening, komen overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de
Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid (1),
voor rekening van de Gemeenschap.

(37)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld
overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (2).

(38)

De bĳ deze verordening ingestelde steunregeling vervangt de regeling die is vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van 13 september 1999 houdende een gemeenschappelĳke
ordening der markten in de sector suiker (3), die moet worden ingetrokken, evenals de Verordeningen
(EEG) nr. 206/68 (4), (EEG) nr. 431/68 (5), (EEG) nr. 447/68 (6), (EEG) nr. 2049/69 (7), (EEG) nr.
793/72 (8), (EEG) nr. 741/75 (9), (EEG) nr. 1358/77 (10), (EEG) nr. 1789/81 (11), (EEG) nr. 193/82 (12),
(EEG) nr. 1010/86 (13) en (EEG) nr. 2225/86 (14) tot vaststelling van algemene uitvoeringsbepalingen
ervan.

(1)
(2)
(3)
(4)

PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.
PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
PB L 252 van 25.9.1999, blz. 1.
Verordening (EEG) nr. 206/68 van de Raad van 20 februari 1968 houdende vaststelling van raamvoorschriften voor
de contracten en overeenkomsten van het betrokken bedrĳfsleven betreffende de aankoop van suikerbieten (PB L 47
van 23.2.1968).
5
( ) Verordening (EEG) nr. 431/68 van de Raad van 9 april 1968 houdende vaststelling van de standaardkwaliteit voor
ruwe suiker en van de plaats van grensoverschrĳding van de Gemeenschap voor de berekening van de cif-prĳzen in
de sector suiker (PB L 89 van 10.4.1968, blz. 3).
6
( ) Verordening (EEG) nr. 447/68 houdende de algemene voorschriften inzake interventie door aankoop van suiker (PB L
91 van 12.4.1968, blz. 5). Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EEG) nr. 1359/77 (PB L 156 van
25.6.1977, blz. 7).
(7) Verordening (EEG) nr. 2049/69 van de Raad van 17 oktober 1969 houdende de algemene voorschriften betreffende
denaturering van suiker voor voederdoeleinden (PB L 263 van 21.10.1969, blz. 1).
(8) Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad van 17 april 1972 tot vaststelling van de standaardkwaliteit van witte
suiker (PB L 94 van 21.4.1972, blz. 1).
(9) Verordening (EEG) nr. 741/75 van de Raad van 18 maart 1975 houdende vaststelling van bĳzondere regels betreffende de aankoop van suikerbieten (PB L 74 van 22.3.1975, blz. 2).
(10) Verordening (EEG) nr. 1358/77 van de Raad van 20 juni 1977 houdende de algemene voorschriften inzake verevening van de opslagkosten in de sector suiker en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 750/68 (PB L 156
van 25.6.1977, blz. 4).
11
( ) Verordening (EEG) nr. 1789/81 van de Raad van 30 juni 1981 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker (PB L 177 van 1.7.1981, blz. 39).
(12) Verordening (EEG) nr. 193/82 van de Raad van 26 januari 1982 houdende de algemene voorschriften voor quotaoverdrachten in de sector suiker (PB L 21 van 29.1.1982, blz. 3).
(13) Verordening (EEG) nr. 1010/86 van de Raad van 25 maart 1986 houdende vaststelling van de algemene voorschriften inzake de restitutie bĳ de productie voor bepaalde in de chemische industrie gebruikte producten van de
sector suiker (PB L 94 van 9.4.1986, blz. 9).
14
( ) Verordening (EEG) nr. 2225/86 van de Raad van 15 juli 1986 tot vaststelling van maatregelen voor de afzet van in
de Franse overzeese departementen geproduceerde suiker en de egalisatie van de prĳsvoorwaarden met die voor
preferentiële ruwe suiker (PB L 194 van 17.7.1986, blz. 7).
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(39)

Verordening (EG) nr. 2038/1999 voorziet in een vereveningsregeling voor de opslagkosten. Aangezien de marktordening die hierbĳ wordt vastgesteld niet in een dergelĳke regeling voorziet, is het
dienstig overgangsbepalingen vast te stellen om de overgang van het oude naar het nieuwe systeem
te vergemakkelĳken. In dit verband is het dienstig om enerzĳds te bepalen dat het saldo van de
vereveningsregeling voor de opslagkosten, indien het negatief is, wordt verhaald op, en, indien het
positief is, wordt toegewezen aan het systeem voor de financiering van de afzet van de overschotten
aan in de Gemeenschap geproduceerde producten van de sector suiker, en anderzĳds de laatste dag
van het verkoopseizoen 2000/2001 te beschouwen als afzetdatum wat de betaling betreft van de
opslagbĳdrage voor de suiker die zich in opslag bevond op de datum van de inwerkingtreding van
deze verordening.

(40)

Er dient te worden voorzien in de mogelĳkheid overgangsmaatregelen te treffen om de overgang van
het bĳ Verordening (EG) nr. 2038/1999 vastgestelde regeling naar de nieuwe, hierbĳ ingestelde
regeling te vergemakkelĳken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Toepassingsgebied en definities
1.
De bĳ deze verordening ingestelde gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector suiker geldt
ten aanzien van de volgende producten:
GN-code

Omschrĳving

a)

1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose in vaste vorm

b)

1212 91
1212 92 00

Suikerbieten
Suikerriet

c)

1703

Melasse verkregen bĳ de extractie of de raffinage van suiker

d)

1702 20

Ahornsuiker en ahornsuikerstroop

1702 60 95
1702 90 99

Andere suiker, in vaste vorm, suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde
kleurstoffen, met uitzondering van lactose, glucose, maltodextrine en isoglucose

1702 90 60

Kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd

1702 90 71

Karamel bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten sacharose

2106 90 59

Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen, met uitzondering van isoglucose, van stroop van lactose, van glucose en van maltodextrine

e)

2303 20

Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie

f)

1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 90 30

Isoglucose

g)

2106 90 30

Isoglucosestroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

h)

1702 60 80
1702 90 80

Inulinestroop

2.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) „witte suiker”: suiker die niet is gearomatiseerd en waaraan geen kleurstoffen noch andere stoffen zĳn
toegevoegd en die in droge toestand 99,5 of meer gewichtspercenten sacharose bevat, bepaald met
behulp van de polarimeter;
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b) „ruwe suiker”: suiker die niet is gearomatiseerd en waaraan geen kleurstoffen noch andere stoffen zĳn
toegevoegd en die in droge toestand minder dan 99,5 gewichtspercenten sacharose bevat, bepaald met
behulp van de polarimeter;
c) „isoglucose”: het uit glucose of glucosepolymeren verkregen product, dat ten minste 10 gewichtspercenten fructose bevat, berekend op de droge stof;
d) „inulinestroop”: het onmiddellĳk na hydrolyse van inuline of oligofructose verkregen product dat in
droge toestand ten minste 10 % vrĳe fructose of fructose in de vorm van sacharose bevat;
e) „A-suiker” of „A-isoglucose”: elke hoeveelheid suiker of isoglucose die voor rekening van een bepaald
verkoopseizoen binnen de limiet van het A-quotum van de betrokken onderneming wordt geproduceerd;
f) „B-suiker” of „B-isoglucose”: elke hoeveelheid suiker of isoglucose die voor rekening van een bepaald
verkoopseizoen wordt geproduceerd en het A-quotum overschrĳdt doch binnen de som van de A- en
B-quota van de betrokken onderneming blĳft;
g) „C-suiker” of „C-isoglucose”: elke hoeveelheid suiker of isoglucose die voor rekening van een bepaald
verkoopseizoen wordt geproduceerd en die, hetzĳ de som van de A- en B-quota van de betrokken
onderneming overschrĳdt, hetzĳ wordt geproduceerd door een onderneming waarvoor geen quota zĳn
bepaald;
h) „A-suikerbieten”: alle suikerbieten die worden verwerkt tot A-suiker;
i) „B-suikerbieten”: alle suikerbieten die worden verwerkt tot B-suiker;
j) „A-inulinestroop”: elke hoeveelheid inulinestroop, uitgedrukt in suiker/isoglucose-equivalent, die gedurende een bepaald verkoopseizoen wordt geproduceerd, binnen het A-quotum van de betrokken
onderneming;
k) „B-inulinestroop”: elke hoeveelheid inulinestroop, uitgedrukt in suiker/isoglucose-equivalent, die gedurende een bepaald verkoopseizoen wordt geproduceerd boven het A-quotum van de betrokken onderneming, maar zonder de som van het A-quotum en het B-quotum van die onderneming te overschrĳden;
l) „C-inulinestroop”: elke hoeveelheid inulinestroop, uitgedrukt in suiker/isoglucose-equivalent, die gedurende een bepaald verkoopseizoen hetzĳ boven de som van het A-quotum en het B-quotum van de
betrokken onderneming wordt geproduceerd, hetzĳ wordt geproduceerd door een onderneming die
geen quotum heeft;
m) „verkoopseizoen”: de periode die begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar,
voor alle in artikel 1 genoemde producten.
TITEL I
INTERNE MARKT

HOOFDSTUK 1
PRĲSREGELING

Artikel 2
1.

Voor witte suiker en voor de verkoopseizoenen 2001/2002 t/m 2005/2006:

a) wordt de interventieprĳs vastgesteld op 63,19 EUR/100 kg, en
b) wordt jaarlĳks een afgeleide interventieprĳs vastgesteld voor ieder gebied met een tekort.
2.
Voor ruwe suiker en voor de verkoopseizoenen 2001/2002 t/m 2005/2006 wordt de interventieprĳs vastgesteld op 52,37 EUR/100 kg.
Wanneer de noodzaak zich voordoet in een gebied met een tekort geproduceerde ruwe suiker in de handel
te brengen, kan voor deze suiker een afgeleide interventieprĳs worden vastgesteld.
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3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde interventieprĳzen gelden voor het product onverpakt, af fabriek,
geladen op of in een vervoermiddel naar keuze van de koper.
Zĳ zĳn van toepassing voor witte suiker en voor ruwe suiker van een bepaalde standaardkwaliteit waarvan
de kenmerken zĳn vastgesteld in bĳlage I.
4.
De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 42, lid 2, ieder jaar de afgeleide interventieprĳzen voor witte suiker vast alsmede, in voorkomend geval, de afgeleide interventieprĳzen voor ruwe
suiker.
De afgeleide interventieprĳzen worden vastgesteld, rekening houdend met de kosten van het vervoer van de
suiker van gebieden met een overschot naar gebieden met een tekort.
De Commissie kan bĳlage I wĳzigen volgens dezelfde procedure.
Artikel 3
1.
Voor de verkoopseizoenen 2001/2002 t/m 2005/2006 wordt de basisprĳs voor suikerbieten van de
standaardkwaliteit vastgesteld op 47,67 EUR per ton in het leveringsstadium in de verzamelplaats.
De kenmerken van de suikerbieten van de standaardkwaliteit worden vastgesteld in bĳlage II.
2.

De Commissie kan bĳlage II wĳzigen volgens de procedure van artikel 42, lid 2.
Artikel 4

1.

Voor de verkoopseizoenen 2001/2002 t/m 2005/2006:

a) wordt de minimumprĳs voor A-suikerbieten vastgesteld op 46,72 EUR per ton, en
b) wordt, onder voorbehoud van toepassing van artikel 15, lid 5, de minimumprĳs voor B-suikerbieten
vastgesteld op 32,42 EUR per ton.
2.
Voor de gebieden waarvoor een afgeleide interventieprĳs voor witte suiker wordt vastgesteld, worden
de minimumprĳzen voor A-suikerbieten en B-suikerbieten verhoogd met een bedrag gelĳk aan het verschil
tussen de afgeleide interventieprĳs voor het betrokken gebied en de interventieprĳs, op welk bedrag de
coëfficiënt 1,30 wordt toegepast.
Artikel 5
1.
Onverminderd artikel 21 en de uit hoofde van artikel 14 vastgestelde bepalingen zĳn de suikerfabrikanten verplicht bĳ de aankoop van suikerbieten die:
a) geschikt zĳn om tot suiker te worden verwerkt
en
b) bestemd zĳn om tot suiker te worden verwerkt,
ten minste een minimumprĳs te betalen die is aangepast aan de hand van toeslagen of kortingen voor de
kwaliteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit.
2.

De in lid 1 bedoelde minimumprĳs komt overeen:

a) in de gebieden zonder tekort:
— voor suikerbieten die zullen worden verwerkt tot A-suiker, met de minimumprĳs voor A-suikerbieten,
— voor suikerbieten die zullen worden verwerkt tot B-suiker, met de minimumprĳs voor B-suikerbieten;
b) in de gebieden met een tekort:
— voor suikerbieten die zullen worden verwerkt tot A-suiker, met de minimumprĳs voor A-suikerbieten, verhoogd overeenkomstig artikel 4, lid 2,
— voor suikerbieten die zullen worden verwerkt tot B-suiker, met de minimumprĳs voor B-suikerbieten, verhoogd overeenkomstig artikel 4, lid 2.
3.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, alsmede de toeslagen en kortingen worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 42, lid 2.
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Artikel 6

1.
De sectorale overeenkomsten en de contracten tussen verkopers en kopers van suikerbieten moeten
voldoen aan kadervoorschriften, vastgesteld in bĳlage III, met name wat de voorwaarden voor aankoop,
levering, ontvangst en betaling van de suikerbieten betreft.
2.
De voorwaarden voor de aankoop van suikerriet worden geregeld in sectorale overeenkomsten tussen
suikerrietproducenten in de Gemeenschap en suikerfabrikanten in de Gemeenschap.
De voorwaarden voor de aankoop van de agrarische basisproducten voor de vervaardiging van inulinestroop worden geregeld via sectorale overeenkomsten tussen de producenten van de betrokken basisproducten in de Gemeenschap en de fabrikanten van inulinestroop.
3.
Zo nodig worden uitvoeringsbepalingen van de leden 1 en 2 vastgesteld volgens de procedure van
artikel 42, lid 2.
4.
Bĳ gebreke van sectorale overeenkomsten kan de betrokken lidstaat in het kader van deze verordening
de nodige maatregelen treffen om de belangen van de betrokken partĳen veilig te stellen.
Deze lidstaat brengt de Commissie onverwĳld op de hoogte van de uit hoofde van de eerste alinea getroffen
maatregelen.

Artikel 7
1.
Gedurende het hele verkoopseizoen voor suiker is het door elke suiker producerende lidstaat aangewezen interventiebureau, onder overeenkomstig lid 5 te bepalen voorwaarden verplicht de aangeboden
witte en ruwe suiker die binnen bepaalde quota vervaardigd is uit in de Gemeenschap geoogste suikerbieten
of suikerriet aan te kopen, voorzover er tussen de aanbieder en het interventiebureau voor de betrokken
suiker vooraf een opslagcontract wordt afgesloten.
De interventiebureaus kopen de suiker tegen, naar gelang van het geval, de interventieprĳs of de afgeleide
interventieprĳs die geldt voor het gebied waar de suiker zich op het ogenblik van de aankoop bevindt.
Indien de kwaliteit van de suiker verschilt van de standaardkwaliteit waarvoor de interventieprĳs is
vastgesteld, wordt deze met behulp van toeslagen of kortingen aangepast.
2.
Er kan worden besloten premies te verlenen voor suiker die zich in één van de in artikel 23, lid 2, van
het Verdrag bedoelde situaties bevindt en die voor menselĳke consumptie ongeschikt is gemaakt.
3.
Er wordt besloten restituties bĳ de productie te verlenen voor de in artikel 1, lid 1, onder a) en f)
genoemde producten, voor de in artikel 1, lid 1, onder d), genoemde stropen en voor chemisch zuivere
fructose (levulose) van GN-code 1702 50 00 als tussenproduct, die zich in een van de in artikel 23, lid 2,
van het Verdrag bedoelde situaties bevinden, indien deze producten worden gebruikt bĳ de vervaardiging
van bepaalde producten van de chemische industrie.
De restitutie wordt vastgesteld rekening houdend met onder andere de kosten voor de chemische industrie
in verband met het gebruik van ingevoerde suiker bĳ bevoorrading op de wereldmarkt.
4.
Er wordt forfaitaire communautaire steun toegekend voor de afzet van in de Franse overzeese
departementen geproduceerde suiker in de Europese gebieden van de Gemeenschap. Deze steun heeft
betrekking op:
— het raffineren van in die departementen geproduceerde soorten suiker in de raffinaderĳen in de
Europese gebieden van de Gemeenschap, met name volgens hun rendement;
— het vervoer van in de Franse overzeese departementen geproduceerde suiker naar de Europese gebieden
van de Gemeenschap, alsook de eventuele opslag in die departementen.
De forfaitaire bedragen voor de kosten van het vervoer uit de onderscheiden departementen naar de
Europese gebieden van de Gemeenschap omvatten met name:
— een forfaitair bedrag voor de kosten van vervoer af-fabriek tot het fob-stadium;
— een forfaitair bedrag voor de kosten voor vervoer overzee vanaf het fob-stadium tot het stadium
cif-scheepsruim in Europese havens van de Gemeenschap en de desbetreffende verzekeringskosten.
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Voorzover zulks voor de voorziening van de raffinaderĳen nodig is, kan worden bepaald dat ruwe suiker,
vervaardigd uit in de Gemeenschap geoogste suikerbieten, eveneens voor de in de eerste alinea bedoelde
maatregelen in aanmerking komt.
In dit artikel wordt onder raffinaderĳ verstaan een technische eenheid waarvan de enige activiteit bestaat in
het raffineren van hetzĳ ruwe suiker, hetzĳ stropen die een tussenstadium in de productie van vaste suiker
vormen.
5.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden volgens de procedure van artikel 42, lid 2, vastgesteld en met name:
— de bĳ interventie geldende minimumkwaliteit en minimumhoeveelheid,
— de bĳ interventie toe te passen toeslagen en kortingen,
— de procedures en voorwaarden voor de overneming door de interventiebureaus,
— de voorwaarden voor de toekenning van de premies en het bedrag ervan,
— de voorwaarden voor de toekenning van de restituties bĳ de productie en het bedrag ervan,
— zo nodig, de mogelĳkheid om de toekenning van de restitutie bĳ de productie van levulose te beperken
tot een nader te bepalen totale hoeveelheid van dit product voor de Gemeenschap,
— de mogelĳkheid om restituties bĳ de productie toe te kennen voor de in artikel 1, lid 1, punt h),
genoemde producten,
— de in lid 4 bedoelde maatregelen.

Artikel 8
Om bĳ te dragen tot de gegarandeerde voorziening van een gebied of alle gebieden van de Gemeenschap,
stelt de Commissie, bĳ toepassing van artikel 31, volgens de procedure van artikel 42, lid 2, bĳzondere
interventiemaatregelen vast.
Deze maatregelen mogen niet tot gevolg hebben dat de suikerfabrikanten van de Gemeenschap verplicht
worden suiker aan de interventiebureaus te verkopen.

Artikel 9
1.
De interventiebureaus mogen suiker slechts verkopen tegen een prĳs die hoger is dan de interventieprĳs.
Er kan evenwel worden besloten dat de interventiebureaus suiker verkopen tegen een prĳs die gelĳk is aan
of lager is dan de interventieprĳs, wanneer die suiker bestemd is:
— voor voederdoeleinden,
— om als zodanig of na verwerking tot in bĳlage I bĳ het Verdrag genoemde producten of tot in bĳlage V
bĳ deze verordening vermelde goederen te worden uitgevoerd.
2.
In afwĳking van lid 1 kan worden besloten dat de interventiebureaus onverwerkte suiker die zĳ in
hun bezit hebben, ter beschikking stellen van door de betrokken lidstaat erkende liefdadigheidsorganisaties
of, indien in deze lidstaat geen organisaties zĳn erkend, dergelĳke door de Commissie erkende organisaties,
voor gratis verdeling in het kader van gerichte spoedacties, tegen een lagere prĳs dan de interventieprĳs of
gratis, voor menselĳke consumptie op de interne markt van de Gemeenschap.
3.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel alsmede het in lid 2 bedoelde besluit tot terbeschikkingstelling worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 42, lid 2.
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HOOFDSTUK 2
QUOTAREGELING

Artikel 10
1.

Hoofdstuk 2 is van toepassing voor de verkoopseizoenen 2001/2002 t/m 2005/2006.

2.
De basishoeveelheden A- en B-suiker, A- en B-isoglucose en A- en B-inulinestroop zĳn de in artikel
11, lid 2, vastgestelde hoeveelheden.
3.
Om de verbintenissen na te komen die de Gemeenschap heeft aangegaan in het kader van de
overeenkomstig artikel 300, lid 2, van het Verdrag gesloten Overeenkomst inzake de landbouw, kunnen de
afzetgaranties voor binnen de quota geproduceerde suiker, isoglucose en inulinestroop voor één of meer
verkoopseizoenen worden verlaagd.
4.
Voor de toepassing van het bepaalde in lid 3, wordt vóór 1 oktober voor elk verkoopseizoen de in het
kader van de quota gegarandeerde hoeveelheid vastgesteld aan de hand van een raming inzake productie,
invoer, verbruik, opslag, overdrachten, uit te voeren overschot en inzake het in artikel 15, lid 1, onder d),
bedoelde verwachte gemiddelde verlies dat door de zelffinancieringsregeling moet worden gedekt. Wanneer
het voor het betrokken verkoopseizoen uit te voeren overschot blĳkens de raming groter is dan de in de
overeenkomst bepaalde maximumhoeveelheid, wordt de gegarandeerde hoeveelheid met het verschil
verlaagd volgens de procedure van artikel 42, lid 2. Dit verschil wordt over suiker, isoglucose en
inulinestroop verdeeld naar gelang van het procentuele aandeel van het totaal van de A- en B-quota van elk
product in de Gemeenschap. Daarna wordt een tweede verdeling per lidstaat en per product gemaakt door
toepassing van de in de volgende tabel vastgestelde corresponderende verdelingscoëfficiënt:

Regio's

1

2

3

Coëfficiënt voor suiker (uitgedrukt in witte
suiker)

Coëfficiënt voor isoglucose (droge stof)

Coëfficiënt voor inulinestroop (uitgedrukt
in equivalent suiker/isoglucose)

A-suiker

B-suiker

A-isoglucose

B-isoglucose

A-inulinestroop

B-inulinestroop

BLEU (1)

0,046201

0,009920

0,225547

0,062024

0,556265

0,130955

Denemarken

0,027206

0,008015

—

—

—

—

Duitsland

0,224812

0,069174

0,104246

0,024551

—

—

Griekenland

0,012352

0,001235

0,037978

0,008944

—

—

0,026459

0,001102

0,166138

0,017721

—

—

Frankrĳk (Europees Frankrĳk) ( )

0,213231

0,063239

0,061081

0,015898

0,058922

0,013847

Frankrĳk (DOM) ( )

0,019298

0,002063

—

—

—

—

Ierland

0,007752

0,000775

—

—

—

—

Italië

0,082491

0,015514

0,059803

0,014083

—

—

Nederland

0,053393

0,014083

0,026804

0,006313

0,194365

0,045646

Portugal (vasteland)

0,002323

0,000232

0,029213

0,006880

—

—

Portugal (Azoren)

0,000387

0,000039

—

—

—

—

Verenigd Koninkrĳk

0,044297

0,004430

0,084713

0,022596

—

—

Oostenrĳk

0,022673

0,005292

—

—

—

—

Zweden

0,014327

0,001433

—

—

—

—

Finland

0,005683

0,000568

0,023151

0,002316

—

—

Spanje
2

2

(1) Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.
(2) Met inachtneming van artikel 12, lid 3, tweede alinea.

30.6.2001

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 178/13

5.
De lidstaat verdeelt vervolgens zĳn deel van het verschil over de op zĳn grondgebied gevestigde
ondernemingen, op basis van de verhouding tussen hun A-quotum en hun B-quotum voor het betrokken
product en de basishoeveelheid-A en de basishoeveelheid-B van de betrokken lidstaat voor dat product.
Boven de gegarandeerde hoeveelheid geproduceerde suiker, isoglucose en inulinestroop wordt aangemerkt
als C-suiker, C-isoglucose of C-inulinestroop.
6.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, en met name de verlaging van de gegarandeerde hoeveelheid
en, in voorkomend geval, de herziening daarvan voor de vaststelling van de gegarandeerde hoeveelheid
voor het volgende verkoopseizoen, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 42, lid 2.

Artikel 11
1.
De lidstaten kennen, onder de voorwaarden van dit hoofdstuk, een A-quotum en een B-quotum toe
aan iedere op hun grondgebied gevestigde onderneming die suiker, isoglucose of inulinestroop produceert
en die gedurende het verkoopseizoen 2000/2001 een A- en een B-quotum heeft gekregen.
2.
Voor de toekenning van de in lid 1 bedoelde A- en B-quota worden de volgende basishoeveelheden
vastgesteld:
1. Basishoeveelheden A

a) Basishoeveelheid
A-suiker (1)

Regio's

Denemarken

325 000,0

b) Basishoeveelheid
A-isoglucose (2)

c) Basishoeveelheid
A-inulinestroop (3)

—

—

2 612 913,3

28 643,3

—

Griekenland

288 638,0

10 435,0

—

Spanje

957 082,4

74 619,6

—

2 506 487,4

15 747,1

19 847,1

Duitsland

Frankrĳk (Europees Frankrĳk)
Franse overzeese departementen

463 872,0

—

—

Ierland

181 145,2

—

—

1 310 903,9

16 432,1

—

Nederland

684 112,4

7 364,6

65 519,4

Oostenrĳk

314 028,9

Italië

Portugal (vasteland)

63 380,2

Autonome regio der Azoren

9 048,2

—
8 027,0

—
—

—

—

Finland

132 806,3

10 792,0

—

Zweden

334 784,2

—

—

674 905,5

56 150,6

174 218,6

1 035 115,4

21 502,0

—

Belgisch-Luxemburgse
Unie
Verenigd Koninkrĳk

Economische

(1) In tonnen witte suiker.
(2) In tonnen droge stof.
(3) In tonnen droge stof, uitgedrukt in suiker/isoglucose-equivalent.
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2. Basishoeveelheden B

Regio's

Denemarken
Duitsland

a) Basishoeveelheid
B-suiker (1)

95 745,5

b) Basishoeveelheid
B-isoglucose (2)

c) Basishoeveelheid
B-inulinestroop (3)

—

—

803 982,2

6 745,5

—

Griekenland

28 863,8

2 457,5

—

Spanje

39 878,5

7 959,4

—

752 259,5

4 098,6

4 674,2

Frankrĳk (Europees Frankrĳk)
Franse overzeese departementen

46 372,5

—

—

Ierland

18 114,5

—

—

Italië

246 539,3

3 869,8

—

Nederland

180 447,1

1 734,5

15 430,5

Oostenrĳk

73 297,5

Portugal (vasteland)
Autonome regio der Azoren

6 338,0
904,8

—
1 890,3
—

—
—
—

Finland

13 280,4

Zweden

33 478,0

—

—

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

144 906,1

15 441,0

41 028,2

Verenigd Koninkrĳk

103 511,5

5 735,3

—

1 079,7

—

(1) In tonnen witte suiker.
(2) In tonnen droge stof.
(3) In tonnen droge stof, uitgedrukt in suiker/isoglucose-equivalent.

3.
Onverminderd artikel 10, leden 3 tot en met 6, en artikel 12, zĳn het A-quotum en het B-quotum van
de suiker, isoglucose of inulinestroop producerende ondernemingen gelĳk aan de quota die door de
lidstaten voor het verkoopseizoen 2000/2001 zĳn toegewezen vóór de toepassing van artikel 26, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 2038/1999, aangepast op basis van de in lid 2 vastgestelde basishoeveelheden,
volgens de procedure van artikel 10, lid 5.
4.
Indien noodzakelĳk worden uitvoeringsbepalingen van dit artikel vastgesteld volgens de procedure
van artikel 42, lid 2.

Artikel 12
1.
De lidstaten kunnen onder de in dit artikel vastgestelde voorwaarden A-quota en B-quota overdragen
tussen ondernemingen, daarbĳ rekening houdend met de belangen van elk van de betrokken partĳen en
met name van de producenten van suikerbieten of suikerriet.
De eerste alinea is niet van toepassing op inulinestroop.
2.
De lidstaten kunnen het A-quotum en het B-quotum van elke op hun grondgebied gevestigde
onderneming die suiker of isoglucose produceert, verminderen met een hoeveelheid van in totaal niet meer
dan 10 % van respectievelĳk het A-quotum of het B-quotum dat voor elk van deze ondernemingen is
bepaald overeenkomstig artikel 11.
De in de eerste alinea bedoelde grens van 10 % is niet van toepassing in Italië, Spanje en de Franse
overzeese departementen wanneer de quotumoverdrachten geschieden op basis van plannen tot herstructurering van de suikerbiet- of suikerrietsector en van de suikersector van het betrokken gebied, voorzover
zulks noodzakelĳk is om de uitvoering van deze plannen mogelĳk te maken.
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De herstructureringsplannen en de daarmee verband houdende maatregelen betreffende de A- en B-quota
worden onverwĳld aan de Commissie medegedeeld.
3.
De lidstaten kennen de van de A-quota of B-quota afgetrokken hoeveelheden toe aan één of meer
andere, al dan niet over een quotum beschikkende, ondernemingen die in hetzelfde gebied in de zin van
artikel 11, lid 3, zĳn gevestigd als de ondernemingen waarvan de betrokken quota zĳn verlaagd.
Frankrĳk kan echter de overeenkomstig artikel 11 vastgestelde A-quota van de in zĳn overzeese departementen gevestigde ondernemingen verminderen met een totale hoeveelheid van niet meer dan 30 000 ton
witte suiker, en de aldus afgetrokken hoeveelheden toekennen aan één of meer andere in Europees Frankrĳk
gevestigde ondernemingen. Het A-quotum van iedere betrokken onderneming mag na aftrek niet lager zĳn
dan de geconstateerde gemiddelde suikerproductie binnen haar basisquotum in de verkoopseizoenen
1977/1978 tot en met 1979/1980.
4.
De uitvoeringsbepalingen betreffende de wĳziging van de quota in geval van met name fusie of
vervreemding van ondernemingen zĳn vastgesteld in bĳlage IV.
5.
Uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden, zo nodig, vastgesteld volgens de procedure van artikel
42, lid 2.
Artikel 13
1.
C-suiker die niet krachtens artikel 14 naar het volgende verkoopseizoen wordt overgedragen, en
C-isoglucose en C-inulinestroop mogen niet op de interne markt van de Gemeenschap worden afgezet en
moeten vóór 1 januari volgend op het einde van het betrokken verkoopseizoen in ongewĳzigde staat
worden uitgevoerd.
De artikelen 7, 27 en 33 zĳn niet van toepassing op C-suiker, C-isoglucose of C-inulinestroop.
2.
Bĳ wĳze van uitzondering en voorzover dit nodig is om de suikervoorziening van de Gemeenschap
veilig te stellen, kan worden besloten dat artikel 33 van toepassing is op C-suiker. In dat geval wordt
terzelfder tĳd besloten dat de volledige betrokken hoeveelheid C-suiker definitief op de interne markt mag
worden afgezet zonder dat het in lid 3 bedoelde bedrag wordt geheven.
3.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden volgens de procedure van artikel 42, lid 2, vastgesteld.
Deze bepalingen moeten met name inhouden dat een bedrag wordt geheven over C-suiker, C-isoglucose en
C-inulinestroop waarvan de uitvoer in ongewĳzigde staat binnen de gestelde termĳn niet is bewezen op een
nader te bepalen datum.
Artikel 14
1.
Iedere onderneming kan besluiten de productie van suiker boven het A-quotum geheel of gedeeltelĳk
over te dragen naar het volgende verkoopseizoen als de productie van dat verkoopseizoen. Dit besluit is
onherroepelĳk.
Iedere onderneming kan besluiten de productie van A- en B-suiker die na toepassing van artikel 10, leden 3
tot en met 6, C-suiker geworden is, geheel of gedeeltelĳk over te dragen naar het volgende verkoopseizoen
als productie van dat verkoopseizoen. Dit besluit is eveneens onherroepelĳk. Voorts is de eventuele
beperking als bedoeld in lid 4 er niet op van toepassing.
2.

De ondernemingen die het in lid 1 bedoelde besluit nemen:

— delen vóór 1 februari aan de betrokken lidstaat de over te dragen geproduceerde hoeveelheid of
hoeveelheden suiker mede,
— en verbinden zich ertoe de over te dragen hoeveelheid of hoeveelheden op te slaan gedurende een
aaneengesloten periode van twaalf maanden, waarvan het begin nader dient te worden bepaald.
In plaats van de in de eerste alinea, eerste streepje, vermelde datum van 1 februari, geldt echter:
a) voor in Spanje gevestigde ondernemingen, 15 april, wat de productie van bietsuiker betreft, en 20 juni,
wat de productie van rietsuiker betreft;
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b) voor in het Verenigd Koninkrĳk gevestigde ondernemingen, 15 februari;
c) voor in de Franse departementen Guadeloupe en Martinique gevestigde ondernemingen, 1 mei.
Wanneer de uiteindelĳke productie van het betrokken verkoopseizoen voor suiker lager is dan de raming
op het tĳdstip waarop tot overdracht werd besloten, kan de overgedragen hoeveelheid vóór 1 augustus van
het daaropvolgende verkoopseizoen met terugwerkende kracht worden aangepast.
3.
In geval van natuurrampen, zoals droogte en overstroming, in een regio van de Gemeenschap, kan
volgens de procedure van artikel 42, lid 2, worden besloten de periode van verplichte opslag als bedoeld in
lid 2, eerste alinea, tweede streepje, te verkorten voor een zodanige hoeveelheid suiker dat de normale
voorziening van de betrokken regio mogelĳk wordt.
4.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, die een beperking van de voor overdracht in aanmerking
komende hoeveelheden suiker kunnen inhouden, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 42,
lid 2.
Deze bepalingen voorzien met name in de heffing van een bedrag over de in lid 2, eerste alinea, tweede
streepje, bedoelde hoeveelheid die wordt afgezet in de voorgeschreven opslagperiode.
Artikel 15
1.

Vóór het einde van elk verkoopseizoen worden geconstateerd:

a) de verwachte hoeveelheden A- en B-suiker, A- en B-isoglucose en A- en B-inulinestroop die voor het
lopende verkoopseizoen worden geproduceerd;
b) de hoeveelheden suiker, isoglucose en inulinestroop waarvan wordt verwacht dat zĳ in het lopende
verkoopseizoen voor verbruik binnen de Gemeenschap zullen worden afgezet;
c) het uit te voeren overschot, berekend door de onder a) bedoelde hoeveelheden te verminderen met de
onder b) bedoelde hoeveelheden;
d) het verwachte gemiddelde verlies of de verwachte gemiddelde opbrengst per ton suiker voor de voor het
lopende verkoopseizoen na te komen uitvoerverbintenissen.
Dit gemiddelde verlies of deze gemiddelde opbrengst is gelĳk aan het verschil tussen het totale bedrag
van de restituties en het totale bedrag van de heffingen, gerelateerd aan de totale omvang van de
betrokken uitvoerverbintenissen;
e) het verwachte totale verlies of de verwachte totale opbrengst, berekend door vermenigvuldiging van het
onder c) bedoelde overschot met het onder d) bedoelde gemiddelde verlies of de onder d) bedoelde
gemiddelde opbrengst.
2.
Vóór het einde van het verkoopseizoen 2005/2006 en onverminderd het bepaalde in artikel 10, leden
3 tot en met 6, worden cumulatief voor de verkoopseizoenen 2001/2002 en 2005/2006 geconstateerd:
a) het uit te voeren overschot, uitgaande van de uiteindelĳke productie van A- en B-suiker, A- en
B-isoglucose en A- en B-inulinestroop, enerzĳds, en van de uiteindelĳke voor verbruik binnen de
Gemeenschap afgezette hoeveelheid suiker, isoglucose en inulinestroop, anderzĳds;
b) het gemiddelde verlies of de gemiddelde opbrengst per ton suiker, resulterend uit het totaal van de
betrokken uitvoerverbintenissen en vastgesteld overeenkomstig de in lid 1, onder d), tweede alinea,
aangegeven berekeningsmethode;
c) het totale verlies of de totale opbrengst, berekend door vermenigvuldiging van het onder a) bedoelde
overschot met het onder b) bedoelde gemiddelde verlies of de onder b) bedoelde gemiddelde opbrengst;
d) de totale som van de geïnde basisproductieheffingen en B-heffingen.
Het verwachte totale verlies of de verwachte totale opbrengst als bedoeld in lid 1, onder e) wordt aangepast
aan de hand van het verschil tussen de cĳfers die zĳn geconstateerd als bedoeld onder c) en d).
3.
Wanneer de overeenkomstig lid 1 geconstateerde cĳfers na aanpassing overeenkomstig lid 2 en
onverminderd het bepaalde in artikel 18, lid 1, wĳzen op een te verwachten totaal verlies, wordt dit verlies
gedeeld door de verwachte hoeveelheid A- en B-suiker, A- en B-isoglucose en A- en B-inulinestroop die
voor het lopende verkoopseizoen is geproduceerd. Het hieruit resulterende bedrag moet bĳ de fabrikanten
worden geïnd als basisproductieheffing op hun productie van A- en B-suiker, A- en B-isoglucose en A- en
B-inulinestroop.

30.6.2001

30.6.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Deze heffing mag evenwel niet hoger zĳn dan:
— voor de betrokken suiker, een bedrag dat gelĳk is aan 2 % van de interventieprĳs voor witte suiker,
— voor de betrokken inulinestroop, uitgedrukt in suiker/isoglucose-equivalent door toepassing van de
coëfficiënt 1,9, een bedrag dat gelĳk is aan dat voor witte suiker,
— voor de betrokken isoglucose, het voor rekening van de suikerfabrikanten blĳvende deel van de
basisproductieheffing.
4.
Wanneer als gevolg van de limitering van de basisproductieheffing het in lid 3, eerste alinea, bedoelde
totale verlies niet volledig kan worden gedekt, wordt het saldo gedeeld door de verwachte hoeveelheid
B-suiker, B-isoglucose en B-inulinestroop die voor het betrokken verkoopseizoen wordt geproduceerd. Het
hieruit resulterende bedrag moet bĳ de fabrikanten worden geïnd als B-heffing op hun productie van
B-suiker, B-isoglucose en B-inulinestroop.
Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5 mag deze heffing evenwel niet hoger zĳn dan:
— voor B-suiker, een bedrag dat gelĳk is aan 30 % van de interventieprĳs voor witte suiker,
— voor B-inulinestroop, uitgedrukt in suiker/isoglucose-equivalent door toepassing van de coëfficiënt 1,9,
een bedrag dat gelĳk is aan dat voor witte B-suiker,
— voor B-isoglucose, het voor rekening van de suikerfabrikanten blĳvende deel van de B-heffing.
5.
Wanneer, op grond van de in lid 1 bedoelde vaststellingen, blĳkt dat, als gevolg van de limitering van
de basisproductieheffing en van de B-heffing als vastgesteld in de leden 3 en 4, het gevaar bestaat dat het te
verwachten totale verlies voor het lopende verkoopseizoen niet wordt gedekt door de verwachte opbrengst
uit deze heffingen, wordt het in lid 4, eerste streepje, bedoelde maximumpercentage zo herzien dat dit
totale verlies kan worden gedekt, met dien verstande evenwel dat de heffing niet hoger mag zĳn dan
37,5 %.
Het herziene maximumpercentage van de B-heffing wordt voor het lopende verkoopseizoen vastgesteld
vóór 15 september van dat verkoopseizoen. De in artikel 4, lid 1, onder b), bedoelde minimumprĳs voor
B-suikerbieten wordt dienovereenkomstig gewĳzigd.
6.
Verliezen die voortvloeien uit de toekenning van de in artikel 7, lid 3, bedoelde productierestituties
worden in aanmerking genomen bĳ de vaststelling van het in lid 1, onder e), bedoelde totale verlies.
7.

De in dit artikel bedoelde heffingen worden door de lidstaten geïnd.

8.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden volgens de procedure van artikel 42, lid 2, vastgesteld en met name:
— de bedragen van de te innen heffingen,
— de herziening van het maximumpercentage van de B-heffing,
— de wĳziging van de minimumprĳs voor B-suikerbieten die samenhangt met de herziening van het
maximumpercentage van de B-heffing.
Artikel 16
1.
Wanneer voor een verkoopseizoen het krachtens artikel 15, leden 1 en 2, geconstateerde totale verlies
niet volledig wordt gedekt door de ontvangsten uit de productieheffingen voor dat verkoopseizoen na
toepassing van artikel 15, leden 3, 4 en 5, wordt, onverminderd artikel 4, bĳ de fabrikanten een
aanvullende heffing geïnd die het gedeelte van het totale verlies dat niet wordt gedekt door bovengenoemde
ontvangsten volledig dekt.
2.
De aanvullende heffing wordt voor iedere onderneming die suiker, isoglucose of inulinestroop
produceert, berekend door een nader te bepalen coëfficiënt toe te passen op het totale bedrag dat de
onderneming aan productieheffingen verschuldigd is voor het betrokken verkoopseizoen. Deze coëfficiënt
komt overeen met de verhouding voor de Gemeenschap tussen het overeenkomstig artikel 15, leden 1 en
2, geconstateerde totale verlies voor het betrokken verkoopseizoen en de ontvangsten uit de door de
suikerfabrikanten, de isoglucosefabrikanten en de inulinestroopfabrikanten voor dat verkoopseizoen
verschuldigde basisproductieheffingen en B-heffingen, met dien verstande dat dit verhoudingscĳfer wordt
verminderd met 1.
3.
De aanvullende heffing wordt door de betrokken fabrikanten betaald vóór de 15e december die volgt
op het verkoopseizoen waarvoor deze heffing verschuldigd is.
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De suikerfabrikanten kunnen eisen dat de verkopers van in de Gemeenschap geproduceerde suikerbieten of
in de Gemeenschap geproduceerd suikerriet hun een gedeelte van de geïnde aanvullende heffing vergoeden.
Deze vergoeding mag ten hoogste gelĳk zĳn aan het maximumbedrag van de bĳdrage van de verkopers van
suikerbieten of suikerriet in de in artikel 15 bedoelde betaling van de basisproductieheffing en B-heffing
voor het betrokken verkoopseizoen, na toepassing van de in lid 2 bedoelde coëfficiënt op dat bedrag.
De in de tweede alinea bedoelde vergoeding wordt betaald voor de uit hoofde van het betrokken
verkoopseizoen geleverde suikerbieten. De betrokken partĳen kunnen evenwel overeenkomen dat deze
vergoeding wordt betaald voor de uit hoofde van het volgende verkoopseizoen geleverde suikerbieten.
4.
Bĳ de in artikel 15, lid 2, bedoelde vaststellingen wordt rekening gehouden met de ontvangsten uit de
inning van de in lid 1 genoemde aanvullende heffing.
5.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, en met name de in lid 2 bedoelde coëfficiënt, worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 42, lid 2.
Artikel 17
1.
De inulinestroopfabrikanten kunnen van de verkopers van het agrarisch basisproduct waaruit de
betrokken inulinestroop is gefabriceerd, verlangen dat deze een gedeelte van de basisproductieheffing, de
B-heffing en de aanvullende heffing die zĳn geheven bĳ de fabrikanten voor hun rekening nemen. Dit
gedeelte mag niet het gedeelte overschrĳden dat gedragen wordt door de bietentelers voor het betrokken
verkoopseizoen; het wordt bepaald via sectorale overeenkomsten of contracten, op basis van de aankoopprĳzen van het in de loop van het betrokken verkoopseizoen voor de productie van inulinestroop geleverde
agrarisch basisproduct.
2.
Bepalingen ter uitvoering van lid 1 worden, zo nodig, vastgesteld volgens de procedure van artikel 42,
lid 2.
Artikel 18
1.
Wanneer, na toepassing van artikel 15 en artikel 16 voor het verkoopseizoen 2000/2001, wordt
geconstateerd dat het werkelĳke totale verlies voor dat verkoopseizoen:
a) niet geheel wordt gedekt door de opbrengst van de productieheffing en, in voorkomend geval, de
aanvullende heffing, worden de hieruit voortvloeiende financiële lasten opgeteld bĳ het verwachte totale
verlies, als bedoeld in artikel 15, lid 1, onder e), voor het verkoopseizoen waarin die constatering
plaatsvindt;
b) lager is dan de opbrengst van de productieheffing en, in voorkomend geval, de aanvullende heffing,
wordt een met het betrokken verschil overeenkomend bedrag afgetrokken van het verwachte totale
verlies of, naar gelang van het geval, opgeteld bĳ de verwachte ontvangsten uit de toepassing van artikel
15 en artikel 16 op het verkoopseizoen waarin die constatering plaatsvindt.
2.
Wanneer de opbrengst van de basisproductieheffing minder bedraagt dan het maximumbedrag als
bedoeld in artikel 15, lid 3, of wanneer de opbrengst van de B-heffing minder bedraagt dan het maximumbedrag als bedoeld in lid 4 van dat artikel, in voorkomend geval herzien volgens lid 5 van dat artikel, zĳn
de suikerfabrikanten verplicht de suikerbietenverkopers het verschil tussen het maximumbedrag van de
betrokken heffing en het bedrag van de te innen heffing uit te keren, ten belope van 60 % van dit verschil.
Het per ton suikerbieten te betalen bedrag wordt vastgesteld voor de standaardkwaliteit.
De in artikel 5 bedoelde toeslagen en kortingen zĳn op dit bedrag van toepassing.
3.
De suikerfabrikanten in de Gemeenschap kunnen van de verkopers van in de Gemeenschap geproduceerd suikerriet voor een hoeveelheid suiker waarvoor de betrokken heffing wordt geïnd, vergoeding van de
heffing eisen ten belope van 60 % van deze heffing.
4.
De lidstaten gaan aan de hand van de door de suikerfabrikanten verstrekte gegevens na, of de betaling
van de suikerbieten geschiedt in overeenstemming met de communautaire voorschriften terzake.
5.
De voorschriften voor de toepassing van dit artikel worden volgens de procedure van artikel 42, lid 2,
vastgesteld.
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Artikel 19

1.
In de contracten voor de levering van suikerbieten bestemd voor de suikerproductie wordt onderscheid gemaakt tussen de suikerbieten naargelang de daaruit vervaardigde suiker:
a) suiker van het A-quotum zal zĳn,
b) suiker van het B-quotum zal zĳn,
c) andere suiker dan A- of B-suiker zal zĳn.
Voor elke onderneming stellen de suikerfabrikanten de lidstaat waarin de betrokken onderneming suiker
produceert in kennis van:
— de onder a) bedoelde hoeveelheden suikerbieten waarvoor zĳ vóór de inzaai contracten hebben
gesloten, alsmede het in het contract als grondslag opgenomen suikergehalte,
— het hiermee overeenkomende verwachte rendement.
De lidstaten kunnen aanvullende gegevens verlangen.
2.
In afwĳking van artikel 5, lid 2, onder b), is elke suikerfabrikant die niet vóór de inzaai contracten
voor de levering van een met het A-quotum overeenstemmende hoeveelheid suikerbieten heeft afgesloten
tegen de voor A-suikerbieten geldende minimumprĳs, verplicht voor elke hoeveelheid suikerbieten die in de
betrokken onderneming tot suiker wordt verwerkt, ten minste de genoemde minimumprĳs te betalen.
3.
In een sectorale overeenkomst kan met de instemming van de betrokken lidstaat van het bepaalde in
de leden 1 en 2 worden afgeweken.
4.

De algemene uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld in bĳlage III.

5.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel en in voorkomend geval de criteria waaraan de fabrikanten
zich moeten houden bĳ de verdeling tussen de suikerbietenverkopers van de hoeveelheden suikerbieten
waarvoor zĳ vóór de inzaai contracten sluiten in de zin van lid 1, worden vastgesteld volgens de procedure
van artikel 42, lid 2.

Artikel 20
1.
Er kan worden besloten dat suiker of isoglucose die voor de vervaardiging van bepaalde producten
wordt gebruikt, niet als productie wordt beschouwd in de zin van dit hoofdstuk.
2.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, en met name de lĳst van de in lid 1 bedoelde producten,
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 42, lid 2.

Artikel 21
1.
De suikerfabrikanten kunnen suikerbieten, bestemd voor de productie van C-suiker of suiker als
bedoeld in artikel 20 van de betrokken onderneming kopen tegen een lagere prĳs dan de in artikel 4, lid 1,
bedoelde minimumprĳzen voor suikerbieten.
2.

Voor de gekochte hoeveelheid suikerbieten die overeenstemt met de hoeveelheid suiker:

— die op de interne markt wordt afgezet krachtens artikel 13, lid 3, of
— naar het volgende verkoopseizoen voor suiker wordt overgedragen krachtens artikel 14,
passen de betrokken suikerfabrikanten in voorkomend geval de aankoopprĳs zodanig aan dat hĳ ten minste
gelĳk is aan de minimumprĳs voor A-suikerbieten.
3.
Uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden zo nodig vastgesteld volgens de procedure van artikel
42, lid 2.
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TITEL II
HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
HOOFDSTUK 1
ALGEMENE REGELING

Artikel 22
1.
Voor alle invoer in of uitvoer uit de Gemeenschap van de in artikel 1, lid 1, onder a), b), c), d), f), g)
en h), bedoelde producten moet een invoer- of uitvoercertificaat worden overgelegd.
Het certificaat wordt, onverminderd de bepalingen voor de toepassing van de artikelen 26 en 27, alsmede
artikel 6, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2820/98 (1), door de lidstaten afgegeven aan elke belanghebbende
die erom verzoekt, ongeacht zĳn plaats van vestiging in de Gemeenschap.
Het invoer- of uitvoercertificaat is geldig in de hele Gemeenschap. De afgifte van deze certificaten is
afhankelĳk van het stellen van een zekerheid, als garantie dat zal worden voldaan aan de verplichting tot inof uitvoer tĳdens de geldigheidsduur van het certificaat, welke zekerheid geheel of gedeeltelĳk wordt
verbeurd wanneer de transactie niet of slechts ten dele binnen deze termĳn wordt uitgevoerd, behalve in
geval van overmacht.
2.

Volgens de procedure van artikel 42, lid 2:

a) kan de in lid 1 vastgestelde regeling worden uitgebreid tot de in artikel 1, lid 1, onder e), genoemde
producten en
b) worden de geldigheidsduur van de certificaten en de andere uitvoeringsbepalingen van dit artikel
vastgesteld, waarbĳ met name een termĳn voor de afgifte van de certificaten kan worden bepaald.
Artikel 23
1.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze verordening gelden voor de in artikel 1 bedoelde
producten de rechten van het gemeenschappelĳk douanetarief.
2.
In afwĳking van lid 1 kan de Commissie met het oog op een adequate voorziening van de markt van
de Gemeenschap met ruwe suiker, bestemd voor raffinage, van de GN-codes 1701 11 10 en 1701 12 10,
en met melasse, van GN-code 1703, door invoer daarvan uit derde landen, volgens de procedure van artikel
42, lid 2, de toepassing van de invoerrechten voor deze producten geheel of gedeeltelĳk schorsen en de
bepalingen inzake deze schorsing vaststellen.
Deze schorsing kan worden toegepast zolang de wereldmarktprĳs, vermeerderd met het invoerrecht als
vermeld in het gemeenschappelĳk douanetarief:
— in het geval van ruwe suiker, de interventieprĳs voor dit product overschrĳdt,
— in het geval van melasse, meer bedraagt dan de prĳs van melasse die voor het betrokken verkoopseizoen
als basis gediend heeft voor de vaststelling van de ontvangsten uit de verkoop van melasse door de
suikerfabrikanten ten behoeve van de vaststelling van de basisprĳs van suikerbieten.
Artikel 24
1.
Om de nadelen voor de markt van de Gemeenschap die het gevolg kunnen zĳn van de invoer van
bepaalde landbouwproducten, te voorkomen of te beperken, wordt bĳ de invoer van één of meer van deze
producten tegen het in het gemeenschappelĳk douanetarief voorgeschreven recht een aanvullend invoerrecht toegepast als is voldaan aan de voorwaarden die voortvloeien uit artikel 5 van de Overeenkomst
inzake de landbouw die in overeenstemming met artikel 300 van het Verdrag is gesloten in het kader van
de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde, tenzĳ de invoer de communautaire markt niet
dreigt te verstoren of de gevolgen niet in verhouding zouden staan tot het beoogde doel.
(1) PB L 357 van 30.12.1998. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 416/2001 van de Raad van
26.2.2001 (PB L 60 van 1.3.2001, blz. 43).
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2.
De prĳzen beneden welke een aanvullend invoerrecht kan worden toegepast, zĳn die welke door de
Gemeenschap aan de Wereldhandelsorganisatie worden doorgegeven.
De hoeveelheden die moeten worden overschreden voor de toepassing van een aanvullend invoerrecht,
worden met name vastgesteld op basis van de invoer in de Gemeenschap tĳdens de drie jaren voorafgaand
aan het jaar waarin de in lid 1 bedoelde nadelen zich voordoen of zich dreigen voor te doen.
3.
De invoerprĳzen die in aanmerking dienen te worden genomen voor de toepassing van een aanvullend invoerrecht, worden vastgesteld op basis van de cif-invoerprĳzen van de betrokken zending.
De cif-invoerprĳzen worden daartoe geverifieerd aan de hand van de representatieve prĳzen voor het
betrokken product op de wereldmarkt of op de communautaire invoermarkt voor het product.
4.
De Commissie stelt de uitvoeringsbepalingen voor dit artikel vast volgens de procedure van artikel 42,
lid 2. Deze bepalingen hebben met name betrekking op:
a) de producten waarop aanvullende invoerrechten worden toegepast overeenkomstig artikel 5 van de
Overeenkomst inzake de landbouw,
b) de overige criteria die noodzakelĳk zĳn om te waarborgen dat lid 1 wordt toegepast overeenkomstig
artikel 5 van genoemde overeenkomst.

Artikel 25
Voor melasse gelden:
— de in artikel 23, lid 2, bedoelde wereldmarktprĳs
en
— de in artikel 24, lid 3, bedoelde representatieve prĳs,
voor een standaardkwaliteit.
De standaardkwaliteit kan worden bepaald volgens de procedure van artikel 42, lid 2.

Artikel 26
1.
De tariefcontingenten voor de in artikel 1 bedoelde producten, die voortvloeien uit de in het kader
van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten, worden
geopend en beheerd volgens bepalingen die worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 42, lid 2.
2.
De contingenten worden beheerd volgens een van de onderstaande methoden of door een combinatie
daarvan:
— op basis van de chronologische volgorde waarin de aanvragen zĳn ingediend (het beginsel „die het eerst
komt, het eerst maalt”),
— evenredige verdeling van de hoeveelheden waarom bĳ de indiening van de aanvragen is verzocht (de
zogeheten methode van gelĳktĳdig onderzoek),
— rekening houdend met de traditionele handelsstromen (de zogeheten methode van de traditionele en de
nieuwe marktdeelnemers).
Andere passende methoden kunnen worden vastgesteld.
Deze methoden moeten elke vorm van discriminatie tussen de betrokken marktdeelnemers voorkomen.
3.
Bĳ de vastgestelde beheersmethode wordt, waar dat passend is, rekening gehouden met de voorzieningsbehoeften van de markt van de Gemeenschap en met de noodzaak het evenwicht op deze markt in
stand te houden, waarbĳ kan worden uitgegaan van de methoden die eventueel in het verleden zĳn
gehanteerd voor de contingenten die overeenkomen met de in lid 1 bedoelde, zulks onverminderd de
rechten uit hoofde van de in het kader van de handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten
overeenkomsten.
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4.
De in lid 1 bedoelde bepalingen voorzien in de opening van de contingenten op jaarbasis en, waar
nodig, op passende wĳze gespreid, en in de vaststelling van de toe te passen beheersmethode, en bevatten
eventueel:
a) de bepalingen om de aard, de herkomst en de oorsprong van het product te garanderen;
b) bepalingen inzake de erkenning van het document aan de hand waarvan de onder a) bedoelde
waarborgen kunnen worden gecontroleerd;
c) de voorwaarden inzake de afgifte en de geldigheidsduur van de invoercertificaten.
Artikel 27
1.
Voorzover nodig om de uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder a), c) en d), bedoelde producten in
ongewĳzigde staat of in de vorm van in bĳlage V opgenomen goederen op basis van de noteringen of
prĳzen op de wereldmarkt voor de in hetzelfde lid, onder a) en c), bedoelde producten mogelĳk te maken
en binnen de grenzen die voortvloeien uit de overeenkomsten die zĳn gesloten in overeenstemming met
artikel 300 van het Verdrag, kan het verschil tussen deze noteringen of prĳzen en de prĳzen in de
Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bĳ de uitvoer.
De restitutie voor ruwe suiker mag niet hoger zĳn dan die voor witte suiker.
2.
Er kan een restitutie worden vastgesteld voor uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder f), g) en h),
genoemde producten in ongewĳzigde staat of in de vorm van in bĳlage V opgenomen producten.
De restitutie wordt vastgesteld per 100 kg droge stof, rekening houdende met:
a) de restitutie bĳ uitvoer van de producten van GN-code 1702 30 91;
b) de restitutie bĳ uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder d), genoemde producten;
c) de economische aspecten van de betrokken uitvoer.
3.
De restitutie voor de uitvoer van de in artikel 1 bedoelde producten in de vorm van in bĳlage V
opgenomen goederen mag niet hoger zĳn dan de restitutie voor de uitvoer van die producten in
ongewĳzigde staat.
4.
Voor de toewĳzing van de hoeveelheden die met restitutie kunnen worden uitgevoerd, wordt de
methode vastgesteld:
a) die gelet op de aard van het product en de situatie op de betrokken markt het meest adequaat is, zodat,
met het oog op de doeltreffendheid en de structuur van de uitvoer van de Gemeenschap, de beschikbare
middelen zo efficiënt mogelĳk kunnen worden gebruikt, doch zonder dat dit leidt tot discriminatie
tussen grote en kleine marktdeelnemers;
b) die, gezien de eisen ten aanzien van het beheer, administratief het minst belastend is voor de marktdeelnemers;
c) waarmee elke vorm van discriminatie tussen de betrokken marktdeelnemers voorkomen wordt.
5.
De restitutie is voor de gehele Gemeenschap gelĳk. Zĳ kan variëren naar gelang van de bestemming
indien dat vanwege de situatie op de wereldmarkt of de specifieke vereisten van bepaalde markten
noodzakelĳk is.
De restituties worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 42, lid 2. Zĳ kunnen:
a) periodiek worden vastgesteld;
b) via inschrĳving worden vastgesteld, voor de producten waarvoor deze procedure in het verleden gold.
De restituties die periodiek worden vastgesteld, kunnen, zo nodig, door de Commissie op verzoek van een
lidstaat of op eigen initiatief tussentĳds worden gewĳzigd.
Aanbiedingen in verband met openbare inschrĳvingen worden slechts in aanmerking genomen wanneer
een zekerheid is gesteld. Behalve in geval van overmacht wordt de zekerheid geheel of gedeeltelĳk verbeurd
wanneer de aan de inschrĳvers opgelegde verplichtingen niet of slechts gedeeltelĳk zĳn nagekomen.
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Het bepaalde in de artikelen 28, 29 en 30 met betrekking tot de in artikel 1, lid 1, onder a), c) en d),
bedoelde producten, niet-gedenatureerd en uitgevoerd in ongewĳzigde staat, is aanvullend van toepassing.
6.
Bĳ de vaststelling van de restitutie wordt met name rekening gehouden met de noodzaak een
evenwicht tot stand te brengen tussen het gebruik van basisproducten uit de Gemeenschap voor uitvoer van
verwerkte producten naar derde landen en het gebruik van tot het veredelingsverkeer toegelaten producten
uit deze landen.
7.
Voor de in artikel 1 bedoelde producten die in ongewĳzigde staat worden uitgevoerd, wordt de
restitutie uitsluitend toegekend op aanvraag en na overlegging van het desbetreffende uitvoercertificaat.
8.
De restitutie bĳ uitvoer van de in artikel 1 bedoelde producten die in ongewĳzigde staat worden
uitgevoerd, is het bedrag dat geldt op de dag van het certificaat en, wat een gedifferentieerde restitutie
betreft, de restitutie die op diezelfde dag geldt:
a) voor de op het certificaat aangegeven bestemming;
of
b) voor de werkelĳke bestemming, indien die verschilt van de op het certificaat aangegeven bestemming. In
dat geval mag het toepasselĳke bedrag niet hoger zĳn dan het bedrag dat geldt voor de op het certificaat
vermelde bestemming.
Er kunnen passende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de
flexibiliteit waarin dit lid voorziet.
9.
De bepalingen van de leden 7 en 8 kunnen volgens de procedure van artikel 16 van Verordening (EG)
nr. 3448/93 worden uitgebreid tot de in artikel 1 bedoelde producten die worden uitgevoerd in de vorm
van in de bĳlage V opgenomen goederen.
10.
Voor in artikel 1 bedoelde producten waarvoor restituties worden toegekend in het kader van
voedselhulpacties, kan volgens de procedure van artikel 42, lid 2, van het bepaalde in de leden 7 en 8
worden afgeweken.
11.

De restitutie wordt uitbetaald wanneer het bewĳs wordt geleverd dat de producten:

— uit de Gemeenschap zĳn uitgevoerd,
en
— in wanneer het gaat om een gedifferentieerde restitutie, de op het certificaat aangegeven bestemming, of
een andere bestemming waarvoor een restitutie is vastgesteld, hebben bereikt, onverminderd lid 8, eerste
alinea, onder b). Van deze regel kan echter worden afgeweken volgens de procedure van artikel 42, lid
2, behoudens nader te bepalen voorwaarden die gelĳkwaardige waarborgen bieden.
Aanvullende bepalingen kunnen volgens de procedure van artikel 42, lid 2, worden vastgesteld.
12.
Voor de in artikel 1, lid 1, onder a), bedoelde producten, niet-gedenatureerd en in ongewĳzigde staat
uitgevoerd, wordt slechts een restitutie toegekend indien deze producten, naar gelang van het geval:
a) zĳn verkregen uit in de Gemeenschap geoogste suikerbieten of in de Gemeenschap geoogst suikerriet,
b) in de Gemeenschap zĳn ingevoerd overeenkomstig artikel 35,
c) zĳn verkregen uit een van de overeenkomstig artikel 35 ingevoerde producten.
13.
Geen restitutie wordt toegekend voor de uitvoer in ongewĳzigde staat van niet-gedenatureerde
producten als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder c) en d), die niet van oorsprong zĳn uit de Gemeenschap of
die niet zĳn verkregen uit suiker welke krachtens de in lid 12, onder b), bedoelde bepalingen in de
Gemeenschap is ingevoerd of uit de in lid 12, onder c), bedoelde producten.
14.
De inachtneming van de maxima met betrekking tot de hoeveelheden, voortvloeiende uit de
overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag gesloten overeenkomsten, wordt gewaarborgd door middel van
de uitvoercertificaten die worden afgegeven voor de daarin vermelde referentieperiodes voor de betrokken
producten.

L 178/23

L 178/24

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

15.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, inclusief de bepalingen betreffende de herverdeling van de
niet toegewezen of niet benutte hoeveelheden die voor uitvoer in aanmerking komen, alsmede de wĳzigingen in bĳlage V, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 42, lid 2. De uitvoeringsbepalingen
betreffende de toepassing van lid 6 voor de in artikel 1 bedoelde producten die in de vorm van in bĳlage V
opgenomen goederen worden uitgevoerd, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 16 van
Verordening (EG) nr. 3448/93.
Artikel 28
1.
Dit artikel is van toepassing op de vaststelling van de restituties voor de in artikel 1, lid 1, onder a),
bedoelde producten, niet-gedenatureerd en in ongewĳzigde staat uitgevoerd.
2.

In geval van periodieke vaststelling voor de in artikel 1, lid 1, onder a), bedoelde producten:

a) worden de restituties om de twee weken vastgesteld.
Deze periodieke vaststelling kan echter volgens de procedure van artikel 42, lid 2, worden geschorst,
wanneer wordt geconstateerd dat er in de Gemeenschap geen op basis van de wereldmarktprĳzen uit te
voeren suikeroverschotten zĳn. In dat geval wordt geen restitutie toegekend;
b) wordt bĳ de vaststelling van de restitutie rekening gehouden met de toestand op de markt van de
Gemeenschap en op de wereldmarkt voor suiker, en met name met de volgende factoren:
— de in het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot geldende interventieprĳs voor witte
suiker of de interventieprĳs voor ruwe suiker die geldt in het voor de uitvoer van dit product voor de
Gemeenschap representatief geachte gebied,
— de kosten van het vervoer van de suiker van de in het eerste streepje bedoelde gebieden tot de havens
of andere plaatsen van uitvoer van de Gemeenschap,
— de aan de afzet van suiker op de wereldmarkt verbonden commerciële kosten, alsmede eventueel de
overslag-, vervoer- en verpakkingskosten,
— de voor suiker op de wereldmarkt geconstateerde noteringen of prĳzen,
— het economische aspect van de beoogde uitvoer,
— de maxima die voortvloeien uit de overeenkomsten die zĳn gesloten in overeenstemming met artikel
300 van het Verdrag.
3.
Ingeval voor de in artikel 1, lid 1, onder a), bedoelde producten de restitutie wordt vastgesteld via
openbare inschrĳving:
a) heeft de openbare inschrĳving betrekking op het bedrag van de restitutie;
b) houden de bevoegde instanties van de lidstaten de openbare inschrĳving overeenkomstig een besluit dat
voor alle lidstaten is. In dit besluit worden de voor de openbare inschrĳving geldende voorwaarden
vastgesteld. Deze voorwaarden moeten alle in de Gemeenschap gevestigde personen gelĳke toegang
waarborgen;
c) wordt bĳ de voorwaarden van de openbare inschrĳving een termĳn voor de indiening van de aanbiedingen vastgesteld. Binnen drie werkdagen na afloop van deze termĳn wordt op basis van de ontvangen
aanbiedingen volgens de procedure van artikel 42, lid 2, het maximumbedrag van de restitutie voor de
betrokken openbare inschrĳving bepaald. Voor de berekening van het maximumbedrag wordt rekening
gehouden met de voorzienings- en prĳssituatie in de Gemeenschap, de prĳzen en de afzetmogelĳkheden
op de wereldmarkt en met de kosten van de uitvoer van suiker.
Volgens dezelfde procedure kan een maximumhoeveelheid worden vastgesteld;
d) kan, wanneer de uitvoer kan worden gerealiseerd met een lagere restitutie dan die waartoe het in
aanmerking nemen van het verschil tussen de prĳzen in de Gemeenschap en die op de wereldmarkt
leidt, en wanneer het gaat om uitvoer met een bĳzondere bestemming, worden voorgeschreven dat de
bevoegde instanties van de lidstaten overgaan tot een bĳzondere openbare inschrĳving, waarvan de
voorwaarden voorzien in:
— de mogelĳkheid om op elk moment aanbiedingen in te dienen, totdat de openbare inschrĳving
wordt gesloten, en
— een maximumrestitutiebedrag dat is berekend uitgaande van de vereisten voor de bedoelde uitvoer;
e) wordt, wanneer het in een aanbieding genoemde bedrag van de restitutie:
— hoger is dan het vastgestelde maximumbedrag, de aanbieding door de bevoegde instanties van de
lidstaten afgewezen,
— niet hoger is dan het maximumbedrag, de restitutie door deze instanties vastgesteld op een bedrag
gelĳk aan de in die aanbieding genoemde restitutie.
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Voor ruwe suiker:

a) wordt de restitutie vastgesteld voor de in bĳlage I omschreven standaardkwaliteit;
b) geldt dat de volgens lid 2, onder a), vastgestelde restitutie:
— niet meer mag bedragen dan 92 % van de voor dezelfde periode voor witte suiker vastgestelde
restitutie. Deze maximumgrens geldt evenwel niet voor de restituties die voor kandĳsuiker worden
vastgesteld,
— voor elke betrokken uitvoertransactie wordt vermenigvuldigd met een correctiecoëfficiënt die wordt
verkregen door de overeenkomstig bĳlage I bepaalde opbrengst van de uitgevoerde ruwe suiker te
delen door 92;
c) mag het in lid 3, onder c), bedoelde maximumbedrag in het kader van een openbare inschrĳving niet
meer bedragen dan 92 % van het tegelĳkertĳd overeenkomstig genoemde bepaling vastgestelde maximumbedrag voor witte suiker.
Artikel 29
1.
Voor niet-gedenatureerde, in ongewĳzigde staat uitgevoerde producten als bedoeld in artikel 1, lid 1,
onder c), wordt de restitutie elke maand vastgesteld, rekening houdend met:
a) de prĳs van melasse die voor het betrokken verkoopseizoen als basis gediend heeft voor de vaststelling
van de ontvangsten uit de verkoop van melasse door de suikerfabrikanten ten behoeve van de
vaststelling van de basisprĳs voor suikerbieten;
b) de prĳzen en de afzetmogelĳkheden voor melasse op de markt van de Gemeenschap;
c) de voor melasse op de wereldmarkt geconstateerde noteringen of prĳzen;
d) het economische aspect van de beoogde uitvoer.
Deze periodieke vaststelling kan echter volgens de procedure van artikel 42, lid 2, worden geschorst
wanneer wordt geconstateerd dat er in de Gemeenschap geen op basis van de wereldmarktprĳzen uit te
voeren melasseoverschotten zĳn. In dat geval wordt geen restitutie toegekend.
2.
In bĳzondere omstandigheden kan voor bepaalde hoeveelheden en voor bepaalde gebieden van de
Gemeenschap het restitutiebedrag worden bepaald via openbare inschrĳving. Deze openbare inschrĳving
heeft betrekking op het bedrag van de restitutie.
De bevoegde instanties van de betrokken lidstaten houden de openbare inschrĳving overeenkomstig een
besluit waarin de voor de openbare inschrĳving geldende voorwaarden worden vastgesteld. Deze voorwaarden moeten alle in de Gemeenschap gevestigde personen gelĳke toegang waarborgen.
Artikel 30
1.
Voor niet-gedenatureerde, in ongewĳzigde staat uitgevoerde producten als bedoeld in artikel 1, lid 1,
onder d), wordt maandelĳks een basisbedrag van de restitutie vastgesteld. Deze periodieke vaststelling kan
echter volgens de procedure van artikel 42, lid 2, worden geschorst wanneer de periodieke vaststelling van
de restitutie voor witte suiker in ongewĳzigde staat wordt geschorst. In dat geval wordt geen restitutie
toegekend.
2.
Het basisbedrag van de restitutie voor de in lid 1 bedoelde producten, met uitzondering van sorbose,
is gelĳk aan een honderdste van het bedrag dat wordt bepaald rekening houdend met:
a) het verschil tussen de interventieprĳs voor witte suiker die gedurende de maand waarvoor het basisbedrag wordt vastgesteld, geldt in het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot, en de voor
witte suiker op de wereldmarkt geconstateerde noteringen of prĳzen;
b) de noodzaak een evenwicht tot stand te brengen tussen:
— het gebruik van de basisproducten uit de Gemeenschap voor de uitvoer van verwerkte producten
naar derde landen en
— het gebruik van de tot het veredelingsverkeer toegelaten producten uit deze landen.
3.
Voor sorbose is het basisbedrag van de restitutie gelĳk aan het basisbedrag van de restitutie,
verminderd met één honderdste van de geldende restitutie bĳ de productie.
4.
De toepassing van het basisbedrag van de restitutie kan worden beperkt tot bepaalde van de in artikel
1, lid 1, onder d), genoemde producten.
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Artikel 31

Voorzover nodig voor de goede werking van de gemeenschappelĳke marktordening in de sector suiker kan
de Commissie volgens de procedure van artikel 42, lid 2, voor de in artikel 1, lid 1, genoemde producten
toepassing van het stelsel van het actieve veredelingsverkeer geheel of gedeeltelĳk uitsluiten.
Artikel 32
1.
De algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de bĳzondere regels
voor de toepassing ervan gelden voor de indeling van de onder deze verordening vallende producten; de
tariefnomenclatuur die voortvloeit uit deze verordening wordt overgenomen in het gemeenschappelĳk
douanetarief.
2.
Tenzĳ in deze verordening of op grond van deze verordening anders is bepaald, zĳn in het
handelsverkeer met derde landen verboden:
a) de toepassing van enige heffing van gelĳke werking als een douanerecht;
b) de toepassing van enige kwantitatieve beperking op de invoer of maatregel van gelĳke werking.
Artikel 33
1.
Wanneer de prĳs voor suiker op de wereldmarkt de interventieprĳs overschrĳdt, kan tot de toepassing
van een heffing bĳ uitvoer van de betrokken suiker worden besloten. De toepassing van de heffing is
verplicht wanneer de cif-prĳs voor witte suiker of voor ruwe suiker hoger is dan de interventieprĳs,
vermeerderd met 10 %.
De uitvoerheffing kan bĳ openbare inschrĳving worden vastgesteld. Behalve in geval van openbare
inschrĳving is de te innen heffing die welke geldt op de dag van uitvoer.
2.
Wanneer de cif-prĳs voor witte suiker of voor ruwe suiker hoger is dan de interventieprĳs, vermeerderd met 10 %, kan de Raad, op voorstel van de Commissie, volgens de stemprocedure van artikel 37, lid 2,
van het Verdrag besluiten bĳ de invoer van het betreffende product een subsidie toe te kennen.
Wanneer wordt geconstateerd dat:
a) de voorziening van de Gemeenschap,
of
b) de voorziening van een belangrĳk consumptiegebied van de Gemeenschap
op basis van de beschikbare communautaire hoeveelheden niet meer gewaarborgd is, beslist de Raad, op
voorstel van de Commissie, volgens de stemprocedure van artikel 37, lid 2, van het Verdrag, over de
toekenning van deze invoersubsidie en de toepassingsvoorwaarden. Deze voorwaarden hebben inzonderheid betrekking op de hoeveelheid witte, of ruwe suiker waarvoor de subsidie geldt, op de periode
gedurende welke zĳ geldt, en, in voorkomend geval, op de invoergebieden.
3.

Volgens de procedure van artikel 42, lid 2, worden vastgesteld:

a) de in de leden 1 en 2 bedoelde cif-prĳzen;
b) de bĳ openbare inschrĳving vastgestelde uitvoerheffingen;
c) de andere uitvoeringsbepalingen van dit artikel.
Voor de in artikel 1, lid 1, onder b), c), d), f), g) en h), bedoelde producten kunnen volgens de procedure
van artikel 42, lid 2, bepalingen worden vastgesteld die overeenkomen met die van de leden 1 en 2.
4.
De andere dan de in lid 3 genoemde, uit de toepassing van dit artikel voortvloeiende bedragen worden
vastgesteld door de Commissie.
Artikel 34
1.
Als in de Gemeenschap de markt voor een of meer van de in artikel 1 bedoelde producten als gevolg
van invoer of uitvoer ernstige verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan die de doelstellingen van
artikel 33 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen, kunnen in het handelsverkeer met derde landen
passende maatregelen worden toegepast totdat de verstoring opgeheven of het gevaar daarvoor geweken is.
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De Raad stelt volgens de procedure van artikel 37, lid 2, van het Verdrag de algemene uitvoeringsbepalingen van dit lid vast en bepaalt in welke gevallen en binnen welke grenzen de lidstaten conservatoire
maatregelen kunnen treffen.
2.
Indien de in lid 1 bedoelde situatie zich voordoet, beslist de Commissie op verzoek van een lidstaat of
op eigen initiatief ter zake van de noodzakelĳke maatregelen, die aan de lidstaten worden medegedeeld en
die onmiddellĳk van toepassing zĳn. Wanneer bĳ de Commissie een dergelĳk verzoek van een lidstaat
wordt ingediend, beslist zĳ hierover binnen drie werkdagen na ontvangst van het verzoek.
3.
Iedere lidstaat kan een maatregel van de Commissie binnen drie werkdagen volgende op de dag van
de mededeling ervan aan de Raad voorleggen. De Raad komt onverwĳld bĳeen. Hĳ kan de betreffende
maatregel met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wĳzigen of vernietigen.
4.
Dit artikel wordt toegepast met inachtneming van de verplichtingen op grond van de overeenkomsten
die zĳn gesloten in overeenstemming met artikel 300, lid 2, van het Verdrag.
HOOFDSTUK 2
PREFERENTIËLE INVOERREGELINGEN

Artikel 35
De artikelen 36, 37 en 38 zĳn van toepassing voor rietsuiker, hierna „preferentiële suiker” genoemd, van
GN-code 1701, van oorsprong uit de in bĳlage VI vermelde staten, die in de Gemeenschap wordt ingevoerd
op grond van:
a) Protocol nr. 3 van bĳlage IV bĳ de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst;
b) de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India over rietsuiker.
Artikel 36
Wanneer de interventiebureaus of andere door de Gemeenschap aangewezen gemachtigden tegen de
gegarandeerde prĳzen preferentiële suiker aankopen die op grond van de in artikel 35 bedoelde bepalingen
wordt ingevoerd en waarvan de kwaliteit verschilt van de standaardkwaliteit, worden de gegarandeerde
prĳzen door middel van toeslagen of kortingen aangepast.
Artikel 37
1.
Bĳ invoer van preferentiële suiker op grond van de in artikel 35 bedoelde bepalingen is geen
invoerrecht van toepassing.
2.

Voor preferentiële suiker mag niet worden afgeweken van de verbodsbepalingen in artikel 32, lid 2.
Artikel 38

1.
Voor de verkoopseizoenen 2001/2002 en 2005/2006 wordt bĳ wĳze van interventiemaatregel
aanpassingssteun toegekend aan de raffinaderĳen voor het raffineren van preferentiële ruwe rietsuiker die
daarvoor op grond van de in artikel 35 bedoelde bepalingen in de Gemeenschap wordt ingevoerd.
2.
De in lid 1 bedoelde steun wordt toegekend voor ten hoogste de bĳ de in artikel 35 bedoelde
bepalingen vastgestelde hoeveelheden die in de in artikel 7, lid 4, bedoelde raffinaderĳen tot witte suiker
worden geraffineerd. Voor deze productie van witte suiker wordt het steunbedrag vastgesteld op 0,10 EUR
per 100 kg suiker, uitgedrukt in witte suiker.
3.
In de in lid 1 genoemde periode wordt aanvullende basissteun ten bedrage van 0,10 EUR per 100 kg
suiker, uitgedrukt in witte suiker, toegekend voor het raffineren van in de Franse overzeese departementen
geproduceerde ruwe rietsuiker in de in artikel 7, lid 4, bedoelde raffinaderĳen, teneinde daardoor het
evenwicht tussen de prĳs voor die suiker en die voor preferentiële suiker te herstellen.
4.
De aanpassingssteun en de aanvullende steun kunnen worden aangepast in het licht van de economische ontwikkeling van de suikersector, met name wat de fabricage- en raffinagemarge betreft.
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5.
Bĳ toepassing van artikel 7, lid 4, tweede alinea, kan de in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel
vastgestelde steunregeling onder nader te bepalen voorwaarden worden uitgebreid tot ruwe suiker die
afkomstig is van in de Gemeenschap geoogste bieten en die geraffineerd wordt in de in voornoemd artikel 7
omschreven raffinaderĳen.
6.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, en met name de in lid 4 bedoelde coëfficiënt, worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 42, lid 2.

Artikel 39
1.
In de in artikel 38, lid 1, genoemde periode wordt met het oog op een adequate voorziening van de in
artikel 7, lid 4, bedoelde raffinaderĳen in de Gemeenschap een verlaagd invoerrecht, hierna „bĳzonder
recht” genoemd, toegepast voor ruwe rietsuiker van oorsprong uit de in artikel 35 bedoelde landen en
andere landen die uit hoofde van met die landen gesloten overeenkomsten wordt ingevoerd, welke suiker
hierna „bĳzondere preferentiële suiker” wordt genoemd, met inachtneming van de daarin vastgestelde
voorwaarden, met name ten aanzien van de door de raffinaderĳen te betalen minimumaankoopprĳs.
2.
Voor de toepassing van lid 1, en onverminderd lid 5, wordt de veronderstelde maximale behoefte van
de raffinaderĳen per verkoopseizoen, uitgedrukt in witte suiker, geraamd op:
a) in Finland:

59 925 ton;

b) in Europees Frankrĳk:

296 627 ton;

c) in continentaal Portugal:

291 633 ton;

d) in het Verenigd Koninkrĳk:

1 128 581 ton.

3.
Onverminderd lid 5, wordt aan de hand van een op ramingen berustende en volledige communautaire
voorzieningsbalans voor ruwe suiker voor elk verkoopseizoen of een gedeelte daarvan, bepaald welke
hoeveelheden ruwe suiker uit suikerriet en suikerbieten uit de Gemeenschap, al dan niet uitgesplitst naar
oorsprong, beschikbaar zĳn voor de raffinaderĳen. Deze balans kan in de loop van het verkoopseizoen
worden herzien.
Bĳ de bepaling van de hoeveelheden moeten voor elke balans dezelfde voor rechtstreekse consumptie
bestemde hoeveelheden suiker uit de Franse overzeese departementen en preferentiële suiker in aanmerking
worden genomen die voor het verkoopseizoen 1994/1995 zĳn geconstateerd, na aftrek van het voor het
betrokken verkoopseizoen verwachte plaatselĳke verbruik in die departementen. Indien uit de balans blĳkt
dat de beschikbare hoeveelheden niet toereikend zĳn om in de in lid 2 aangegeven maximale behoefte te
voorzien, worden de nodige maatregelen vastgesteld om het mogelĳk te maken dat de ontbrekende
hoeveelheden als bĳzondere preferentiële suiker in de betrokken lidstaten worden ingevoerd in het kader
van de regeling voor de invoer met bĳzonder recht waarin de in lid 1 bedoelde overeenkomsten voorzien.
4.
Behalve in geval van overmacht, moet bĳ overschrĳding van de in lid 2 vastgestelde of volgens lid 5
herziene geraamde maximale behoeften van een lidstaat, voor de hoeveelheid waarmee deze behoeften zĳn
overschreden, een bedrag worden betaald dat overeenkomt met het volledige recht voor het betrokken
verkoopseizoen, vermeerderd met de in artikel 38 bedoelde steun en eventueel verhoogd met het hoogste
aanvullende recht dat tĳdens het betrokken verkoopseizoen is genoteerd.
Voor preferentiële ruwe suiker kunnen echter bĳ herziening volgens lid 5, de hoeveelheden waarmee de
herziene geraamde maximale behoeften zĳn overschreden, binnen de grens van de in lid 2 vastgestelde
hoeveelheden en overeenkomstig de voorwaarden in artikel 36 worden verkocht aan de interventiebureaus
indien die hoeveelheden niet in de Gemeenschap kunnen worden afgezet.
5.
Bĳ toepassing van artikel 10, leden 3 tot en met 6, wordt voor het betrokken verkoopseizoen het
totaal van de in lid 2 van dit artikel bedoelde geraamde maximale behoeften verminderd met een
hoeveelheid gelĳk aan de som van de hoeveelheden bĳzondere preferentiële suiker die nodig zĳn om te
voorzien in de overeenkomstig lid 3 vastgestelde geraamde maximale behoeften, verminderd met hetzelfde
percentage als dat waarmee de som van de basishoeveelheden A voor suiker uit de Gemeenschap op grond
van artikel 10, lid 5, wordt verminderd.
De vermindering van de maximale behoeften wordt over de betrokken lidstaten verdeeld naar gelang van de
verhouding tussen de voor elke lidstaat in lid 2 vastgestelde hoeveelheid en het totaal van de in dat lid
vastgestelde hoeveelheden.
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6.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel, en met name die inzake de uitvoering en het beheer van de
in lid 1 bedoelde overeenkomsten, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 42, lid 2.
TITEL III
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 40
Bepalingen die noodzakelĳk zĳn om te voorkomen dat de suikermarkt wordt verstoord als gevolg van een
wĳziging van het prĳspeil bĳ de overgang van het ene verkoopseizoen naar het andere of in de loop van
een verkoopseizoen, kunnen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 42, lid 2.
Artikel 41
De lidstaten en de Commissie verstrekken elkaar de voor de toepassing van deze verordening benodigde
gegevens.
De wĳze waarop deze gegevens worden medegedeeld en verspreid, wordt vastgesteld volgens de procedure
van artikel 42, lid 2.
Artikel 42
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door een Comité van beheer voor suiker (hierna te noemen „het
comité”).
2.
In de gevallen waarin naar dit artikel wordt verwezen, zĳn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/
468/EG van toepassing. De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termĳn wordt vastgesteld
op een maand.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.
Artikel 43

Het comité kan elk ander vraagstuk onderzoeken dat door zĳn voorzitter eigener beweging of op verzoek
van de vertegenwoordiger van een lidstaat aan de orde wordt gesteld.
Artikel 44
De in artikel 1, lid 1, genoemde goederen waarin producten die noch in artikel 23, lid 2, noch in artikel 24
van het Verdrag zĳn bedoeld, verwerkt zĳn, of die uit dergelĳke producten zĳn verkregen, worden niet tot
het vrĳe verkeer binnen de Gemeenschap toegelaten.
Artikel 45
Behoudens andersluidende bepalingen in deze verordening zĳn de artikelen 87, 88 en 89 van het Verdrag
van toepassing op de productie van en de handel in de in artikel 1, lid 1, genoemde producten.
Artikel 46
1.
Italië wordt gemachtigd een aanpassingssteun van ten hoogste 5,43 euro per 100 kg witte suiker toe
te kennen aan suikerbietentelers, en, eventueel, aan suikerproducenten voor de overeenkomstige hoeveelheid suiker die geproduceerd wordt binnen de grenzen van het A- en het B-quotum van iedere suikerproducerende onderneming, voor de volgende gebieden: Abruzzen, Molise, Apulië, Sardinië, Campanië, Basilicata,
Calabrië en Sicilië.
2.
Italië mag de in lid 1 bedoelde steun naargelang van het betrokken verkoopseizoen aanpassen
voorzover dit wegens de uitzonderlĳke omstandigheden in verband met de lopende herstructureringsprogramma's voor de suikersector in deze gebieden vereist is. Bĳ de toepassing van de artikelen 87, 88 en 89
van het Verdrag gaat de Commissie met name na of deze steun met de herstructureringsprogramma's
strookt.

L 178/29

L 178/30

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

3.
Spanje wordt gemachtigd een aanpassingssteun van ten hoogste 7,25 euro per 100 kg witte suiker
toe te kennen aan de suikerriettelers op zĳn grondgebied voor de overeenkomstige hoeveelheid suiker die
geproduceerd wordt binnen de grenzen van het A- en het B-quotum van iedere rietsuikerproducerende
onderneming.
4.
Portugal wordt gemachtigd een aanpassingssteun van ten hoogste 3,11 euro per 100 kg witte suiker
toe te kennen aan suikerbietentelers op zĳn continentaal grondgebied voor de overeenkomstige hoeveelheid
suiker die geproduceerd wordt binnen de grenzen van het A- en het B-quotum van iedere suikerproducerende onderneming.
5.
Finland wordt gemachtigd een forfaitaire vergoeding voor de opslagkosten van overeenkomstig artikel
14 overgedragen C-suiker te verstrekken. Nadere bepalingen ter uitvoering van dit lid worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 42, lid 2.
6.
De betrokken lidstaten leggen de voor ieder verkoopseizoen uit hoofde van de leden 1 tot en met 5
genomen maatregelen aan de Commissie voor.
7.

Dit artikel is van toepassing voor de verkoopseizoenen 2001/2002 t/m 2005/2006.
Artikel 47

1.
In het kader van de onder deze verordening vallende landbouwactiviteiten nemen de lidstaten de
milieumaatregelen die zĳ passend achten, rekening houdend met de ligging van de gebruikte landbouwgronden, en die beantwoorden aan de mogelĳke milieueffecten van die activiteiten. Deze maatregelen
worden vastgesteld in overeenstemming met de milieueisen, waarin rekening is gehouden met de topografie, de bodemgesteldheid en het klimaat voor de betrokken gronden, het irrigatiewaterbeheer en
milieuvriendelĳke vruchtwisselings- en teeltmethoden. Zo nodig geven de lidstaten, met inachtneming van
de artikelen 87, 88 en 89 van het Verdrag, de landbouwproducenten in de suikersector ondersteuning door
het opzetten van onderzoeksprogramma's voor milieuvriendelĳker teeltmethoden en door het verspreiden
van de resultaten daarvan.
2.
De lidstaten stellen adequate sancties vast, die in verhouding moeten staan tot de ernst van de
ecologische gevolgen van niet-inachtneming van de in lid 1 bedoelde milieueisen.
3.
Uiterlĳk 30 juni 2002 dienen de lidstaten bĳ de Commissie een verslag in over de toestand van het
milieu met betrekking tot de landbouwproductie in de suikersector en het effect van de overeenkomstig de
leden 1 en 2 getroffen nationale maatregelen.
TITEL IV
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 48
Het saldo dat voortvloeit uit de toepassing van het vereveningsstelsel voor de opslagkosten gedurende het
verkoopseizoen 2000/2001 uit hoofde van Verordening (EG) nr. 2038/1999, wordt verhaald op of
toegewezen aan de in de artikelen 15 en 16 bedoelde regeling voor het verkoopseizoen 2001/2002.
Voor de suiker die zich op 30 juni 2001 in opslag bevindt, wordt in het kader van het bĳ Verordening (EG)
nr. 2038/1999 vastgestelde vereveningsstelsel voor de opslagkosten, 30 juni 2001 beschouwd als afzetdatum voor de inning van de opslagbĳdrage.
Artikel 49
De Verordeningen (EEG) nr. 2038/68, (EEG) nr. 206/68, (EEG) nr. 431/68, (EEG) nr. 447/71, (EEG) nr.
2049/69, (EEG) nr. 793/72, (EEG) nr. 741/75, (EEG) nr. 1358/77, (EEG) nr. 1789/81, (EEG) nr. 193/82,
(EEG) nr. 1010/86 en (EEG) nr. 2225/86 worden ingetrokken.
Verwĳzingen naar de Verordeningen (EEG) nr. 2038/68, (EEG) nr. 206/68, (EEG) nr. 431/68, (EEG) nr.
793/72, (EEG) nr. 741/75 en (EEG) nr. 193/82 gelden als verwĳzingen naar deze verordening en worden
gelezen volgens de in bĳlage VII opgenomen concordantietabel.
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Artikel 50

1.
De Commissie stelt, volgende de procedure van artikel 42, lid 2, de overgangsmaatregelen vast die
nodig zĳn om een harmonieuze overgang te waarborgen van de tĳdens het verkoopseizoen 2000/2001
geldende regeling naar de regeling die voortvloeit uit de bĳ deze verordening vastgestelde maatregelen. Deze
maatregelen kunnen afwĳken van de bepalingen van deze verordening.
2.
Op basis van studies van de Commissie over de marktsituatie, alle aspecten van het quotasysteem, de
prĳzen, de interprofessionele betrekkingen en een analyse van de toename van de mededinging ten gevolge
van de internationale verbintenissen van de Europese Unie, dient de Commissie begin 2003 een verslag in
dat, indien nodig, vergezeld gaat van passende voorstellen.
Artikel 51
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 2001/2002.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 19 juni 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
M. WINBERG
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BĲLAGE I
Punt I
STANDAARDKWALITEIT VAN WITTE SUIKER
1. Witte suiker van de standaardkwaliteit heeft de volgende eigenschappen:
a) gezonde handelskwaliteit, droog, in kristallen van uniforme grootte, vrĳ lopend;
b) polarisatie ten minste 99,7°;
c) vochtgehalte ten hoogste 0,06 %;
d) gehalte aan invertsuiker ten hoogste 0,04 %;
e) het overeenkomstig lid 2 vastgestelde aantal punten bedraagt niet meer dan in totaal 22 en niet meer dan:
— 15 voor het asgehalte,
— 9 voor kleurtype vastgesteld volgens de methode van het Institut für landwirtschaftliche Technologie und
Zuckerindustrie Braunschweig, hierna „methode Braunschweig” genoemd,
— 6 voor kleuring van de oplossing, vastgesteld volgens de methode van de International Commission for
Uniform Methods of Sugar Analysis, hierna „methode Icumsa” genoemd.
2. Een punt wordt toegekend:
a) per 0,0018 % asgehalte, bepaald volgens de methode Icumsa bĳ 28° Brix;
b) per 0,5 kleurtype-eenheid, bepaald volgens de methode Braunschweig;
c) per 7,5 eenheden voor de kleuring van de oplossing, bepaald volgens de methode Icumsa.
3. De methoden welke dienen voor de bepaling van de in lid 1 bedoelde elementen zĳn dezelfde als die welke daarvoor
worden gebruikt in het kader van de interventiemaatregelen.
Punt II
STANDAARDKWALITEIT VAN RUWE SUIKER
1. Ruwe suiker van de standaardkwaliteit is suiker met een rendement van 92 %.
2. Het rendement van ruwe bietsuiker wordt berekend door op het getal van de polarisatiegraad van deze suiker in
mindering te brengen:
a) het viervoud van het asgehalte;
b) het dubbele van het gehalte aan invertsuiker;
c) het getal 1.
3. Het rendement van ruwe rietsuiker wordt berekend door op het dubbele van zĳn polarisatiegraad het getal 100 in
mindering te brengen.

BĲLAGE II
STANDAARDKWALITEIT VAN SUIKERBIETEN
Suikerbieten van de standaardkwaliteit hebben de volgende eigenschappen:
a) gezonde handelskwaliteit;
b) suikergehalte van 16 % bĳ de inontvangstneming.
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BĲLAGE III
AANKOOPVOORWAARDEN VOOR SUIKERBIETEN

Punt I
In deze bĳlage wordt verstaan onder:
1. contractsluitende partĳen:
a) de suikerfabrikant, hierna „fabrikant” genoemd,
b) de verkoper van suikerbieten, hierna „verkoper” genoemd;
2. contract: het contract tussen verkoper en fabrikant ten aanzien van levering van voor de suikerproductie bestemde
suikerbieten;
3. sectorale overeenkomst:
a) een overeenkomst welke vóór het sluiten van de contracten op communautair niveau tot stand is gekomen tussen
een groepering van nationale organisaties van fabrikanten enerzĳds en een groepering van nationale organisaties
van verkopers anderzĳds;
b) een overeenkomst welke vóór het sluiten van de contracten tot stand is gekomen tussen fabrikanten of een door de
betrokken lidstaat erkende organisatie van fabrikanten, enerzĳds, en een door de betrokken lidstaat erkende
organisatie van verkopers, anderzĳds;
c) de vennootschapsrechtelĳke of coöperatiefrechtelĳke bepalingen, voorzover deze de levering regelen van suikerbieten door de aandeelhouders of leden van een suikerproducerende vennootschap of coöperatie;
d) bĳ ontstentenis van een onder a) bedoelde overeenkomst en van een onder b) bedoelde overeenkomst, de regeling
die vóór het sluiten van de contracten tot stand is gekomen tussen fabrikanten en verkopers, indien de verkopers
die met de regeling instemmen, ten minste 60 % leveren van het totaal van de suikerbieten die door de fabrikant
voor de suikerproductie van een of meer fabrieken zĳn gekocht.
Punt II
1. Het contract wordt schriftelĳk en voor een bepaalde hoeveelheid suikerbieten gesloten.
2. In het contract wordt bepaald of en onder welke voorwaarden een aanvullende hoeveelheid suikerbieten geleverd kan
worden.
Punt III
1. De bepalingen van dit punt gelden slechts indien artikel 19 van de verordening wordt toegepast.
2. In het contract worden voor de in artikel 19, lid 1, aanhef, van de verordening bedoelde hoeveelheden suikerbieten de
aankoopprĳzen vermeld, die voor de onder a) en onder b) bedoelde hoeveelheden niet mogen liggen beneden de in
artikel 4 van de verordening bedoelde minimumprĳs voor suikerbieten die in het betrokken productiegebied geldt.
3. In het contract wordt voor de suikerbieten een bepaald suikergehalte vermeld. Het contract bevat een omrekeningstabel met de verschillende suikergehalten en de coëfficiënten waarmede de geleverde hoeveelheden suikerbieten
worden omgerekend in hoeveelheden die met het in het contract vermelde suikergehalte overeenkomen.
De tabel wordt vastgesteld op basis van het met de verschillende suikergehalten overeenkomende rendement.
4. Wanneer een verkoper een contract met een fabrikant heeft gesloten voor de levering van in artikel 19, lid 1, aanhef
en onder a), van de verordening bedoelde suikerbieten, worden alle leveringen van deze verkoper, omgerekend
overeenkomstig lid 3, tot aan de in het contract voor deze suikerbieten vermelde hoeveelheid, beschouwd als
leveringen in de zin van genoemd artikel 19, lid 1, aanhef en onder a).
5. Wanneer de fabrikant uit de suikerbieten waarvoor hĳ vóór de inzaai overeenkomstig artikel 19, lid 1, aanhef en
onder a), van de verordening contracten heeft gesloten, een hoeveelheid suiker produceert die minder bedraagt dan
zĳn basisquotum, is hĳ verplicht de hoeveelheid suikerbieten die met zĳn eventuele aanvullende productie tot de
hoeveelheid van zĳn basisquotum overeenkomt, te verdelen over de verkopers met wie hĳ vóór de inzaai een
leveringscontract in de zin van genoemd artikel 30, lid 1, aanhef en onder a) en b), had gesloten.
In een sectorale overeenkomst kan van deze bepaling worden afgeweken.
6. In geen geval kan de fabrikant van de verkoper vergoeding van de productieheffing eisen voor suikerbieten die deze
hem uit hoofde van een overeenkomstig artikel 19, lid 1, aanhef en onder a), van genoemde verordening gesloten
contract heeft geleverd.
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Punt IV

1. Het contract bevat bepalingen betreffende de normale duur voor de levering van suikerbieten en de spreiding daarvan.
2. Deze bepalingen zĳn gelĳk aan die welke golden voor het verkoopseizoen 2000/2001, met inachtneming van het
werkelĳke productiepeil. In een sectorale overeenkomst kan van deze bepaling worden afgeweken.
Punt V
1. Het contract stelt verzamelplaatsen voor suikerbieten vast.
2. Voor de verkoper met wie de fabrikant reeds een contract voor het verkoopseizoen 2000/2001 had gesloten, gelden
de verzamelplaatsen welke tussen hem en de fabrikant voor levering in dat verkoopseizoen zĳn overeengekomen; in
een sectorale overeenkomst kan van deze bepaling worden afgeweken.
3. In het contract wordt bepaald dat de kosten van vervoer vanaf de verzamelplaatsen voor rekening van de fabrikant
komen, behoudens bĳzondere overeenkomsten op grond van plaatselĳke regels of gebruiken welke vóór het
verkoopseizoen voor suiker 2001/2002 golden.
4. Wanneer de suikerbieten echter franco suikerfabriek worden geleverd, in Denemarken, Spanje, Finland, Griekenland,
Ierland, Portugal of het Verenigd Koninkrĳk, wordt in het contract bepaald dat de fabrikant bĳdraagt in de
transportkosten en wordt het betrokken percentage of bedrag vastgesteld.
Punt VI
1. Het contract stelt de plaatsen van ontvangst van de suikerbieten vast.
2. Voor de verkoper met wie de fabrikant reeds een contract voor het verkoopseizoen 2000/2001 had gesloten, gelden
de plaatsen van ontvangst die tussen hem en de fabrikant voor levering in dat verkoopseizoen zĳn overeengekomen;
in een sectorale overeenkomst kan van deze bepaling worden afgeweken.
Punt VII
1. In het contract wordt vastgesteld dat de bepaling van het suikergehalte plaatsvindt volgens de polarimetrische
methode. De monsterneming vindt plaats bĳ de ontvangst.
2. In een sectorale overeenkomst kan een ander stadium voor de monsterneming worden vastgesteld.
In dit geval wordt in het contract een correctiefactor vastgesteld ter compensatie van een eventuele vermindering van
het suikergehalte tussen het stadium van ontvangst en het stadium van monsterneming.
Punt VIII
In het contract wordt voorgeschreven dat de bepaling van brutogewicht, tarra en suikergehalte volgens een van de
onderstaande bepalingen plaatsvindt:
a) door de fabrikant en de beroepsorganisatie van de suikerbietenproducenten gezamenlĳk, wanneer zulks in een
sectorale overeenkomst is bepaald;
b) door de fabrikant onder toezicht van de beroepsorganisatie van de suikerbietenproducenten;
c) door de fabrikant onder toezicht van een door de betrokken lidstaat erkende deskundige, wanneer de verkoper de
controlekosten voor zĳn rekening neemt;
d) door de fabrikant, wanneer de plaatselĳke regels of gebruiken die vóór het verkoopseizoen voor suiker 2000/2001
golden, zulks voorschreven.
Punt IX
1. In het contract wordt bepaald dat aan de verkoper een toeslag moet worden betaald indien:
a) de prĳs voor suikerbieten tĳdens de overgang naar het volgende verkoopseizoen voor suiker stĳgt en
b) de stĳging van de interventieprĳs voor suiker als gevolg van de stĳging van de prĳs voor suikerbieten niet geldt
voor de op het moment van de overgang bestaande voorraden.
De toeslag wordt berekend per 100 kilogram witte suiker door op de in de eerste alinea onder b) bedoelde stĳging een
coëfficiënt toe te passen die gelĳk is aan de verhouding tussen
— de in het kader van het A- en het B-quotum geproduceerde hoeveelheden suiker die niet zĳn overgedragen in de
zin van artikel 14 van de verordening en die op het moment van de overgang in voorraad waren,
en
— de hoeveelheden suiker die de fabrikant tĳdens het afgelopen verkoopseizoen voor suiker heeft geproduceerd in
het kader van het A- en het B-quotum en die niet zĳn overgedragen in de zin van artikel 14 van de verordening.
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2. In een sectorale overeenkomst kan van de bepalingen van lid 1 worden afgeweken.
De mogelĳkheid van een dergelĳke afwĳking wordt uitdrukkelĳk in het contract vermeld.
Punt X
1. Het contract voorziet voor de fabrikant in een of meer van onderstaande verplichtingen voor de totale geleverde
hoeveelheid suikerbieten; wanneer gedeelten van deze hoeveelheid verschillend moeten worden behandeld, voorziet
het contract in meerdere van deze verplichtingen:
a) teruggave aan de verkoper, zonder kosten en af fabriek, van de verse pulp afkomstig van de geleverde hoeveelheid
suikerbieten;
b) teruggave aan de verkoper, zonder kosten en af fabriek, van een gedeelte van deze pulp in gedroogde vorm dan
wel gedroogd en met melasse vermengd;
c) teruggave aan de verkoper, af fabriek, van de pulp in gedroogde vorm; in dit geval kan de fabrikant van de
verkoper betaling van de kosten voor het drogen eisen;
d) betaling aan de verkoper van een vergoeding die rekening houdt met de mogelĳkheden tot valorisatie van de
betrokken pulp.
2. In een sectorale overeenkomst kan een ander leveringsstadium voor de pulp worden vastgesteld dan bedoeld in lid 1,
onder a), b) en c).
Punt XI
1. In de contracten worden de termĳnen vastgesteld voor het voldoen van de eventuele aanbetalingen en voor het saldo
van de aankoopprĳs van de suikerbieten.
2. Deze termĳnen komen overeen met die welke in het verkoopseizoen 2000/2001 golden. In een sectorale overeenkomst kan van deze bepaling worden afgeweken.
Punt XII
Wanneer het contract de voorschriften inzake de in deze bĳlage behandelde onderwerpen nader regelt of andere
onderwerpen regelt, mogen de bepalingen en gevolgen van het contract niet in strĳd zĳn met deze bĳlage.
Punt XIII
1. De in punt I, lid 3, onder b), bedoelde sectorale overeenkomst bevat een arbitrageclausule.
2. Wanneer de sectorale overeenkomst op communautair, regionaal of plaatselĳk niveau de voorschriften inzake de in
deze verordening behandelde onderwerpen nader regelt of andere onderwerpen regelt, mogen de bepalingen en
gevolgen van de overeenkomst niet in strĳd zĳn met deze bĳlage.
3. Deze sectorale overeenkomsten kunnen met name bevatten:
a) regels betreffende de verdeling over de verkopers van de hoeveelheden suikerbieten welke de fabrikant vóór de
inzaai besluit te kopen voor de vervaardiging van suiker binnen het A-quotum;
b) regels betreffende de verdeling zoals bedoeld in punt III, lid 5;
c) de in punt III, lid 3, bedoelde omrekeningstabel;
d) bepalingen inzake de keuze en de levering van zaaizaad van de te telen variëteiten suikerbieten;
e) een minimumsuikergehalte voor de te leveren suikerbieten;
f) een bepaling inzake de raadpleging van de vertegenwoordigers van de verkopers door de fabrikant vóór de
vaststelling van de aanvangsdatum van de levering van suikerbieten;
g) de betaling van premies aan de verkopers voor vroege of late leveringen;
h) gegevens betreffende:
— het in punt X, lid 1, onder b), bedoelde gedeelte van de pulp,
— de in punt X, lid 1, onder c), bedoelde kosten,
— de in punt X, lid 1, onder d), bedoelde vergoeding;
i) het ophalen van de pulp door de verkoper;
j) regels betreffende de verdeling tussen fabrikant en verkopers van het eventuele verschil tussen de interventieprĳs en
de werkelĳke verkoopprĳs van de suiker.
Punt XIV
Wanneer het niet mogelĳk is gebleken om door middel van sectorale overeenkomsten overeenstemming te bereiken over
de verdeling tussen de verkopers, van de hoeveelheden suikerbieten die de fabrikant aanbiedt voor de inzaai te kopen voor
de vervaardiging van suiker binnen het basisquotum, kan de betrokken lidstaat regels voor die verdeling vaststellen.
Bovendien kunnen bĳ deze regels aan de traditionele verkopers van suikerbieten aan een coöperatie, leveringsrechten
worden gegeven die zĳ niet ontlenen aan een eventueel lidmaatschap van die coöperatie.
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BĲLAGE IV
UITVOERINGSBEPALINGEN BETREFFENDE QUOTA-OVERDRACHTEN TUSSEN ONDERNEMINGEN

Punt I
De lidstaten nemen de maatregelen die zĳ nodig achten om rekening te houden met de belangen van de producenten van
suikerbieten en suikerriet bĳ de toewĳzing van de quota aan een suikerproducerende onderneming met verschillende
fabrieken.

Punt II
1. In geval van fusie of vervreemding van suikerproducerende ondernemingen, en in geval van vervreemding van
suikerfabrieken, worden de A- en B-quota, onverminderd het bepaalde in lid 2, als volgt gewĳzigd:
a) in geval van fusie van suikerproducerende ondernemingen wĳst de lidstaat aan de door de fusie ontstane
onderneming, een A-quotum en een B-quotum toe, respectievelĳk gelĳk aan de som van de A-quota en de som van
de B-quota die vóór de fusie waren toegekend aan de gefuseerde suikerproducerende ondernemingen;
b) in geval van vervreemding van een suikerproducerende onderneming wĳst de lidstaat voor de productie van suiker
aan de overnemende onderneming het A-quotum en het B-quotum van de overgenomen onderneming toe;
wanneer er verschillende overnemende ondernemingen zĳn vindt de toewĳzing plaats naar rata van de productiehoeveelheid voor suiker die door iedere onderneming wordt overgenomen;
c) in geval van vervreemding van een suikerfabriek vermindert de lidstaat het A-quotum en het B-quotum van de
overdragende onderneming naar rata van de overgedragen productiehoeveelheid, terwĳl het A-quotum en het
B-quotum van de overnemende suikerproducerende onderneming of ondernemingen dienovereenkomstig wordt
verhoogd.
2. Wanneer een deel van de producenten van suikerbieten of suikerriet die rechtstreeks betrokken zĳn bĳ een van de in
lid 1 bedoelde transacties uitdrukkelĳk de wens te kennen geeft zĳn suikerbieten of suikerriet te leveren aan een
suikerproducerende onderneming die geen partĳ is bĳ deze transacties, kan de lidstaat de quota toewĳzen op basis van
de productiehoeveelheid die wordt opgenomen door de onderneming waaraan zĳ voornemens zĳn hun suikerbieten of
suikerriet te leveren.
3. In geval van bedrĳfsbeëindiging, in andere dan de in lid 1 genoemde gevallen,
a) van een suikerproducerende onderneming,
b) van één of meer fabrieken van een suikerproducerende onderneming,
kan de lidstaat de quota die door deze bedrĳfsbeëindiging vrĳkomen, toekennen aan één of meer suikerproducerende
ondernemingen.
Wanneer een deel van de betrokken producenten uitdrukkelĳk de wens te kennen geeft zĳn suikerbieten of suikerriet
aan een bepaalde suikerproducerende onderneming te leveren, kan de lidstaat ook in het in de eerste alinea, onder b),
bedoelde geval het gedeelte van de quota dat overeenkomt met de betrokken suikerbieten of suikerriet toewĳzen aan
de onderneming waaraan de betrokken producenten voornemens zĳn te leveren.
4. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de in artikel 19, lid 3, van de verordening bedoelde afwĳking, kan de betrokken
lidstaat van de suikerbietenproducenten en suikerfabrikanten voor wie deze afwĳking geldt, eisen dat zĳ in de sectorale
overeenkomsten speciale clausules opnemen met het oog op de toepassing, in voorkomend geval, van de leden 2 en 3
door deze lidstaat.
5. Bĳ verhuur van een fabriek die toebehoort aan een suikerproducerende onderneming kan de lidstaat de quota van de
onderneming die deze fabriek verhuurt, verlagen en het afgetrokken deel van de quota toekennen aan de onderneming
die de fabriek huurt om er suiker te produceren.
Wanneer de verhuur tĳdens de in punt V, onder d), bedoelde periode van drie verkoopseizoenen beëindigd wordt,
wordt de aanpassing van de quota die heeft plaatsgevonden krachtens het bepaalde in de vorige alinea, door de lidstaat
ingetrokken, en wel met terugwerkende kracht tot het tĳdstip waarop zĳ in werking trad. Indien de verhuur eindigt als
gevolg van overmacht, hoeft de lidstaat de aanpassing evenwel niet in te trekken.
6. Wanneer een suikerproducerende onderneming niet langer de verplichtingen kan nakomen die zĳ uit hoofde van de
communautaire regeling ten aanzien van de betrokken producenten van suikerbieten of suikerriet heeft, en een en
ander door de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat is vastgesteld, kan deze lidstaat voor één of meer
verkoopseizoenen het betrokken gedeelte van de quota toewĳzen aan een of meer suikerproducerende ondernemingen,
naar rata van de opgenomen productiehoeveelheid.
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7. Wanneer een suikerproducerende onderneming van een lidstaat prĳs- en afzetgaranties krĳgt voor de verwerking van
suikerbieten tot ethylalcohol, kan deze lidstaat in overleg met deze onderneming en met de betrokken suikerbietenproducenten voor één of meer verkoopseizoenen de quota geheel of ten dele toewĳzen aan één of meer andere
ondernemingen voor de productie van suiker.
Punt III
In geval van fusie of vervreemding van isoglucoseproducerende ondernemingen, in geval van vervreemding van een
isoglucoseproducerende fabriek en in geval van bedrĳfsbeëindiging van een onderneming of van één of meer fabrieken
van een isoglucoseproducerende onderneming kan de lidstaat de betrokken quota voor de productie van isoglucose
verdelen over één of meer ondernemingen waaraan al of niet een productiequotum is toegewezen.
Punt IV
De in de punten II en III bedoelde maatregelen mogen slechts worden genomen indien:
a) met het belang van elk van de betrokken partĳen rekening wordt gehouden,
en
b) de betrokken lidstaat van oordeel is dat deze maatregelen kunnen bĳdragen tot een structuurverbetering in de sectoren
suikerbietenteelt, suikerrietteelt en suikerproductie,
en
c) de maatregelen betrekking hebben op ondernemingen die zĳn gevestigd in een zelfde gebied in de zin van artikel 11,
lid 2, van de verordening.
Punt V
In deze bĳlage wordt verstaan onder:
a) fusie van ondernemingen: de samenvoeging van twee of meer ondernemingen tot één enkele onderneming;
b) vervreemding van een onderneming: de overdracht of de overneming van het vermogen van een onderneming die over
quota beschikt aan of door een of meer ondernemingen;
c) vervreemding van een fabriek: de eigendomsoverdracht, aan één of meer ondernemingen, van een technische eenheid
die over alle nodige installaties beschikt voor de vervaardiging van het betrokken product, waardoor de productie van
de overdragende onderneming geheel of gedeeltelĳk wordt overgenomen;
d) verhuur van een fabriek: de overeenkomst van huur en verhuur van een technische eenheid met de volledige voor de
suikerfabricage noodzakelĳke installatie, die met het oog op exploitatie voor een aaneengesloten periode van ten
minste drie verkoopseizoenen wordt gesloten met een onderneming, gelegen in hetzelfde gebied, in de zin van artikel
11, lid 2, van de verordening, waar de betrokken fabriek gevestigd is — waarbĳ de partĳen zich ertoe verbinden deze
overeenkomst niet te beëindigen vóór het einde van het derde verkoopseizoen — indien na de inwerkingtreding van de
huur en verhuur, de onderneming die de betrokken fabriek huurt, ten aanzien van haar gehele productie kan worden
beschouwd als één enkele suikerproducerende onderneming.
Punt VI
De in de punten II en III bedoelde maatregelen gelden:
a) wanneer de bedrĳfsbeëindiging van de onderneming of de fabriek, de fusie of de vervreemding plaatsvindt tussen 1 juli
en 31 januari van het daarop volgende jaar: voor het lopende verkoopseizoen;
b) wanneer de bedrĳfsbeëindiging van de onderneming of de fabriek, de fusie of de vervreemding plaatsvindt tussen 1
februari en 30 juni van hetzelfde jaar: voor het volgende verkoopseizoen.
Punt VII
Indien een lidstaat artikel 12, lid 2, van de verordening toepast, wĳst hĳ de gewĳzigde quota vóór 1 maart toe, voor
toepassing ervan tĳdens het volgende verkoopseizoen.
Punt VIII
In geval van toepassing van de punten II en III, delen de lidstaten de Commissie uiterlĳk 15 dagen na de in punt VI
bedoelde termĳnen de gewĳzigde A- en B-quota mee.
Punt IX
Voor quota-overdrachten die in Italië, in Spanje en in de Franse overzeese departementen plaatsvinden in het kader van
herstructureringsplannen zoals bedoeld in artikel 12, lid 2, tweede alinea, van de verordening, kan als suikerproducerende
onderneming worden beschouwd een groep van suikerproducerende ondernemingen die technisch, economisch en
structureel met elkaar verbonden zĳn en die hoofdelĳk aansprakelĳk zĳn voor de verplichtingen die zĳ op grond van de
communautaire regeling met name ten opzichte van de producenten van suikerbieten of suikerriet hebben.
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BĲLAGE V
GN-code

ex 0403

Omschrĳving

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en
room, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao, ook indien ingedikt, met
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0403 10

– Yoghurt:

0403 10 51 tot en
met 0403 10 99

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

0403 90

– andere:

0403 90 71 tot en
met 0403 90 99

– – gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

ex 0710
0710 40 00
ex 0711

0711 90

Groenten, niet gestoomd of in water gekookt, bevroren:
– Suikermaïs
Groenten, voorlopig verduurzaamd (bĳvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water
waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zĳn toegevoegd),
doch als zodanig niet geschikt voor dadelĳke consumptie:
– andere groenten; mengsels van groenten:
– – groenten

0711 90 30

– suikermaïs

1702 50 00

Chemisch zuivere fructose

ex 1704
1806
ex 1901

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen), met uitzondering van
zoethoutextract (drop) van onderverdeling 1704 90 10
Chocolade en andere bereidingen voor menselĳke consumptie die cacao bevatten
Moutextract; bereidingen voor menselĳke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of
moutextract, geen of minder dan 40 % gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een
geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselĳke
consumptie van producten bedoeld bĳ de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 %
gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch
elders onder begrepen:

1901 10 00

– bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein

1901 20 00

– mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bĳ post 1905

1901 90

– andere:
– – andere:

1901 90 99
ex 1902

1902 20

– – – andere
Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op
andere wĳze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni;
koeskoes, ook indien bereid:
– gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wĳze bereid):
– – andere:

1902 20 91

– – – gekookt of gebakken

1902 20 99

– – – andere

1902 30

– andere deegwaren

1902 40

– koeskoes:

1902 40 90

– – andere
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GN-code

Omschrĳving

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bĳvoorbeeld cornflakes); granen
(andere dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte
korrels (met uitzondering van meel en gries), voorgekookt of op andere wĳze bereid, elders
genoemd noch elders onder begrepen

ex 1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel
in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelĳke producten van meel of
van zetmeel:

1905 10 00

– bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd

1905 20

– ontbĳtkoek

1905 30

– koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes;

1905 40

– beschuit, geroosterd brood en dergelĳke geroosterde producten

1905 90

– andere:
– – andere:

1905 90 40

– – – wafels en wafeltjes, met een gehalte aan water van meer dan 10 % gewichtspercenten

1905 90 45

– – – koekjes en biscuits

1905 90 55

– – – geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd:

1905 90 60

– – – – gezoet

1905 90 90

– – – – andere

ex 2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azĳn of azĳnzuur:

2001 90

– andere:

2001 90 30

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelĳke eetbare plantendelen met een
zetmeelgehalte van 5 % of meer gewichtspercenten

ex 2004
2004 10

Andere groenten, op andere wĳze bereid of verduurzaamd dan in azĳn of azĳnzuur, bevroren,
andere dan de producten bedoeld bĳ post 2006:
– aardappelen:
– – andere:

2004 10 91

– – – in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken

2004 90

– andere groenten en mengsels van groenten:

2004 90 10

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Andere groenten, op andere wĳze bereid of verduurzaamd dan in azĳn of azĳnzuur, niet
bevroren, andere dan de producten bedoeld bĳ post 2006:

2005 20

– aardappelen:

2005 20 10

– – in de vorm van meel, gries of vlokken

2005 80 00

– suikermaïs (Zea mays var. Saccharata)

ex 2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van
deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere
gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan:
– extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze extracten,
essences en concentraten of op basis van koffie:
– – preparaten op basis van extracten, essences en concentraten of op basis van koffie:

2101 12 98

– – – andere
– extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze
extracten, essences en concentraten of op basis van thee of van maté:
– – preparaten

2101 20 98

– – – andere
– gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en
concentraten daarvan:
– – gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten:
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GN-code

2101 30 19

Omschrĳving

– – – andere
– – extracten, essences en concentraten van cichorei en van andere gebrande koffiesurrogaten

2101 30 99
ex 2102
2102 10

– – – andere
Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins
bedoeld bĳ post 3002); samengesteld bakpoeder:
– levende gist:
– – bakkersgist:

2102 10 31

– – – gedroogd

2102 10 39

– – – andere

2105 00
ex 2106

Consumptie-ĳs, ook indien cacao bevattend
Producten voor menselĳke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

2106 90

– andere:

2106 90 10

– – preparaten „fondues” genaamd
– – andere:

2106 90 92

– – – – – bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of
zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen,
minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5
gewichtspercenten glucose of zetmeel

2106 90 98

– – – – – andere

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrĳe dranken, andere dan de
vruchten- en groentesappen bedoeld bĳ post 2009

2205

Vermout en andere wĳn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische
stoffen

ex 2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol;
gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten:

2208 20

– dranken, gedistilleerd uit wĳn of druivenmoer

2208 50 91 tot en
met 2208 50 99

Jenever

2208 70

Likeuren

2208 90 41 tot en
met 2208 90 78

– andere gedistilleerde dranken en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

2905 43 00

Mannitol

2905 44
ex 3302

3302 10

D-glucitol (sorbitol)
Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen) op basis van
een of meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als grondstof
voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de
vervaardiging van dranken:
– van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
– – van de soort gebruikt in de drankenindustrie:
– – – bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank bevatten:
– – – – andere (met een effectief alcohol-volumegehalte van minder dan of gelĳk aan 0,5 % vol):

3302 10 29
ex Hoofdstuk 38
3824 60

– – – – – andere
Diverse producten van de chemische industrie
Sorbitol, andere dan die bedoeld bĳ post 2905 44
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BĲLAGE VI
IN ARTIKEL 35 BEDOELDE STATEN, LANDEN EN GEBIEDEN

Barbados

Mauritius

Belize

Saint Kitts en Nevis — Anguilla

Fĳi

Suriname

Guyana

Swaziland

India

Tanzania

Ivoorkust

Trinidad en Tobago

Jamaica

Uganda

Kenia

Volksrepubliek Congo

Madagaskar

Zambia

Malawi

Zimbabwe

L 178/41

L 178/42

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

BĲLAGE VII
CONCORDANTIETABEL
Verordening (EG) nr. 2038/1999

Deze verordening

Art. 1

Art. 1

Art. 2, lid 1

Art. 1, lid 2, sub m)

Art. 2, de leden 2 en 3

Geschrapt

Art. 3

Art. 2

Art. 4

Art. 3

Art. 5

Art. 4

Art. 6

Art. 5

Art. 7

Art. 6

Art. 8

Geschrapt

Art. 9

Art. 7

Art. 10

Art. 8

Art. 11

Art. 9

Art. 12

Geschrapt

Art. 13

Art. 22

Art. 14

Art. 23

Art. 15

Art. 24

Art. 16

Art. 25

Art. 17

Art. 26

Art. 18

Art. 27

Art. 19

Art. 28

Art. 20

Art. 29

Art. 21

Art. 30

Art. 22, lid 1, eerste streepje

Art. 31

Art. 22, de leden 2 en 3

Geschrapt

Art. 23

Art. 32

Art. 24

Art. 33

Art. 25

Art. 34

Art. 26, lid 1

Art. 10, lid 1

Art. 26, lid 2

Art. 11, lid 3
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Verordening (EG) nr. 2038/1999

Deze verordening

Art. 26, lid 3

Art. 10, lid 2

Art. 26, lid 4

Art. 11, lid 3

Art. 26, lid 5, eerste alinea

Art. 10, lid 3

Art. 26, lid 5, tweede alinea

Art. 10, lid 4

Art. 26, lid 5, derde alinea

Art. 10, lid 5

Art. 26, lid 5, vĳfde alinea

Art. 10, lid 6

Art. 26, lid 6

Geschrapt

Art. 27, lid 1, eerste streepje

Art. 11, lid 1

Art. 27, lid 2

Geschrapt

Art. 27, lid 3

Art. 11, lid 2

Art. 27, lid 4

Geschrapt

Art. 27, lid 5

Geschrapt

Art. 27, lid 6

Art. 11, lid 4

Art. 28

Geschrapt

Art. 29

Geschrapt

Art. 30

Art. 12

Art. 31

Art. 13

Art. 32

Art. 14

Art. 33

Art. 15

Art. 34

Art. 16

Art. 35

Art. 17

Art. 36

Art. 18

Art. 37

Art. 19

Art. 38

Art. 20

Art. 39

Art. 21

Art. 40

Art. 35

Art. 41

Art. 36

Art. 42

Art. 37

Art. 43

Art. 38

Art. 44

Art. 39

Art. 45

Art. 40

Art. 46

Art. 41
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Verordening (EG) nr. 2038/1999

Deze verordening

Art. 47

Art. 42, lid 1

Art. 48

Art. 42, leden 2 en 3

Art. 49

Art. 43

Art. 50

Art. 44

Art. 51

Geschrapt

Art. 52

Geschrapt

Art. 53

Geschrapt

Art. 54

Geschrapt

Art. 55

Art. 47

Art. 56

Art. 49

Verordening (EEG) nr. 793/72

Deze verordening

Art. 1

Bĳlage I, Punt I

Verordening (EEG) nr. 431/68

Deze verordening

Art. 1

Bĳlage I, Punt II

Verordening (EEG) nr. 206/68

Deze verordening

Art. 1

Bĳlage III, Punt I

Art. 2

Bĳlage III, Punt II

Art. 3

Bĳlage III, Punt III

Art. 4

Bĳlage III, Punt IV

Art. 5

Bĳlage III, Punt V

Art. 6, lid 1

Bĳlage III, Punt VI

Art. 6, lid 2

Geschrapt

Art. 7

Bĳlage III, Punt VII

Art. 8

Bĳlage III, Punt VIII

Art. 8 bis

Geschrapt

Art. 8 ter

Bĳlage III, Punt IX

Art. 9

Bĳlage III, Punt X

Art. 10

Bĳlage III, Punt XI

Art. 11

Geschrapt

Art. 12

Bĳlage III, Punt XII

Art. 13

Bĳlage III, Punt XIII

Verordening (EEG) nr. 741/75

Deze verordening
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Verordening (EG) nr. 2038/1999

Deze verordening

Art. 1

Bĳlage III, Punt XIV

Verordening (EEG) nr. 193/82

Deze verordening

Art. 1

Bĳlage IV, Punt I

Art. 2

Bĳlage IV, Punt II

Art. 3

Bĳlage IV, Punt III

Art. 4

Bĳlage IV, Punt IV

Art. 5

Bĳlage IV, Punt V

Art. 6

Bĳlage IV, Punt VI

Art. 7

Bĳlage IV, Punt VII

Art. 8

Bĳlage IV, Punt VIII

Art. 9

Bĳlage IV, Punt IX

Bĳlage I

Bĳlage V

Bĳlage II

Bĳlage VI

Bĳlage III

Bĳlage VII
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30.6.2001

VERORDENING (EG) Nr. 1261/2001 VAN DE COMMISSIE
van 27 juni 2001
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad met betrekking
tot de contracten voor de levering van suikerbieten en de toeslagen en kortingen die van toepassing zĳn op de suikerbietenprĳs
uitgedrukt in een percentage van de minimumprĳs, het
meest geëigende middel.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(7)

Het is dienstig om aan de betrokkenen, gezien de ervaring die zĳ gedurende een zeer lange periode hebben
opgedaan, de mogelĳkheid te laten in de contracten of in
de sectorale overeenkomsten een definitie betreffende
„suikerbieten die geschikt zĳn om tot suiker te worden
verwerkt” op te nemen. Er kan een gemeenschappelĳke
schaal worden vastgesteld voor de suikerbieten die in de
gehele Gemeenschap als geschikt worden beschouwd
voor de verwerking tot suiker. Het is raadzaam dat
aanvullende kortingen vastgesteld worden in die gevallen
waarin een dergelĳke definitie betrekking heeft op een
lager suikergehalte dan het laagste gehalte dat in de
gemeenschappelĳke schaal voorkomt. Het is dienstig om
voor de lidstaten in de mogelĳkheid te voorzien om
deze definitie zelf vast te stellen, als de contractpartĳen
het terzake niet eens worden.

(8)

Onder meer door de aard van het klimaat verschilt de
industriële waarde van in Italië geproduceerde suikerbieten sterk van die van in het noorden van de Gemeenschap geproduceerde suikerbieten. Het is derhalve
gerechtvaardigd om met dit verschil in industriële
waarde rekening te houden.

(9)

De bĳ deze verordening vastgestelde uitvoeringsbepalingen vervangen die van de Verordeningen (EEG) nr.
246/68 van de Commissie van 29 februari 1968
houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de
differentiatie van de contracten voor de levering van
suikerbieten (2), (EEG) nr. 2497/69 van de Commissie
van 12 december 1969 betreffende de toeslagen en kortingen die van toepassing zĳn op de suikerbietenprĳzen (3), en (EEG) nr. 2571/69 van de Commissie van
22 december 1969 betreffende kortingen die in Italië
van toepassing zĳn op de suikerbietenprĳzen (4). Bĳgevolg moeten deze verordeningen worden ingetrokken.

(10)

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 5, lid 3,
en op artikel 19, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

In bĳlage III bĳ Verordening (EG) nr. 1260/2001,
waarbĳ raamvoorschriften voor de contracten en sectorale overeenkomsten voor de aankoop van suikerbieten
worden vastgesteld, worden als contractsluitende
partĳen genoemd de verkopers van suikerbieten enerzĳds en de suikerfabrikanten anderzĳds. De verkoper
kan de door hem verkochte suikerbieten ofwel zelf
produceren ofwel bĳ een teler kopen. Gezien het belang
van het contract voor het quotastelsel kan alleen het
tussen de fabrikant en de teler gesloten contract worden
beschouwd als leveringscontract in de zin van artikel 19,
lid 2, van genoemde verordening.
In artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001
is bepaald dat de fabrikant een gedeelte van zĳn
productie naar het volgende verkoopseizoen voor suiker
kan overdragen als productie van dat verkoopseizoen.
Derhalve kan de fabrikant voor dat verkoopseizoen
alleen worden verplicht contracten voor de levering van
suikerbieten tegen de minimumprĳs te sluiten voor de in
zĳn basisquotum begrepen hoeveelheid suiker die hĳ
nog niet heeft geproduceerd. Daarom dient de in artikel
19, lid 2, van genoemde verordening vervatte verplichting in geval van overdracht te worden aangepast.
Opdat het quotastelsel goed kan functioneren, is het
wenselĳk dat een nadere omschrĳving wordt gegeven
van de in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 vermelde begrippen „vóór de uitzaai” en „minimumprĳs”.
Artikel 5, lid 1, van Verordening nr. 1260/2001 schrĳft
voor dat de suikerfabrikanten bĳ aankoop van suikerbieten die bestemd zĳn voor verwerking tot suiker
binnen het maximumquotum en die geschikt zĳn om tot
suiker te worden verwerkt, verplicht zĳn ten minste een
minimumprĳs te betalen die aan de hand van toeslagen
of kortingen wordt aangepast voor kwaliteitsverschillen
ten opzichte van de standaardkwaliteit.

(5)

De kwaliteit, en bĳgevolg de waarde van suikerbieten,
wordt vooral bepaald door hun suikergehalte.

(6)

Om de waarde te bepalen van de suikerbieten waarvan
de kwaliteit verschilt van de standaardkwaliteit, is het
opstellen van een schaal van toeslagen en kortingen,

(1) Zie bladzĳde 1 van dit Publicatieblad.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de toepassing van artikel 19, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1260/2001 wordt als leveringscontract beschouwd het
contract dat wordt gesloten tussen de suikerfabrikant en de
verkoper van suikerbieten die de door hem verkochte suikerbieten produceert.
(2) PB L 53 van 1.3.1968, blz. 37.
(3) PB L 316 van 17.12.1969, blz. 15.
(4) PB L 321 van 23.12.1969, blz. 30.
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Artikel 2
Voor de toepassing van artikel 19, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1260/2001 wordt, ingeval een fabrikant op grond van
artikel 14 van genoemde verordening een hoeveelheid van zĳn
productie overdraagt naar het volgende verkoopseizoen voor
suiker, het basisquotum van deze fabrikant voor bedoeld
verkoopseizoen verminderd met de overgebrachte hoeveelheid.
Artikel 3
Als „vóór
beschouwd
— vóór 1
— vóór 1

de uitzaai” gesloten contracten worden slechts
de contracten die zĳn gesloten vóór de uitzaai en
april in Italië en Griekenland;
mei in de andere lidstaten.
Artikel 4

De in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001
bedoelde minimumprĳs wordt voor elke levering van suikerbieten aangepast door toepassing van de volgens artikel 5 van
deze verordening vastgestelde toeslagen of kortingen.
Artikel 5
1.
De in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 bedoelde minimumprĳs wordt per 0,1 procent sacharosegehalte
a) vermeerderd met ten minste:
i) 0,9 % voor gehaltes hoger dan 16 % en lager dan of
gelĳk aan 18 %,
ii) 0,7 % voor gehaltes hoger dan 18 % en lager dan of
gelĳk aan 19 %,
iii) 0,5 % voor gehaltes hoger dan 19 % en lager dan of
gelĳk aan 20 %;
b) verminderd met ten hoogste:
i) 0,9 % voor gehaltes lager dan 16 % en hoger dan of
gelĳk aan 15,5 %,
ii) 1 % voor gehaltes lager dan 15,5 % en hoger dan of
gelĳk aan 14,5 %.
Voor suikerbieten met sacharosegehaltes hoger dan 20 % geldt
ten minste de minimumprĳs die van toepassing is voor suikerbieten met een gehalte van 20 %.
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2.
In afwĳking van het bepaalde in lid 1, worden in Italië de
in lid 1, onder a) en b), bedoelde percentages waarmee
genoemde minimumprĳs vermeerderd of verminderd wordt,
met de coëfficiënt 0,75 vermenigvuldigd.
Artikel 6
1.
De contracten en sectorale overeenkomsten in de zin van
artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 kunnen ten
opzichte van de in artikel 5 bedoelde toeslagen en kortingen:
a) aanvullende toeslagen voorschrĳven voor sacharosegehaltes
van meer dan 20 %; en
b) aanvullende kortingen voorschrĳven voor sacharosegehaltes
van minder dan 14,5 %.
Deze contracten en overeenkomsten kunnen voor suikerbieten
met een sacharosegehalte van minder dan 14,5 % een definitie
bevatten van „suikerbieten die geschikt zĳn om tot suiker te
worden verwerkt”, indien in de genoemde contracten of overeenkomsten aanvullende kortingen worden vastgesteld voor
sacharosegehaltes lager dan 14,5 % en hoger of gelĳk aan het
in deze definitie bepaalde minimumsacharosegehalte.
Indien de contracten en overeenkomsten niet de in de tweede
alinea bedoelde definitie bevatten, kan de betrokken lidstaat
deze definitie vaststellen. In dat geval stelt hĳ terzelfder tĳd de
in genoemde alinea bedoelde aanvullende kortingen vast.
2.
In afwĳking van het bepaalde in lid 1, wordt de in artikel
5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde minimumprĳs in Italië per 0,1 procent sacharosegehalte met ten
hoogste 0,75 % verminderd voor gehaltes lager dan 14,5 %.
Artikel 7
De Verordeningen (EEG) nr. 246/68, (EEG) nr. 2497/69 en
(EEG) nr. 2571/69 worden ingetrokken.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.
Zĳ is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 2001/
2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1262/2001 VAN DE COMMISSIE
van 27 juni 2001
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad, met betrekking
tot de aankoop en verkoop van suiker door de interventiebureaus
betrekking tot een significante activiteit in de suikerhandel. Het is wenselĳk aan iedere lidstaat de bevoegdheid te laten eventueel aanvullende voorwaarden op te
leggen en de erkenning in te trekken wanneer niet aan
die voorwaarden wordt voldaan. Het is dienstig voor te
schrĳven dat iedere maatregel waarbĳ deze erkenning
verlengd of ingetrokken wordt, aan de Commissie wordt
medegedeeld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1), inzonderheid op artikel 7, lid 5,
en artikel 9, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001
voorziet in interventiemaatregelen door middel van
aankoop van sommige soorten suiker.

(2)

Voor de uitvoering van de communautaire interventiemaatregelen moet de suiker door de interventiebureaus
op een bepaalde plaats worden overgenomen. Daartoe
dient te worden voorgeschreven dat slechts suiker wordt
overgenomen die zich ten tĳde van de offerte in een
erkende opslagplaats bevindt. De interventieregeling is
slechts van toepassing op suiker die vervaardigd is uit de
in de Gemeenschap geoogste suikerbieten of suikerriet
en geeft alleen een afzet- en prĳsgarantie voor fabrikanten die over een basisquotum beschikken.

(3)

De ervaring in de suikersector heeft het belang van vrĳe
mededinging voor de afzet van suiker aangetoond. Deze
vrĳe mededinging kan worden bevorderd door de activiteit van de onafhankelĳke suikerhandel. Het lĳkt dus
aangewezen om de positie van deze firma's in de
suikersector te versterken. Hiertoe is het met name dienstig voor deze firma's de mogelĳkheid te openen om
Gemeenschapssuiker voor interventie aan te bieden,
zodat zĳ hun transacties onder normale voorwaarden
kunnen afwikkelen.

(4)

(5)

(6)

De interventiebureaus zĳn verantwoordelĳk voor de
gekochte goederen. Zĳ moeten dus als suiker voor interventie wordt aangeboden de nodige maatregelen nemen
om ervoor te zorgen dat de suiker onder de voorwaarden voor een goede bewaring ervan wordt opgeslagen. Daarom moet met het oog op een goed functioneren van de interventieregeling de mogelĳkheid worden
gegeven dat tussen het interventiebureau en de verkoper
een opslagcontract wordt gesloten.
Bĳ de bepaling van de voorwaarden voor het verlenen
en intrekken van de erkenning van opslagplaatsen, moet
rekening worden gehouden met de eisen voor goede
bewaring en de mogelĳkheid tot overname van de
suiker, de ligging van de opslagplaats, de door de
aanvrager van de erkenning gewaarborgde uitslagcapaciteit en, naar gelang van het geval, de door hem gegarandeerde opzakcapaciteit in het geval van overname van
aangeboden suiker.
In verband met de uitbreiding van de mogelĳkheid van
interventie tot de gespecialiseerde suikerhandelaren,
moeten voor het verlenen en het intrekken van de
erkenning van deze activiteit objectieve beoordelingsmaatstaven worden vastgesteld, inzonderheid met

(1) Zie bladzĳde 1 van dit Publicatieblad.

(7)

In Verordening (EEG, Euratom) nr. 3954/87 van de Raad
van 22 december 1987 tot vaststelling van maximaal
toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van
levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar (2), gewĳzigd
bĳ Verordening (EEG, Euratom) nr. 2218/89 (3), is de
procedure vastgelegd die in geval van stralingsgevaar
moet worden gevolgd voor de bepaling van de toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders die op de markt worden gebracht.
Bĳgevolg komen landbouwproducten met een hogere
radioactieve besmetting niet voor interventieaankoop in
aanmerking.

(8)

Interventie dient te worden geweigerd voor suiker die
kenmerken vertoont waardoor de latere afzet kan
worden belemmerd en waardoor kwaliteitsverlies tĳdens
de opslag kan worden veroorzaakt.

(9)

Om het normale beheer van de interventieregeling te
vergemakkelĳken, dient te worden voorgeschreven dat
de suiker in partĳen moet worden aangeboden en dat
daartoe moet worden bepaald welke hoeveelheid een
partĳ vormt.

(10)

Het interventiebureau moet in staat worden gesteld met
kennis van zaken na te gaan of de offerte aan de gestelde
voorwaarden voldoet. Te dien einde dient de aanbieder
alle nodige gegevens aan het interventiebureau mede te
delen.

(11)

Het interventiebureau kan, indien het zulks noodzakelĳk
acht, de aanvaarding van de offerte afhankelĳk stellen
van het sluiten van een opslagcontract met de verkoper.
Derhalve dienen met het oog op de uniformiteit de
voornaamste bepalingen te worden vastgesteld die in een
dergelĳk contract moeten voorkomen, met name ten
aanzien van de geldigheidsduur.

(12)

De suiker moet in de erkende silo's en opslagplaatsen
onder optimale omstandigheden kunnen worden opgeslagen en voorts wordt algemeen aangenomen dat suiker
gedurende ongeveer twaalf maanden kan worden opgeslagen zonder gevaar voor kwaliteitsverlies, indien aan
de gestelde voorwaarden is voldaan. Ingeval met de
verkoper een opslagcontract is gesloten, is het daarom
juist dat de verkoper, ongeacht het ogenblik van eigendomsovergang, voor een periode van in principe hoogstens twaalf maanden aansprakelĳk blĳft voor de kwaliteit van de betrokken suiker.

(2) PB L 371 van 30.12.1987, blz. 11.
(3) PB L 227 van 22.7.1989, blz. 1.
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In artikel 7, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1260/2001
is bepaald dat in het kader van de uitvoeringsbepalingen
de tabellen met de op de interventieprĳs toe te passen
toeslagen en kortingen worden vastgesteld, waarbĳ rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de aangeboden suiker. Voor de vaststelling van deze tabellen is
het noodzakelĳk de suiker in verschillende kwaliteitscategorieën in te delen. Deze indeling en de daaruit voortvloeiende toeslagen en kortingen kunnen worden vastgesteld op basis van de objectieve gegevens waarvan in de
handel over het algemeen wordt uitgegaan.

(14)

Ter voorkoming van discriminatie bĳ de behandeling
van de betrokkenen en gelet op de administratieve
gebruiken in iedere lidstaat, dienen uniforme voorwaarden te worden vastgesteld voor betaling en overneming van de goederen, met of zonder opslagcontract,
met name ten aanzien van de termĳnen voor betaling en
overneming.

(15)

Het kan noodzakelĳk blĳken dat de voor interventie
aangeboden suiker met het oog op zĳn latere bestemming in zakken wordt geleverd. Het interventiebureau
moet de mogelĳkheid hebben om bepaalde in de handel
algemeen gebruikelĳke wĳzen van verpakking te
verlangen, op voorwaarde dat dit bureau daarvan de
kosten draagt, die forfaitair worden vastgesteld.

(16)

Wanneer het interventiebureau bepaalde verpakkingswĳzen voorschrĳft, worden de kosten door dit bureau
forfaitair vastgesteld voor zakken in perfecte staat.
Daarom moet worden voorgeschreven dat, ingeval van
een opslagcontract met de aanbieder, deze kosten
worden betaald nadat de staat van de zakken is geconstateerd.
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vingen bereikt. Om te voorkomen dat de suiker bĳ een
ongunstige marktsituatie wordt afgezet, is het dienstig de
inschrĳving afhankelĳk te maken van een voorafgaande
machtiging. Bepaalde bĳzondere omstandigheden
kunnen het gebruik van andere procedures dan de
inschrĳvingsprocedures evenwel gewenst maken.
(20)

Gezien de veranderingen in de regelingen voor interventiemaatregelen, is het dienstig nieuwe bepalingen betreffende de verkoop bĳ inschrĳving van suiker door de
interventiebureaus vast te stellen.

(21)

Om alle gegadigden in de Gemeenschap een gelĳke
behandeling te waarborgen, moeten de door de interventiebureaus te houden inschrĳvingen aan uniforme beginselen beantwoorden. In dit verband is het noodzakelĳk
bepalingen vast te stellen die waarborgen dat de suiker
voor het beoogde doel wordt gebruikt.

(22)

In verband met de specifieke kenmerken van de suikersector zĳn een aantal bĳzondere regels nodig. Het is met
name dienstig de mogelĳkheid te openen om, voor de
hoeveelheid suiker die wordt verkocht, een maximum
per inschrĳver vast te stellen zodat zoveel mogelĳk gegadigden aan de inschrĳving deel kunnen nemen. Voorts is
het, gezien de snelle wĳzigingen van de prĳzen en noteringen voor suiker, dienstig de inschrĳver niet te
verplichten zĳn offerte te handhaven wanneer de toewĳzing plaatsvindt na een door hem aangegeven datum en
tĳdstip.

(23)

Met name in verband met de opslagkosten is nadere
bepaling van het tĳdstip van de eigendomsoverdracht
van de suiker noodzakelĳk.

(17)

Verordening (EEG) nr. 1265/69 van de Commissie van 1
juli 1969 betreffende de methoden welke van toepassing
zĳn bĳ de bepaling van de kwaliteit voor suiker die is
gekocht door de interventiebureaus (1), gewĳzigd bĳ
Verordening (EEG) nr. 1280/71 (2), heeft slechts betrekking op de technische aspecten van deze methoden.
Aangezien deze methoden bovendien geen volstrekt
exacte resultaten opleveren, dient een marge te worden
toegestaan om met mogelĳke fouten rekening te
houden. Voorts dient in de nodige arbitrageprocedures
te worden voorzien voor de regeling van geschillen die
voortvloeien uit de vergelĳking van analyseresultaten die
van elkaar verschillen.

(24)

Het is dienstig om voor de constatering van de categorie
van de verkochte witte suiker en van het rendement van
de verkochte ruwe suiker dezelfde criteria aan te houden
als die welke zĳn vastgesteld voor de aankoop van suiker
door de interventiebureaus. Een gelĳke behandeling van
de gegadigden kan slechts gewaarborgd worden door
vaststelling van uniforme en strikte voorschriften voor
het aanpassen, naar gelang van het geval, van de
verkoopprĳs, de denatureringspremie en de uitvoerrestitutie, alsmede voor de rectificatie van het uitvoercertificaat, indien wordt vastgesteld dat de kwaliteit afwĳkt
van de in het bericht van inschrĳving vermelde kwaliteit.

(18)

Via interventie moeten producten voorlopig uit de markt
kunnen worden genomen als het marktevenwicht is
verstoord om ze weer op de markt te kunnen brengen
zodra deze zich heeft hersteld. Daarom moeten de voor
interventie aangeboden of opgeslagen producten al naar
gelang van het geval geschikt zĳn voor menselĳke
consumptie of diervoeding.

(25)

(19)

De suiker waarover de interventiebureaus beschikken,
moet zonder discriminatie tussen de kopers van de
Gemeenschap en tegen de economisch het meest interessante voorwaarden worden verkocht. Deze doeleinden
worden over het algemeen door het houden van inschrĳ-

De bĳ deze verordening vastgestelde uitvoeringsbepalingen komen in de plaats van die welke zĳn vastgesteld
bĳ Verordening (EEG) nr. 258/72 van de Commissie van
3 februari 1972 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de verkoop bĳ inschrĳving van
suiker door de interventiebureaus (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 260/96 (4), en bĳ Verordening (EEG) nr.
2103/77 van de Commissie van 23 september 1977
houdende uitvoeringsbepalingen voor de aankoop door
de interventiebureaus van suiker vervaardigd uit suikerbieten of suikerriet geoogst in de Gemeenschap (5),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 260/96, die
bĳgevolg ingetrokken moeten worden.

(1) PB L 163 van 4.7.1969, blz. 1.
(2) PB L 133 van 19.6.1971, blz. 34.

(3) PB L 31 van 4.2.1972, blz. 22.
(4) PB L 34 van 13.2.1996, blz. 16.
(5) PB L 246 van 27.9.1977, blz. 12.
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De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
TITEL I
AANKOOP
HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen
Artikel 1
1.
Het interventiebureau koopt slechts suiker indien die
wordt aangeboden door:
a) degene die over een basisquotum beschikt;
b) een gespecialiseerde suikerhandelaar die is erkend door de
lidstaat op het grondgebied waarvan zĳn bedrĳf is gevestigd.
2.
De offertes voor interventie worden schriftelĳk gedaan
aan het interventiebureau van de suikerproducerende lidstaat
op het grondgebied waarvan de aangeboden suiker zich ten
tĳde van de offerte bevindt.
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b) voor een totale hoeveelheid van ten hoogste vĳftigmaal de
dagelĳkse uitslagcapaciteit van suiker verpakt in de in artikel
18, lid 2, bedoelde zakken die de aanvrager zich verbindt bĳ
de overneming aan het betrokken interventiebureau ter
beschikking te zullen stellen, wanneer het een pakhuis voor
de opslag van suiker in zakken betreft;
c) voor een totale hoeveelheid van ten hoogste vĳftigmaal de
dagelĳkse uitslagcapaciteit van onverpakte suiker die de
aanvrager zich verbindt bĳ de overneming aan het
betrokken interventiebureau ter beschikking te zullen
stellen, wanneer het een silo of een pakhuis voor losse
opslag van suiker betreft.
3.
De erkenning wordt op verzoek van de belanghebbende
verleend voor elke silo of opslagplaats die naar het oordeel van
het interventiebureau voldoet aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden. De verlening van deze erkenning kan evenwel
worden beperkt tot de silo's of de opslagplaatsen die reeds voor
de opslag van suiker zĳn gebruikt.
In de erkenning worden met name vermeld de totale hoeveelheid waarvoor zĳ is verleend, de dagelĳkse uitslagcapaciteit en
in voorkomend geval de in lid 2, onder a), bedoelde opzakcapaciteit.
4.
De erkenning wordt ingetrokken, wanneer niet meer
wordt voldaan aan een van de in lid 1 en lid 2 genoemde
voorwaarden.
5.
De erkenning wordt verleend of ingetrokken door het
interventiebureau.

3.
Alleen suiker die zich ten tĳde van de offerte in een
erkende opslagplaats bevindt, kan worden overgenomen.

Artikel 3

De erkenning wordt verleend door de bevoegde autoriteit van
de betrokken lidstaat.

1.
Als gespecialiseerd suikerhandelaar in de zin van artikel
1, lid 1, onder b), wordt beschouwd degene:

HOOFDSTUK II

Erkenning
Artikel 2
1.
Onverminderd het bepaalde in lid 2 kan de in artikel 1,
lid 3, bedoelde erkenning slechts worden verleend voor een silo
of opslagplaats:
a) die voldoet aan de eisen voor een goede bewaring van de
suiker;
b) die zich bevindt op een plaats waar de nodige transportmogelĳkheden voor de overneming van de suiker beschikbaar
zĳn, en

a) van wie een van zĳn belangrĳkste activiteiten erin bestaat in
het groot suiker te verhandelen en die per verkoopseizoen
ten minste 10 000 ton suiker uit de Gemeenschap koopt of
geacht wordt te kunnen kopen, en
b) die niet actief is als kleinhandelaar in suiker.
2.
Onverminderd het bepaalde in de leden 3 tot en met 6,
wordt de in artikel 1, lid 1, onder b), bedoelde erkenning door
de betrokken lidstaat verleend aan iedere aanvrager die voor
het betrokken suikerverkoopseizoen aan de in lid 1 van dit
artikel bedoelde voorwaarden voldoet of geacht wordt daaraan
te kunnen voldoen.
3.
Onverminderd het bepaalde in lid 5 wordt de erkenning
voor een bepaald suikerverkoopseizoen verleend.

c) die bĳ een suikerfabriek of in een suikerproductiegebied
gelegen is.

Zĳ wordt voor het volgende suikerkoopseizoen verlengd, als de
aanvrager voor dat verkoopseizoen nog steeds als gespecialiseerd suikerhandelaar kan worden beschouwd.

2.
De erkenning voor de in lid 1 bedoelde silo en opslagplaats wordt slechts verleend:

4.
De lidstaat kan voor het verlenen van de erkenning
aanvullende voorwaarden opleggen.

a) voor een totale hoeveelheid van ten hoogste vĳftigmaal de
dagelĳkse opzakcapaciteit voor de in artikel 18, lid 2,
bedoelde zakken en uitslagcapaciteit die de aanvrager zich
verbindt bĳ de overneming aan het betrokken interventiebureau ter beschikking te zullen stellen, wanneer het een voor
de bedoelde verpakkingswĳzen uitgeruste silo voor losse
opslag betreft;

De erkenning kan worden ingetrokken wanneer wordt geconstateerd dat de betrokkene niet meer aan deze voorwaarden
voldoet of kan voldoen.
5.
De erkenning wordt ingetrokken wanneer wordt geconstateerd dat de betrokkene niet meer aan een van de in lid 1
bedoelde voorwaarden voldoet of kan voldoen.
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De erkenning kan tĳdens het suikerverkoopseizoen, zonder
terugwerkende kracht, worden verleend, verlengd of ingetrokken.
6.
Nadat de betrokken lidstaat de op grond van dit artikel
getroffen maatregelen inzake de toekenning, verlenging of
intrekking van de erkenning aan de Commissie heeft meegedeeld, wordt de belanghebbende schriftelĳk van die maatregelen in kennis gesteld.

L 178/51

4.
De voor interventie aangeboden suiker wordt niet als van
gezonde handelskwaliteit in de zin van lid 2 en lid 3
beschouwd, wanneer de in de communautaire wetgeving vastgestelde maximaal toelaatbare niveaus van radioactiviteit
worden overschreden die van toepassing zĳn verklaard bĳ
Verordening (EEG, Euratom) nr. 3954/87. De controle op het
niveau van radioactieve besmetting wordt alleen uitgevoerd als
de situatie dat vereist en voor de periode waarin dat nodig is.
De geldigheidsduur en de draagwĳdte van de controlemaatregelen worden zo nodig vastgesteld volgens de in artikel 42, lid
2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde procedure.

HOOFDSTUK III

1.

Offerte

Artikel 5

Artikel 4

Alleen suiker waarvan de betrokkene eigenaar is en die nog niet
eerder in het kader van interventie is gekocht, mag voor interventie worden aangeboden.

De voor interventie aangeboden suiker moet

a) suiker zĳn die is geproduceerd in hetzelfde verkoopseizoen
voor suiker als dat waarin de offerte wordt gedaan.
Suiker die is geproduceerd in het verkoopseizoen dat
onmiddellĳk voorafgaat aan dat van de offerte, mag evenwel
nog worden aangeboden
— tot en met 31 augustus in Italië,
— tot en met 30 september in de andere Europese
gebieden van de Gemeenschap.

Artikel 6
Suiker moet voor interventie worden aangeboden in partĳen.
In deze verordening wordt onder partĳ verstaan een hoeveelheid van 500 ton suiker van dezelfde kwaliteit en dezelfde
aanbiedingsvorm, die op dezelfde plaats is opgeslagen.
Wanneer de betrokkene evenwel een grotere hoeveelheid
aanbiedt, wordt de hoeveelheid boven 500 ton of boven een
veelvoud daarvan, ook als een partĳ beschouwd.

b) kristalsuiker zĳn.
2.
Wanneer het witte suiker betreft, moet de voor interventie aangeboden suiker niet alleen voldoen aan de in lid 1
vastgestelde voorwaarden, maar ook van gezonde handelskwaliteit zĳn, een vochtgehalte hebben van ten hoogste 0,06 % en
vrĳ uitstromen.
3.
Wanneer het ruwe suiker betreft, moet de voor interventie aangeboden suiker niet alleen voldoen aan de in lid 1
vastgestelde voorwaarden, maar ook van gezonde handelskwaliteit zĳn en een rendement hebben dat, berekend overeenkomstig het bepaalde in bĳlage I, punt II, van Verordening (EG) nr.
1260/2001, niet lager is dan 89 %.
Voorts:
a) moet ruwe rietsuiker een veiligheidsfactor hebben van ten
hoogste 0,30;
b) moet ruwe bietsuiker:
— op het tĳdstip van de aanvaarding van de offerte een
pH-waarde hebben van niet minder dan 7,9,
— een invertsuikergehalte hebben van niet meer dan
0,07 %,
— een temperatuur hebben die geen risico vormt voor
goede bewaring,
— een veiligheidsfactor hebben van niet meer dan 0,45
wanneer de polarisatiegraad 97 of meer bedraagt, of
— een vochtgehalte hebben van ten hoogste 1,4 %,
wanneer de polarisatiegraad minder dan 97 bedraagt.
De veiligheidsfactor wordt bepaald door het procentuele vochtgehalte van de betrokken suiker te delen door het verschil
tussen 100 en de polarisatiegraad van deze suiker.

Artikel 7
1.
In de offerte aan het interventiebureau moeten worden
vermeld:
a) de naam en het adres van de aanbieder;
b) de opslagplaats waar de suiker zich op het ogenblik van de
offerte bevindt;
c) de uitslagcapaciteit en, in voorkomend geval, de opzakcapaciteit die voor de overneming van de aangeboden suiker
worden gewaarborgd;
d) de aangeboden nettohoeveelheid suiker;
e) de aard en kwaliteit van de aangeboden suiker en het
verkoopseizoen waarin deze is geproduceerd;
f) de aanbiedingsvorm van de suiker.
2.

Het interventiebureau kan aanvullende gegevens eisen.

3.
De offerte gaat vergezeld van een verklaring waarin de
aanbieder bevestigt dat de betrokken suiker nog niet eerder in
het kader van interventie is gekocht, dat hĳ eigenaar van de
suiker is en dat deze voldoet aan de in artikel 4, lid 1, onder a),
vermelde voorwaarden.
Artikel 8
1.
De offerte blĳft, gerekend vanaf de dag van indiening,
drie weken bindend.
Zĳ kan evenwel tĳdens deze periode met goedvinden van het
interventiebureau worden ingetrokken.
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2.
Het interventiebureau onderzoekt de offerte. Het
aanvaardt de offerte uiterlĳk aan het einde van de in lid 1
bedoelde periode.
Het bureau weigert evenwel de offerte indien het onderzoek
uitwĳst dat aan een van de voorwaarden niet is voldaan.
3.
In het koopcontract wordt de aanbiedingsvorm van de
gekochte suiker aangegeven. Bovendien kan daarin eventueel
worden vermeld dat het interventiebureau voor de overneming
één of meer van de in artikel 18, lid 2, bedoelde wĳzen van
verpakking mag eisen.
4.
Het koopcontract kan alleen voor de overneming van de
suiker en alleen met wederzĳds goedvinden worden opgezegd.
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6.
Onder decade wordt voor iedere kalendermaand verstaan
de periode van de eerste tot en met de tiende, van de elfde tot
en met de twintigste, van de eenentwintigste tot en met de
laatste dag van de maand.
Artikel 10
1.
De eigendomsovergang met betrekking tot de suiker
waarvoor het opslagcontract wordt gesloten, heeft plaats op
het ogenblik van de voorlopige betaling van de betrokken
suiker.
2.
Tot aan de overneming blĳft de verkoper aansprakelĳk
voor de kwaliteit van de in lid 1 bedoelde suiker en voor de
verpakking waarin die suiker door het interventiebureau is
geaccepteerd.

HOOFDSTUK IV

Artikel 11

Opslagcontract
Artikel 9
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 17, lid 4, wordt het
vooraf tussen de aanbieder en het betrokken interventiebureau
te sluiten opslagcontract afgesloten voor onbepaalde duur.
2.
Het opslagcontract gaat in op de datum van de in artikel
16, lid 1, bedoelde voorlopige betaling en loopt af aan het
einde van de decade waarin de overneming van de betrokken
hoeveelheid suiker wordt beëindigd.
3.

1.
De verkoper is verplicht de hoeveelheid suiker waarvoor
wordt geconstateerd dat de kwaliteit niet aan de in artikel 4
vermelde eisen voldoet, onverwĳld te vervangen door een even
grote hoeveelheid die wel aan deze eisen voldoet en die hetzĳ
in dezelfde opslagplaats is opgeslagen, hetzĳ zich in een andere
voor interventie erkende opslagplaats bevindt.
2.
Indien de opgeslagen suiker op een van de in artikel 18,
lid 2, vermelde wĳzen is verpakt en vastgesteld wordt dat de
verpakking niet meer aan de eisen voldoet, eist het interventiebureau van de verkoper vervanging van de zak door een zak
die aan de eisen voldoet.

Het opslagcontract bevat met name:
HOOFDSTUK V

a) een clausule dat het contract onder de in deze verordening
genoemde voorwaarden kan worden opgezegd met inachtneming van een termĳn van ten minste tien dagen;
b) bepalingen inzake het recht van het interventiebureau om
de belanghebbende te verplichten het contract te verlengen
tot na het einde van de voor de overneming gestelde
termĳn, wanneer het bureau vaststelt dat de belanghebbende
de in artikel 2, lid 2, bedoelde verbintenis niet in acht heeft
genomen, zonder dat in dat geval evenwel lid 4 van toepassing is;
c) bepalingen inzake het bedrag van de opslagkosten dat voor
rekening komt van het interventiebureau;
d) bepalingen inzake de verplichting voor de verkoper om de
suiker op zĳn kosten op een door het interventiebureau
aangegeven vervoermiddel te laden.
4.
De opslagkosten zĳn voor rekening van het interventiebureau voor de periode die loopt vanaf het begin van de decade
waarin de voorlopige betaling van de suiker plaatsvindt tot aan
het verstrĳken van het opslagcontract.
5.
Deze opslagkosten voor de in de silo's of pakhuizen van
de suikerfabrieken opgeslagen suiker kunnen niet hoger zĳn
dan 0,048 EUR per 100 kilogram en per decade.
Het interventiebureau kan evenwel het overeenkomstig de
eerste alinea bedoelde vastgestelde bedrag met ten hoogste
35 % verhogen, wanneer de suiker wordt opgeslagen in door
de aanbieder gehuurde silo's of pakhuizen die niet tot een
suikerfabriek behoren; het kan, voor deze opslag, in bĳzondere
gevallen het overeenkomstig de eerste alinea vastgestelde
bedrag met ten hoogste 50 % verhogen.

Koopprĳs
Artikel 12
Witte suiker wordt ingedeeld in de volgende vier categorieën:
a) categorie 1: suiker van hogere kwaliteit dan de standaardkwaliteit;
b) categorie 2: suiker van de standaardkwaliteit;
c) categorie 3 en categorie 4: suiker van lagere kwaliteit dan de
standaardkwaliteit.
Artikel 13
1.

Suiker van categorie 1 heeft de volgende kenmerken:

a) gezonde handelskwaliteit, droog, in kristallen van uniforme
grootte, vrĳ uitstromend;
b) vochtgehalte: ten hoogste 0,06 %;
c) gehalte aan invertsuiker: ten hoogste 0,04 %;
d) bovendien heeft suiker van categorie 1 zodanige kenmerken
dat het aantal punten niet meer bedraagt dan acht in totaal
en niet meer dan,
— zes voor asgehalte,
— vier voor kleurtype, bepaald volgens de methode van het
Institut für landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie Braunschweig, hier „methode-Braunschweig”
genoemd,
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— drie voor de kleur van de oplossing, bepaald volgens de
methode van de International Commission for Uniform
Methods of Sugar Analysis, hierna „methode-ICUMSA”
genoemd.
Een punt komt overeen met:
a) 0,0018 % asgehalte, bepaald volgens de methode-ICUMSA,
bĳ 28° Brix;
b) 0,5 kleurtype-eenheid, bepaald volgens de methodeBraunschweig;
c) 7,5 eenheden voor kleur van de oplossing, bepaald volgens
de methode-ICUMSA.
2.

Suiker van categorie 3 heeft de volgende kenmerken:

a) gezonde handelskwaliteit, droog, in kristallen van uniforme
grootte, vrĳ uitstromend;
b) polarisatiegraad: ten minste 99,7° S;
c) vochtgehalte: ten hoogste 0,06 %;
d) gehalte aan invertsuiker: ten hoogste 0,04 %;
e) kleurtype: ten hoogste nr. 6, bepaald volgens de methodeBraunschweig.
3.
Suiker van categorie 4 is suiker die niet onder de categorieën 1 tot en met 3 valt.
Artikel 14
De interventieprĳs voor 100 kilogram witte suiker wordt
aangepast:
a) met een korting van 0,73 EUR voor suiker van categorie 3;
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Het bedrag van de in de eerste alinea bedoelde voorlopige
betaling voor ruwe suiker, wordt berekend aan de hand van
een forfaitair rendement van 92 %.
2.
Als voorwaarde voor de voorlopige betaling geldt dat de
verkoper een zekerheid van 5 % van het betrokken bedrag
moet stellen als garantie voor de juistheid van de in de offerte
vermelde gegevens.
3.
Het interventiebureau gaat over tot de definitieve betaling
van de koopprĳs zodra de definitieve resultaten van de analyses
van de in artikel 19 bedoelde monsters en van de verificatie
van het gewicht bekend zĳn. Eventuele verpakkingskosten
worden betaald na constatering van de staat van de zakken bĳ
de overneming.
Indien de definitieve resultaten van de monsteranalyses en van
de verificatie van het gewicht afwĳken van de in de offerte
vermelde gegevens, wordt daarmee rekening gehouden voor de
definitieve betaling van de koopprĳs, met name overeenkomstig de artikelen 14 en 15.
4.
Overmacht uitgezonderd, wordt de in lid 2 bedoelde
zekerheid slechts vrĳgegeven voorzover:
a) de definitieve resultaten van de analyses en van de verificatie
van het gewicht niet leiden tot een vermindering van de
prĳs voor de aangekochte suiker;
b) de verkoper het bedrag dat hĳ bĳ de in lid 1 bedoelde
voorlopige betaling eventueel ten onrechte heeft ontvangen,
terugbetaalt binnen drie weken na de dag waarop hĳ het
verzoek om betaling heeft ontvangen.
De zekerheid wordt onmiddellĳk vrĳgegeven. Zĳ wordt
verbeurd voorzover niet aan de voorwaarden van deze verordening wordt voldaan.

b) met een korting van 1,31 EUR voor suiker van categorie 4.
HOOFDSTUK VI

Artikel 15

Overneming

1.
De interventieprĳs voor 100 kilogram ruwe suiker wordt
aangepast:
a) met een toeslag, wanneer het rendement van de betrokken
suiker meer dan 92 % bedraagt;
b) met een korting, wanneer het rendement van de betrokken
suiker minder dan 92 % bedraagt.
2.
De in euro per 100 kilogram uitgedrukte toeslag of
korting is gelĳk aan het verschil tussen de interventieprĳs voor
ruwe suiker en die interventieprĳs waarop een coëfficiënt is
toegepast. Deze coëfficiënt wordt bepaald door het rendement
van de betrokken ruwe suiker te delen door 92.
3.
Het rendement van ruwe suiker wordt berekend overeenkomstig bĳlage I, punt II, van Verordening (EG) nr. 1260/2001.
Artikel 16
1.
Onverminderd het bepaalde in lid 2 en lid 3 gaat het
interventiebureau binnen acht weken na de dag van indiening
van de offerte over tot voorlopige betaling van een bedrag dat
wordt vastgesteld aan de hand van de in de offerte vermelde
gegevens en aan de hand van de koopprĳs.

Artikel 17
1.
Tenzĳ tussen het interventiebureau en de verkoper anders
is overeengekomen, blĳft de suiker tot aan de overneming in de
silo of de opslagplaats waar hĳ zich op het ogenblik van de
offerte bevindt.
2.
De overneming gebeurt in aanwezigheid van de verkoper
of van zĳn vertegenwoordiger.
3.
Voor de overneming van de suiker in de silo of opslagplaats wordt de aangekochte suiker door de verkoper geladen
op een vervoermiddel ter keuze van het interventiebureau.
4.

Onverminderd artikel 34 wordt de gekochte suiker,

a) voor de offertes die zĳn aanvaard in de periode van 1
oktober tot en met 31 maart daaropvolgend, uiterlĳk overgenomen op 30 september daaropvolgend;
b) voor de offertes die zĳn aanvaard in de periode van 1 april
tot en met 30 september daaropvolgend, uiterlĳk overgenomen aan het einde van de zevende maand volgende op de
maand waarin de offerte is aanvaard.
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5.
Het interventiebureau kan evenwel met de verkoper overeenkomen dat de in lid 4 bedoelde overneming gebeurt nadat
de in lid 4 bedoelde termĳn verstreken is. In dat geval:
a) sluit het interventiebureau met de verkoper een opslagcontract voor de overeengekomen periode;
b) geeft het interventiebureau aan de in artikel 19 bedoelde
deskundigen opdracht om vóór het verstrĳken van de
bedoelde termĳn op kosten van het bureau over te gaan tot
de in dat artikel bedoelde monsterneming en tot verificatie
van het gewicht;
c) gaat het interventiebureau over tot de definitieve betaling
van de aankoopprĳs overeenkomstig artikel 16;
d) kan het interventiebureau op verzoek van de verkoper
aannemen dat aan de verplichting om de gekochte suiker te
laden is voldaan door betaling van de daaraan verbonden
kosten. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de
tarieven die gelden op de dag waarop de in lid 4 bedoelde
maximale termĳn afloopt.
Artikel 18
1.
Onverminderd de toepassing van het bepaalde in de leden
2 tot en met 4, wordt de aangekochte suiker door de verkoper
onverpakt geleverd.
2.
Het interventiebureau mag eisen dat de gekochte suiker
verpakt volgens een of meer van de onderstaande verpakkingswĳzen wordt geleverd:
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en is de verkoper verplicht de suiker bĳ de overneming op zĳn
kosten onverpakt te leveren, tenzĳ tussen hem en degene die de
suiker later van het interventiebureau zal hebben gekocht, overeenstemming omtrent de verpakking is bereikt.

Artikel 19
1.
Bĳ de overneming worden voor analyse vier monsters
genomen, hetzĳ door deskundigen die door de bevoegde
instanties van de betrokken lidstaat zĳn erkend, hetzĳ door
deskundigen die door het interventiebureau en de verkoper in
onderling overleg zĳn aangewezen. Een monster voor elk van
de twee contractpartĳen. De twee overige monsters worden
bewaard door de deskundige of bĳ een door de bevoegde
instanties erkend laboratorium.
De analyse van ieder monster wordt in duplo uitgevoerd en het
gemiddelde van de beide uitkomsten wordt beschouwd als de
uitkomst van de analyse van het betrokken monster.
2.
Wanneer tussen de contractpartĳen een geschil rĳst over
de categorie van de gekochte suiker, gelden de hiernavolgende
regels:
a) Wanneer het verschil bĳ de uitkomsten van de analyses die
de koper en de verkoper hebben laten uitvoeren
— voor suiker van categorie 1: één punt of minder
bedraagt voor elk van de in artikel 13, lid 1, onder d),
bedoelde kenmerken, of

a) in nieuwe jutezakken, met een netto-inhoud van 50 kilogram, met een binnenzak van polyethyleen met een dikte
van ten minste 0,04 mm en met een minimumgewicht van
450 gram voor jute en polyethyleen samen;

— voor suiker van categorie 2: twee punten of minder
bedraagt voor elk van de kenmerken voor de definitie
van die categorie, voorzover die kenmerken door middel
van punten worden bepaald,

b) in nieuwe jutezakken, met een netto-inhoud van 50 kilogram, met een binnenzak van polyethyleen met een dikte
van ten minste 0,05 mm en met een minimumgewicht van
420 gram voor jute en polyethyleen samen.

is het rekenkundig gemiddelde van de twee uitkomsten
beslissend voor de bepaling van de categorie van de
betrokken suiker.

Het interventiebureau mag aanvaarden dat de gekochte suiker
wordt geleverd in nieuwe jutezakken, met een netto-inhoud
van 50 kilogram, met een binnenzak van polyethyleen, en met
een minimumgewicht van 400 gram voor jute en polyethyleen
samen. Voor de aanvaarding mag het interventiebureau een
minimumdikte voor de zak van polyethyleen eisen evenals een
bĳzondere kwaliteit voor de jutezak.
3.
Indien het interventiebureau een of meer van de in lid 2
bedoelde wĳzen van verpakking eist of aanvaardt, draagt het de
daarmee samenhangende kosten. Bovendien moet het interventiebureau de verkoper vóór de overneming tĳdig op de hoogte
brengen van de in lid 2 genoemde wĳze of wĳzen van verpakking die het eist of aanvaardt.
Het forfaitaire bedrag voor de kosten van de verpakkingswĳzen
bedoeld in lid 2, eerste alinea, onder a) en b), wordt vastgesteld
op 1,70 EUR per 100 kilogram suiker.
Het forfaitaire bedrag voor de kosten van de verpakkingswĳzen
bedoeld in lid 2, tweede alinea, wordt vastgesteld op 1,57 EUR
per 100 kilogram suiker.
4.
Het interventiebureau kan toestaan dat de suiker in een
andere dan de in lid 2 genoemde verpakkingen wordt geleverd.
In dat geval draagt het de daarmee samenhangende kosten niet

Als een van de contractpartĳen daarom verzoekt, wordt
echter door het in lid 1 bedoelde laboratorium een arbitrageanalyse verricht. In dat geval wordt het rekenkundig
gemiddelde bepaald aan de hand van de uitkomst van de
arbitrageanalyse enerzĳds en de uitkomst van de analyse
van de koper, respectievelĳk de verkoper die het dichtst bĳ
de uitkomst van de arbitrageanalyse ligt, anderzĳds.
Dit gemiddelde is beslissend voor de bepaling van de categorie van de betrokken suiker. Als de uitkomst van de
arbitrageanalyse precies in het midden ligt tussen de
uitkomsten van de analyses die koper en verkoper hebben
laten uitvoeren, is de uitkomst van de arbitrageanalyse
beslissend voor de bepaling van de categorie van de
betrokken suiker.
b) Wanneer het geconstateerde verschil groter is dan de onder
a), eerste alinea, eerste of eventueel tweede streepje,
bedoelde verschillen, wordt een arbitrageanalyse uitgevoerd
door een door de bevoegde instanties erkend laboratorium.
In dat geval wordt gehandeld volgens het bepaalde in de
tweede alinea, onder a).
c) Voor geschillen over de grenswaarde voor het kleurtype van
suiker van categorie 3, over polarisatie, vochtgehalte of
gehalte aan invertsuiker wordt dezelfde procedure gevolgd
als beschreven onder a) en b).
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De onder a) bedoelde verschillen worden evenwel vervangen
door:
— 1,0 eenheid kleurtype voor suiker van categorie 3,
— 0,2° S voor de polarisatie,
— 0,02 % voor het vochtgehalte,
— 0,01 % voor het gehalte aan invertsuiker.
3.

De kosten van de arbitrageanalyse:

a) bedoeld in lid 2, onder a), tweede alinea, worden gedragen
door de contractpartĳ die om deze analyse heeft verzocht;
b) bedoeld in lid 2, onder b), worden gelĳkelĳk gedragen door
het interventiebureau en de verkoper.
4.
Wanneer na toepassing van lid 1 tussen de contractpartĳen een geschil rĳst over het rendement van de gekochte ruwe
suiker, wordt een arbitrageanalyse uitgevoerd door het in lid 1
bedoelde laboratorium. In dat geval wordt het rekenkundig
gemiddelde berekend tussen de uitkomst van de arbitrageanalyse enerzĳds en de uitkomst van de analyse van de koper,
respectievelĳk de verkoper die het dichtst bĳ de uitkomst van
de arbitrageanalyse ligt, anderzĳds. Dit gemiddelde is bepalend
voor het te constateren rendement van de betrokken suiker. Als
de uitkomst van de arbitrageanalyse precies in het midden ligt
tussen de uitkomsten van de analyses die koper en verkoper
hebben laten uitvoeren, is de uitkomst van de arbitrageanalyse
beslissend voor het te constateren rendement van de betrokken
ruwe suiker.
De kosten van de arbitrageanalyse worden gedragen door de
contractpartĳ die de uitkomsten van de op grond van lid 1
uitgevoerde analyses heeft betwist.
Artikel 20
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 17, lid 5, verifiëren
de in artikel 19 bedoelde deskundigen bĳ de overneming het
gewicht van de verkochte suiker.
De verkoper treft de nodige maatregelen om deze deskundigen
in staat te stellen het gewicht te verifiëren en monsters te
nemen.
2.
De kosten van de gewichtsbepaling zĳn voor rekening
van de verkoper.
3.
De kosten in verband met de deskundigen die de
gewichtsbepaling en de monsterneming verrichten, worden
gedragen door het interventiebureau.
TITEL II
VERKOOP
HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen
Artikel 21
1.
De interventiebureaus mogen alleen suiker verkopen
nadat volgens de in artikel 42, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 bedoelde procedure is besloten suiker te koop aan
te bieden.
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2.
Verkoop van suiker overeenkomstig artikel 9, lid 1, eerste
alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 gebeurt via
inschrĳving of via een andere verkoopmethode.
Verkoop van suiker voor de in artkel 9, lid 1, tweede alinea,
van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde bestemmingen
gebeurt via inschrĳving.
3.
De inschrĳving betreft, naar gelang van het geval, de
verkoopprĳs, de denatureringspremie of de uitvoerrestitutie.
Tegelĳk met de beslissing om een inschrĳving open te stellen,
worden de voorwaarden voor die inschrĳving vastgesteld en
met name de bestemming van de af te zetten suiker vastgesteld.
4.
De inschrĳvingsvoorwaarden dienen gelĳke toegang en
behandeling van elke belanghebbende te waarborgen, ongeacht
zĳn plaats van vestiging in de Gemeenschap.
HOOFDSTUK II

Verkoop bĳ inschrĳving
Artikel 22
1.
Het betrokken interventiebureau houdt de verkoop bĳ
inschrĳving voor de betrokken hoeveelheden suiker die het in
zĳn bezit heeft.
2.
Het interventiebureau stelt een bericht van inschrĳving
op. Dit bericht wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen. Bovendien kan het interventiebureau het bericht van inschrĳving elders bekendmaken of laten
bekendmaken.
3.
De bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen gebeurt ten minste tien dagen voor het
verstrĳken van de termĳn voor het indienen van de offertes.
4.
In het bericht van inschrĳving worden met name de
volgende gegevens vermeld:
a) naam en adres van het interventiebureau dat de inschrĳving
houdt;
b) de inschrĳvingsvoorwaarden;
c) de termĳn voor het indienen van de offertes;
d) de partĳen suiker die bĳ inschrĳving te koop worden aangeboden en voor elke partĳ:
met name:
— het referentienummer,
— de hoeveelheid,
— de kwaliteitsaanduiding van de betrokken suiker,
— de aanbiedingsvorm,
— de plaats waar de betrokken suiker opgeslagen ligt,
— het stadium van levering,
— eventueel de mogelĳkheden voor vervoer per binnenschip, zeeschip of trein.
In het bericht van inschrĳving kunnen andere gegevens worden
vermeld.
5.
Het interventiebureau treft alle maatregelen die het dienstig acht om de gegadigden die hierom verzoeken, in staat te
stellen de te koop aangeboden suiker te onderzoeken.
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Artikel 23
1.
Elke toewĳzing houdt het sluiten van een verkoopcontract in voor de toegewezen hoeveelheid suiker. De toewĳzing
gebeurt, naar gelang van het geval, op grond van de volgende
gegevens in de offerte:
a) de door de koper te betalen prĳs;
b) het bedrag van de denatureringspremie;
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Tĳdens de geldigheidsduur daarvan worden deelinschrĳvingen
gehouden.
2.
Het bericht van permanente inschrĳving wordt alleen
bekendgemaakt bĳ de openstelling van de inschrĳving. Het
bericht kan tĳdens de geldigheidsduur van de openbare
inschrĳving gewĳzigd of vervangen worden. Het wordt gewĳzigd of vervangen, als de inschrĳvingsvoorwaarden tĳdens de
geldigheidsduur gewĳzigd worden.

c) het bedrag van de uitvoerrestitutie.
2.

a) in het in lid 2, onder a), bedoelde geval de in de offerte
vermelde prĳs;
b) in de in lid 2, onder b) en c), bedoelde gevallen de in de
inschrĳvingsvoorwaarden vermelde prĳs.
Artikel 24
1.

Artikel 27

De door de koper te betalen prĳs is:

In deze verordening wordt verstaan onder bestemming:

1.
Gegadigden nemen aan de inschrĳving deel door schriftelĳke offertes tegen ontvangstbewĳs af te geven bĳ het interventiebureau of door hun offertes per aangetekende brief, telex of
telegram toe te zenden aan het interventiebureau.
2.

In de offerte worden vermeld:

a) het referentienummer van de inschrĳving;
b) de naam en adres van de inschrĳver;

a) veevoeder;

c) het referentienummer van de partĳ;

b) uitvoer;

d) de hoeveelheid waarop de offerte betrekking heeft;

c) eventueel vast te stellen andere bestemmingen.

e) naar gelang van het geval, per 100 kilogram en in euro, met
drie decimalen:
— de voorgestelde prĳs, exclusief binnenlandse belastingen,
— de voorgestelde premie,
— de voorgestelde restitutie.

2.
In deze verordening wordt verstaan onder partĳ: een
hoeveelheid suiker van dezelfde kwaliteitsaanduiding en aanbiedingsvorm, die is opgeslagen in dezelfde opslagplaats.
Artikel 25
1.
Als suiker via inschrĳving te koop wordt aangeboden,
moeten de volgende inschrĳvingsvoorwaarden worden bepaald:
a) de totale hoeveelheid of de totale hoeveelheden waarvoor de
inschrĳving wordt gehouden;
b) de bestemming;
c) de termĳn voor het indienen van de offertes;
d) de door de koper te betalen prĳs ingeval de suiker voor
voederdoeleinden of voor uitvoer bestemd is.
2.
Er kunnen aanvullende voorwaarden worden vastgesteld,
met name:
a) de minimumprĳs van suiker die te koop wordt aangeboden
met een andere bestemming dan voederdoeleinden of
uitvoer;
b) het maximumbedrag van de denatureringspremie of van de
uitvoerrestitutie, hierna respectievelĳk „premie” en „restitutie” genoemd;
c) de minimumhoeveelheid per inschrĳver of per partĳ;
d) de maximumhoeveelheid per inschrĳver of per partĳ;
e) de bĳzondere geldigheidsduur van het denatureringspremiebewĳs of van het uitvoercertificaat, hierna respectievelĳk
„bewĳs” en „certificaat” genoemd.
Artikel 26
1.
Als dat, gezien de situatie op de suikermarkt in de
Gemeenschap, dienstig is, kan een permanente openbare
verkoop bĳ inschrĳving worden gehouden.

Het interventiebureau kan aanvullende gegevens eisen.
3.
Een offerte die betrekking heeft op verscheidene partĳen
wordt geacht evenveel offertes als partĳen te omvatten.
4.

Een offerte is slechts geldig:

a) indien voor het verstrĳken van de termĳn voor het indienen
van de offerte het bewĳs is geleverd dat de inschrĳvingszekerheid is gesteld;
b) indien zĳ vergezeld gaat van een verklaring van de
inschrĳver waarbĳ deze zich ertoe verbindt voor de hoeveelheid suiker waarvoor hem eventueel hetzĳ een premie,
hetzĳ een restitutie wordt toegekend:
— een bewĳs aan te vragen en de daarvoor vereiste zekerheid te stellen, wanneer het een inschrĳving voor suiker
voor voederdoeleinden betreft,
— een certificaat aan te vragen en de daarvoor vereiste
zekerheid te stellen, wanneer het een inschrĳving voor
suiker voor uitvoer betreft.
5.
In een offerte mag worden vermeld dat zĳ slechts als
ingediend moet worden beschouwd als de toewĳzing:
a) betrekking heeft op de hele in de offerte vermelde hoeveelheid of een bepaald gedeelte daarvan;
b) uiterlĳk op een aangegeven datum en tĳdstip plaatsvindt.
6.
Offertes die niet worden ingediend overeenkomstig het
bepaalde in dit artikel of die andere voorwaarden bevatten dan
vermeld in het bericht van inschrĳving, worden niet in aanmerking genomen.
7.

Een ingediende offerte kan niet worden ingetrokken.
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Artikel 28
1.
De inschrĳvingszekerheid bedraagt per 100 kilogram
witte of ruwe suiker:
a) voor de in artikel 24, lid 1, onder a) en c), bedoelde bestemmingen: 0,73 EUR;

a) ofwel naar verhouding van de in de offertes vermelde
hoeveelheden;
b) ofwel door de betrokken hoeveelheid, na overleg met deze
inschrĳvers, onder hen te verdelen;
c) ofwel door loting.

b) voor de in artikel 24, lid 1, onder b), bedoelde bestemming:
1,46 EUR.
2.
De zekerheid wordt naar keuze van de inschrĳver gesteld
in contanten of in de vorm van een garantie van een instelling
die beantwoordt aan de criteria vastgesteld door de lidstaat
waar de offerte wordt gedaan.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de categorieën
instellingen die bevoegd verklaard zĳn tot zekerheidsstelling,
alsmede van de in de eerste alinea bedoelde criteria. De
Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in kennis.
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Artikel 32
1.
Wanneer de suiker bestemd is voor voederdoeleinden,
geeft toewĳzing:
a) recht op afgifte voor de hoeveelheid waarvoor de premie is
toegekend van een bewĳs waarop met name de in de offerte
vermelde premie is aangegeven;
b) de verplichting om voor deze hoeveelheid een dergelĳk
bewĳs aan te vragen bĳ het interventiebureau waarbĳ de
offerte is ingediend.
Wanneer de suiker bestemd is voor uitvoer, geeft toewĳzing:

Artikel 29
1.
De offertes worden onderzocht door het interventiebureau; dit onderzoek is niet openbaar. De personen die bĳ het
onderzoek worden toegelaten zĳn tot geheimhouding verplicht.
2.
De offertes worden onverwĳld aan de Commissie meegedeeld.
Artikel 30
Wanneer in de inschrĳvingsvoorwaarden geen minimumprĳzen
of maximumbedragen voor de denatureringspremie of voor de
restitutie zĳn vastgesteld, worden deze, na onderzoek van de
offertes, rekening houdende met name met de marktomstandigheden en de afzetmogelĳkheden, vastgesteld volgens de in
artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde
procedure. Er kan evenwel worden besloten geen gevolg te
geven aan de inschrĳving.
Artikel 31
1.
Behalve als wordt besloten aan de inschrĳving of aan een
deelinschrĳving geen gevolg te geven en onverminderd het
bepaalde in lid 2 en lid 3, wordt toegewezen aan elke
inschrĳver wiens offerte niet beneden de minimumprĳs ligt of
wiens offerte niet hoger ligt dan het maximumbedrag van de
premie of van de restitutie.
2.
Een partĳ wordt toegewezen aan de inschrĳver in wiens
offerte, naar gelang van het geval, de hoogste prĳs, de laagste
premie of de laagste restitutie wordt voorgesteld.
Indien de partĳ met deze offerte niet volledig is uitgeput, wordt
de resterende hoeveelheid aan de andere inschrĳvers toegewezen op grond van de biedprĳs te beginnen met de hoogste
biedprĳs of op grond van het bedrag van de voorgestelde
premie of restitutie te beginnen met het laagste bedrag.
3.
Een partĳ of deel van een partĳ waarvoor verscheidene
inschrĳvers dezelfde prĳs of hetzelfde bedrag voor de premie of
de restitutie voorstellen, wordt door het betrokken interventiebureau toegewezen:

a) recht op afgifte voor de hoeveelheid waarvoor de premie is
toegekend van een certificaat waarop met name de in de
offerte vermelde restitutie en voor witte suiker eveneens de
in het bericht van inschrĳving vermelde categorie is aangegeven;
b) de verplichting om voor deze hoeveelheid en voor witte
suiker eveneens voor deze categorie een dergelĳk certificaat
aan te vragen bĳ het interventiebureau waarbĳ de offerte is
ingediend.
2.
Het recht wordt uitgeoefend en aan de verplichting wordt
voldaan binnen de 18 dagen na de dag waarop de termĳn voor
het indienen van de offertes verstrĳkt.
3.
De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de
toewĳzing, zĳn niet overdraagbaar.
Artikel 33
1.
Het interventiebureau stelt alle inschrĳvers onmiddellĳk
in kennis van het resultaat van hun inschrĳving. Voorts zendt
dit bureau aan de inschrĳvers aan wie is toegewezen een
bericht van toewĳzing.
2.

In het bericht van toewĳzing worden ten minste vermeld:

a) het referentienummer van de inschrĳving;
b) het referentienummer van de partĳ en de toegewezen
hoeveelheid;
c) naar gelang van het geval, de prĳs, het bedrag van de premie
of van de restitutie die voor de onder b) bedoelde hoeveelheid is geaccepteerd.
Artikel 34
1.
Behalve in geval van overmacht moet de gekochte suiker
uiterlĳk vier weken na de dag van ontvangst van het in artikel
33 bedoelde bericht overgenomen worden. De koper en het
interventiebureau kunnen overeenkomen dat de afsluiting,
gedurende deze termĳn, van een opslagcontract tussen de
koper en de opslaghouder van de betrokken suiker, in de plaats
komt van de overneming.
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Voorzover nodig kan het interventiebureau evenwel, indien de
uitslag technische moeilĳkheden oplevert, voor de overneming
van bepaalde partĳen langere termĳnen vaststellen.
2.
In geval van overmacht stelt het interventiebureau de
maatregelen vast die het op grond van de door de koper
aangevoerde omstandigheid noodzakelĳk acht.
Artikel 35
1.
De overneming van de door de koper gekochte suiker of
het sluiten van een in artikel 34, lid 1, bedoeld opslagcontract
kan pas plaatsvinden na afgifte van een afhaalbon voor de
toegewezen hoeveelheid.
Er kunnen evenwel afhaalbonnen voor gedeelten van de
genoemde hoeveelheid afgegeven worden.
De afhaalbon wordt door het betrokken interventiebureau op
aanvraag van de betrokkene afgegeven.
2.
Het interventiebureau geeft slechts een afhaalbon af
indien het bewĳs wordt geleverd dat de koper een zekerheid
heeft gesteld als garantie dat de suiker binnen de vastgestelde
termĳn wordt betaald of indien de koper een betaalmiddel
heeft overhandigd.
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2.
Contractanten kunnen evenwel na de toewĳzing overeenkomen dat de uitkomsten van de constatering van de categorie
of het rendement die golden voor de aankoop van de suiker
door het interventiebureau eveneens gelden voor de bĳ
verkoop bĳ inschrĳving verkochte suiker.
Artikel 39
1.
Wanneer toepassing van artikel 19 voor witte suiker leidt
tot constatering van een lagere categorie dan vermeld in het
bericht van inschrĳving, wordt de prĳs van de suiker voor de in
artikel 24, lid 1, onder b) en c), bedoelde bestemmingen aangepast door toepassing van artikel 14.
2.
Wanneer voor witte suiker bestemd voor uitvoer wordt
vastgesteld dat deze suiker van een andere categorie is dan
vermeld in het bericht van inschrĳving, wordt de op het certificaat vermelde categorie gecorrigeerd.
3.
Wanneer toepassing van artikel 19 voor ruwe suiker leidt
tot constatering van een ander rendement dan vermeld in het
bericht van inschrĳving:
a) wordt de prĳs van de suiker aangepast door toepassing van
artikel 15;

De zekerheid, respectievelĳk het betaalmiddel, moeten overeenkomen met de prĳs die de koper moet betalen voor de hoeveelheid suiker waarvoor hĳ een afhaalbon heeft aangevraagd.

b) wordt het bedrag van de premie of van de restitutie aangepast door vermenigvuldiging met een coëfficiënt die gelĳk is
aan het geconstateerde rendement gedeeld door het in het
bericht van inschrĳving vermelde rendement.

Artikel 36

Artikel 40

1.
De prĳs van de toegewezen suiker moet uiterlĳk de
dertigste dag na die waarop de afhaalbon is afgegeven, beschikbaar zĳn op de rekening van het interventiebureau.

1.
Behalve in geval van overmacht wordt de inschrĳvingszekerheid slechts vrĳgegeven voor de hoeveelheid waarvoor:

2.
Behoudens overmacht wordt de in artikel 35, lid 2,
bedoelde zekerheid slechts vrĳgegeven voor de hoeveelheid
waarvoor de koper, binnen de in lid 1 bedoelde termĳn, de
aankoopprĳs heeft gestort op de rekening van het interventiebureau. De zekerheid wordt onmiddellĳk vrĳgegeven.
3.
In geval van overmacht stelt het interventiebureau de
maatregelen vast die het op grond van de door de koper
aangevoerde omstandigheid noodzakelĳk acht.

a) de koper
— na aan de vereiste voorwaarden te hebben voldaan,
hetzĳ een bewĳs, hetzĳ een certificaat heeft aangevraagd,
— de in artikel 35, lid 2, bedoelde zekerheid heeft gesteld
of het daar bedoelde betaalmiddel heeft overhandigd,
— de suiker binnen de voorgeschreven termĳn heeft overgenomen; of
b) niet op de offerte is ingegaan.
2.

Artikel 37
1.
De eigendom van de toegewezen suiker gaat over op het
tĳdstip van de overneming.
2.
Het interventiebureau en de koper kunnen evenwel een
ander tĳdstip overeenkomen. Wanneer er een in artikel 34, lid
1, bedoelde overeenkomst bestaat tussen het interventiebureau
en de koper, dan bepalen deze beiden samen het tĳdstip van de
eigendomsovergang.
De overeenkomst over het tĳdstip van eigendomsovergang is
slechts geldig wanneer zĳ schriftelĳk is gesloten.
Artikel 38
1.
Voor de constatering van de categorie of het rendement
van de betrokken suiker bĳ de overneming wordt het bepaalde
in artikel 19 toegepast.

De zekerheid wordt onmiddellĳk vrĳgegeven.

3.
In geval van overmacht stelt het interventiebureau de
maatregelen vast die het op grond van de door de koper
aangevoerde omstandigheid noodzakelĳk acht.
TITEL III
SLOTBEPALINGEN

Artikel 41
De Verordeningen (EEG) nr. 258/72 en (EEG) nr. 2103/77
worden ingetrokken.
Artikel 42
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1263/2001 VAN DE COMMISSIE
van 27 juni 2001
tot vaststelling van de afgeleide interventieprĳzen voor witte suiker voor het verkoopseizoen
2001/2002
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 2, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bĳ Verordening (EG) nr. 1260/2001 is voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2005/2006 de interventieprĳs voor witte suiker vastgesteld op 63,19 EUR/
100 kg voor de gebieden zonder tekort.
In artikel 2, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr.
1260/2001 is bepaald dat voor ieder gebied met een
tekort elk jaar een afgeleide itnerventieprĳs voor witte
suiker moet worden vastgesteld. Bĳ deze vaststelling
moet rekening worden gehouden met de regionale
verschillen in suikerprĳs waarvan mag worden aangenomen dat ze zich bĳ een normale oogst en een vrĳ
handelsverkeer in suiker zullen voordoen in de veronderstelling dat de prĳsvorming op de markt normaal
verloopt en rekening houdend met de ervaring en de
kosten voor het vervoer van suiker van de overschotgebieden naar de tekortgebieden.

(3)

Voor de productiegebieden in Ierland en het Verenigd
Koninkrĳk, Spanje, Portugal en Finland valt een tekort te
verwachten.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemmign met het advies van het Comité van
beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de gebieden met een tekort in de Gemeenschap wordt de
afgeleide interventieprĳs voor witte suiker vastgesteld op:
a) 64,65 EUR/100 kg voor alle gebieden in Ierland en het
Verenigd Koninkrĳk;
b) 64,65 EUR/100 kg voor alle gebieden in Portugal;
c) 64,65 EUR/100 kg voor alle gebieden in Finland;
d) 64,88 EUR/100 kg voor alle gebieden in Spanje.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.
Zĳ is van toepassing voor het verkoopseizoen 2001/2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) Zie bladzĳde 1 van dit Publicatieblad.
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VERORDENING (EG) Nr. 1264/2001 VAN DE COMMISSIE
van 27 juni 2001
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1531/2000 betreffende een permanente inschrĳving uit
hoofde van het verkoopseizoen 2000/2001 voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bĳ
uitvoer van witte suiker, van Verordening (EEG) nr. 1729/78 houdende uitvoeringsbepalingen met
betrekking tot de restitutie bĳ de productie voor suiker die in de chemische industrie wordt
gebruikt, en van Verordening (EG) nr. 1729/97 betreffende de aanpassing van een aantal vooraf
vastgestelde uitvoerrestituties als gevolg van een prĳswĳziging of van een wĳziging van de opslagbĳdrage in de sector suiker
bĳdrage uit de gemeenschappelĳke marktordening voor
suiker verdwĳnt (7).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

De kosten van voor deze restituties in aanmerking
komende suiker zullen ongewĳzigd blĳven, aangezien in
artikel 48, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 is
bepaald dat voor suiker die zich op 30 juni 2001 in
opslag bevindt, 30 juni 2001 in het kader van het
vereveningsstelsel voor de opslagkosten als afzetdatum
wordt beschouwd voor de inning van de opslagbĳdrage.
Bĳgevolg hoeven de vóór 1 juli 2001 vastgestelde restituties voor de aldus omschreven suiker niet te worden
aangepast tĳdens de geldigheidsduur van de betrokken
documenten, en tot uiterlĳk 30 september 2001. De
afwĳking van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2135/
95 moet derhalve worden gewĳzigd.

(5)

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 7, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2135/95 van de
Commissie (2) is bepaald dat als in de periode tussen,
enerzĳds, de dag van indiening van de aanvraag voor
een certificaat voor uitvoer waarvoor de restitutie periodiek wordt vastgesteld of de dag waarop de termĳn voor
de indiening van aanbiedingen verstrĳkt, en anderzĳds
de dag van uitvoer, een wĳziging optreedt in de prĳzen
voor suiker, de restitutie kan worden aangepast.
In artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1531/2000
van de Commissie (3), artikel 5 bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1729/78 van de Commissie (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1148/98 (5), en artikel
1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1729/97 van de
Commissie (6), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1148/
98, is bepaald dat de bedragen van de uitvoer- en de
productierestitutie, in afwĳking van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2135/95, worden aangepast als de
opslagbĳdrage tĳdens de in die leden vermelde periode
wordt gewĳzigd. Bĳ deze aanpassing wordt rekening
gehouden met het verschil in de suikerkosten op basis
waarvan de restitutiebedragen worden vastgesteld.
Per 1 juli 2001 voorziet Verordening (EG) nr. 1260/
2001 niet langer in een vereveningsstelsel voor de
opslagkosten met een forfaitaire vergoeding en financiering daarvan door middel van een bĳdrage. Bĳgevolg is
de afwĳking van artikel 7 van Verordening (EG) nr.
2135/95 niet langer verantwoord aangezien de opslagZie bladzĳde 1 van dit Publicatieblad.
PB L 214 van 8.9.1995, blz. 16.
PB L 175 van 14.7.2000, blz. 69.
PB L 201 van 25.7.1978, blz. 26.
PB L 159 van 3.6.1998, blz. 39.
PB L 243 van 5.9.1997, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor in het verkoopseizoen 2000/2001 geproduceerde suiker
die zich op 30 juni 2001 in opslag bevindt en waarvoor een
opslagbĳdrage als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1434/2000 van de Commissie (8) verschuldigd is, wordt de
aanpassing in verband met de wĳziging van de opslagbĳdrage,
als bedoeld in
— artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1531/2000,
— artikel 5 bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1729/78 en
— artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1729/97,
voor vóór 1 juli 2001 vastgestelde restituties niet toegepast
tĳdens de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten en van de
productierestitutiedocumenten, tot uiterlĳk 30 september
2001.
(7) PB C 29 E van 30.1.2001, blz. 315.
(8) PB L 161 van 1.7.2000, blz. 59.
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

30.6.2001

30.6.2001
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VERORDENING (EG) Nr. 1265/2001 VAN DE COMMISSIE
van 27 juni 2001
houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de
Raad, wat de productierestitutie voor bepaalde in de chemische industrie gebruikte producten van
de sector suiker betreft
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Suiker is meer inzonderheid, evenals zetmeelhoudende
producten, een basisproduct dat door de chemische
industrie kan worden gebruikt voor de vervaardiging van
gelĳksoortige producten. Derhalve moet met name
worden gezorgd voor een evenwichtige ontwikkeling
van het gebruik van deze basisproducten. Daartoe moet
worden voorzien in de toepassing van een productierestitutieregeling waarbĳ rekening wordt gehouden met
zowel de suikerprĳs op de communautaire markt als de
ontwikkeling van de suikerprĳzen op de wereldmarkt.

(6)

De regeling die van toepassing is op producten van de
sector suiker die gebruikt worden voor de vervaardiging
van chemische producten heeft tot doel, enerzĳds, de
ontwikkeling van het gebruik van de producten van de
sector suiker door de chemische industrie en, anderzĳds,
de ontwikkeling van de biotechnologie op basis van deze
basisproducten te bevorderen door de prĳs van deze
producten dichter bĳ de wereldmarktprĳzen voor suiker
te brengen. Deze regeling voorziet daartoe in een geleidelĳke toepassing van het beginsel van vaststelling van
de productierestituties aan de hand van de wereldmarktprĳs en de communautaire prĳs voor suiker, uitgaande
van een bĳ de wereldmarktprĳs op te tellen forfaitair
bedrag van 6,45 EUR per 100 kg. Dit forfaitaire bedrag
komt overeen met de aanvoerkosten bĳ uitvoer van
suiker uit de Gemeenschap en bevat een forfaitair
element om te voorkomen dat deze suiker onder de zeer
sterk fluctuerende wereldmarktprĳs wordt verkocht. Uit
de ervaring die is opgedaan met de genoemde regeling is
gebleken dat ervoor moet worden gezorgd dat, enerzĳds,
de chemische industrie in de Gemeenschap die
producten van de sector suiker verwerkt, kan werken
onder voorwaarden die vergelĳkbaar zĳn met die van de
industrie die suiker van de wereldmarkt betrekt en,
anderzĳds, de industrie in de Gemeenschap die
producten van de sector suiker produceert nog meer
afzetmogelĳkheden buiten de levensmiddelensector
krĳgt. Te dien einde moet de regeling worden gehandhaafd, met dien verstande dat als uitgangspunten alleen
de werelmarkt en de communautaire markt voor suiker
gelden.

(7)

In de chemische industrie gebruikte ruwe suiker en
stropen met een overeenkomstig artikel 1, lid 5, van
Verordening (EEG) nr. 1443/82 van de Commissie van 8
juni 1982 houdende uitvoeringsbepalingen voor de
quotaregeling in de sector suiker (2), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EEG) nr. 392/94 (3), geconstateerde vrĳ
hoge zuiverheid moeten eveneens in aanmerking
kunnen komen voor deze productierestituties. Voor deze

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 7, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/2001
is bepaald dat een productierestitutie kan worden
verleend voor onder die verordening vallende suiker,
isoglucose in ongewĳzigde staat en suikerstroop,
alsmede voor chemisch zuivere fructose (levulose) van
GN-code 1702 50 00, als tussenproduct, die bĳ de
vervaardiging van bepaalde producten van de chemische
industrie worden gebruikt.

(2)

Voor isoglucose in ongewĳzigde staat dient te worden
voorzien in een analoge behandeling.

(3)

Wanneer bepaalde tussenproducten enerzĳds in de
Gemeenschap rechtstreeks zĳn verkregen uit een basisproduct, met uitsluiting van producten waarvoor andere
regelingen inzake productierestitutie gelden, en, anderzĳds, worden gebruikt voor de vervaardiging van chemische producten die in bĳlage I bĳ deze verordening zĳn
opgenomen, moet worden voorzien in de mogelĳkheid
om voor deze tussenproducten een productierestitutie te
verlenen. Deze mogelĳkheid moet ook gelden als het
gebruik ervan plaatsvindt in een andere lidstaat dan die
waar deze producten zĳn vervaardigd. Daarom moet
enerzĳds worden bepaald dat de productierestitutie
wordt toegekend voor het basisproduct dat heeft
gediend voor de vervaardiging van de hoeveelheid
tussenproduct die is gebruikt zoals hierboven vermeld,
en, anderzĳds, dat die restitutie wordt bepaald door voor
het rendement dezelfde coëfficiënten aan te houden als
voor de berekening van de restitutie bĳ uitvoer van
diezelfde tussenproducten.

(4)

Om de regeling inzake de productierestituties te kunnen
toepassen voor de tussenproducten, moeten deze
producten worden gedefinieerd en moet een passend
controlesysteem worden opgezet. Deze controle
verloopt via voorafgaande erkenning en is zowel op het
stadium van de vervaardiging van het tussenproduct als
op het stadium van de verwerking daarvan in een
chemisch eindproduct gericht, zodat kan worden gegarandeerd dat het basisproduct, zoals gedefinieerd, uiteindelĳk effectief wordt gebruikt voor de vervaardiging van
het betrokken, in bĳlage I bĳ deze verordening opgenomen chemische product, en kan worden voorkomen
dat de productierestitutie tweemaal wordt betaald.

(1) Zie bladzĳde 1 van dit Publicatieblad.

(2) PB L 158 van 9.6.1982, blz. 17.
(3) PB L 53 van 24.2.1994, blz. 7.
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basisproducten moet derhalve worden uitgegaan van de
productierestitutie voor witte suiker, aangepast aan de
hand van het rendement of het sacharosegehalte van
deze producten, naar gelang van het geval. Voor isoglucose moet voor de toekenning van de productierestituties worden geëist dat aan dezelfde voorwaarden vooraf
wordt voldaan als voor de toekenning van de restituties
bĳ uitvoer van dat product.

(8)

De productierestitutie moet maandelĳks worden vastgesteld, waarbĳ met name nader te bepalen referentieperiodes moeten worden aangehouden en prĳsnoteringen
moeten worden bĳgehouden om de suikerprĳs op de
wereldmarkt te bepalen. Aangezien de restituties elke
maand worden vastgesteld, moeten referentieperiodes
van ongeveer één maand worden aangehouden.

(9)

Aangezien voor de afzet van de suikeroverschotten op
de markten van derde landen bĳna uitsluitend met openbare inschrĳvingen wordt gewerkt, moet, voor de berekening van de wereldmarktprĳs voor suiker die als
uitgangspunt dient voor de vaststelling van de productierestitutie, het gewogen gemiddelde van de gedurende de
betrokken referentieperiode volgens deze inschrĳvingsprocedure vastgestelde uitvoerrestituties worden aangehouden.

(10)

Om misbruik te voorkomen, moet worden bepaald dat
de productierestitutie slechts kan worden toegekend
wanneer andere vormen van gebruik door controlemaatregelen zĳn uitgesloten. Deze controle is slechts mogelĳk
als de productierestitutie alleen aan de verwerkende
onderneming en op haar verzoek wordt verleend. In
bepaalde gevallen kan de doeltreffendheid van de
controlemaatregelen worden vergroot, wanneer zĳ met
een erkenning worden gecombineerd. Aan de lidstaat op
het grondgebied waarvan de verwerking plaatsheeft,
moet derhalve de mogelĳkheid worden gelaten om
erkenning verplicht te stellen voor de verwerkende
ondernemingen.

(11)

De productierestitutie kan niet worden toegekend indien
precieze gegevens ontbreken. De gegadigden moeten de
restitutie derhalve vooraf schriftelĳk aanvragen en
daarbĳ bepaalde gegevens verstrekken.

(12)

Aangezien de basisproducten van de sector suiker
gemakkelĳk kunnen worden vervangen door basisproducten van de sectoren granen en rĳst, moeten ongerechtvaardigde verschillen in behandeling worden voorkomen. Het verdient derhalve aanbeveling voor suiker
bepalingen vast te stellen die vergelĳkbaar zĳn met die
van Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de Commissie
van 30 juni 1993 tot vaststelling van de toepassingsbe-
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palingen van de Verordeningen (EEG) nr. 1766/92 en
(EEG) nr. 1418/76 van de Raad wat de regelingen inzake
de productierestituties in de sector granen respectievelĳk
rĳst betreft (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 87/1999 (2). Op grond van die bepalingen mag de
zekerheid worden vrĳgegeven naar rata van de hoeveelheden waarvoor de verwerking van het basisproduct
tĳdens de geldigheidsduur van het productierestitutiedocument heeft plaatsgehad.
(13)

Voor bewĳs- en controledoeleinden moet een restitutiedocument worden ingesteld met een geldigheidsduur die
de handel in staat stelt langetermĳnregelingen te treffen
en waarin de essentiële gegevens inzake de vaststelling
van de productierestitutie worden vermeld. Om te garanderen dat de betrokken suiker de bestemming krĳgt
waarvoor het restitutiedocument is afgegeven, moet
worden bepaald dat dit document slechts ten opzichte
van de aanvrager en eerst na verwerking van het
betrokken basisproduct gevolgen kan hebben.

(14)

Enerzĳds kan de productierestitutie pas na de verwerking definitief worden betaald, maar anderzĳds mag
deze, gezien het belang dat de handel heeft bĳ een zo
snel mogelĳke betaling, niet te lang na de verwerking
worden betaald.

(15)

De geldigheidsduur van de productierestitutiedocumenten kan maximaal zes maanden vaststelling van
productierestituties bestrĳken. Op dergelĳke documenten moet de productierestitutie worden vermeld die
geldt op de dag van ontvangst van de aanvraag. Tussen
de dag van ontvangst van de aanvraag voor het restitutiedocument en de dag waarop het betrokken basisproduct wordt verwerkt kan zich derhalve een wĳziging van
de voor de gebieden zonder tekort vastgestelde interventieprĳs voor suiker voordoen. Aangezien de productierestitutie wordt vastgesteld aan de hand van de communautaire suikerprĳs en de ontwikkeling van de suikerprĳs
op de wereldmarkt, moet een regel worden vastgesteld
voor de aanpassing van die restitutie om rekening te
houden met wĳzigingen van de in euro vastgestelde
interventieprĳzen voor suiker tussen de dag van
ontvangst van de aanvraag voor het document en de dag
van verwerking van het betrokken basisproduct.

(16)

Om de voorgeschreven controles op het gebruik van de
basisproducten te kunnen uitvoeren, moet in elke
lidstaat een bevoegde instantie worden aangewezen die
over alle nodige gegevens beschikt. Om de bezwaren die
verbonden zĳn aan eventuele vertraging in de betaling
van de restitutie te ondervangen, is het wenselĳk de
mogelĳkheid te bieden om de titularis van het document
een voorschot te geven zodra de controle effectief is
geworden, en, omgekeerd de verplichting op te leggen
om een adequate zekerheid te stellen, zodat de lidstaat
een garantie heeft wanneer de verwerking van het basisproduct niet onder de in het restitutiedocument gestelde
voorwaarden heeft plaatsgevonden. Om echter rekening
te houden met gevallen van overmacht waardoor de
titularis van het document zĳn verplichtingen niet kan
nakomen, moet worden voorgeschreven dat de lidstaat
in dergelĳke gevallen passende maatregelen treft.

(1) PB L 159 van 1.7.1993, blz. 112.
(2) PB L 9 van 15.1.1999, blz. 8.
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De ervaring die is opgedaan met de tenuitvoerlegging
van de nieuwe regeling inzake productierestituties sinds
1 juli 1986, en meer in het bĳzonder sinds de wĳziging
van die regeling op 1 juli 1990, leert dat ervoor moet
worden gezorgd dat de genoemde regeling doeltreffender wordt toegepast, met name in het stadium van de
aanvraag voor een productierestitutiedocument. Hiertoe
moet ook de tolerantie ten aanzien van de minimumhoeveelheid door de betrokkene te produceren eindproduct worden verruimd, om ten aanzien van de belangrĳkste verplichting van de betrokkene, de verwerking
van het basisproduct of het tussenproduct, rekening te
houden met de technische omstandigheden waaronder
de verwerking plaatsvindt, met name in het geval van
gistingsprocessen waarbĳ de opbrengst sterk varieert
naar gelang van de reacties van micro-organismen. Ook
is het dienstig om ten aanzien van de maximale hoeveelheid basisproduct die de verwerker mag gebruiken, in
gevallen waarin het verwerkingsproces slecht is verlopen
en hĳ zich genoodzaakt ziet meer basisproduct te
gebruiken dan oorspronkelĳk gepland, een tolerantie
vast te stellen, zonder dat een speciaal dossier hoeft te
worden opgesteld om de aldus verwerkte extra hoeveelheid voor de regeling in aanmerking te laten komen.
De in deze verordening vastgestelde uitvoeringsbepalingen vervangen die van Verordening (EEG) nr. 1729/
78 van de Commissie van 24 juli 1978 houdende
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de restitutie bĳ
de productie voor suiker die in de chemische industrie
wordt gebruikt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1148/98 (2), die derhalve moet worden ingetrokken.
De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Voor de doeleinden van deze verordening wordt onder
„basisproducten” het volgende verstaan:
a) de in artikel 1, lid 1, onder a) en f), van Verordening (EG)
nr. 1260/2001 bedoelde producten; en
b) de in artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr.
1260/2001 bedoelde suikerstropen van de GN-codes
ex 1702 60 95 en ex 1702 90 99, met een zuiverheid van
ten minste 85 %,
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in bĳlage I vermelde chemische producten, worden gelĳkgesteld
met basisproducten.
3.
Chemisch zuivere fructose (levulose) van GN-code
1702 50 00 wordt, als tussenproduct, beschouwd als een van
de basisproducten indien het, enerzĳds, in de Gemeenschap
rechtstreeks wordt vervaardigd uit de genoemde basisproducten, met uitsluiting van ieder product waarop een andere
regeling inzake productierestituties van toepassing is, en, anderzĳds, wordt gebruikt om in een van de in bĳlage I vermelde
chemische producten te worden verwerkt.
Artikel 2
1.
De productierestitutie wordt verleend door de lidstaat op
het grondgebied waarvan de verwerking van de basisproducten
plaatsvindt.
2.
De lidstaat mag de restitutie slechts verlenen indien door
een douanecontrole of door een administratieve controle die
gelĳkwaardige garanties biedt, de zekerheid wordt verschaft dat
de basisproducten worden gebruikt overeenkomstig de bestemming die is aangegeven in de in artikel 3 bedoelde aanvraag.
Artikel 3
1.
De productierestitutie wordt slechts verleend aan verwerkende ondernemingen die garanderen dat de in artikel 2, lid 2,
bedoelde controle te allen tĳde kan worden verricht en die een
aanvraag hebben ingediend waarin is aangegeven voor de
vervaardiging van welk chemisch product het basisproduct zal
worden gebruikt.
2.
De betrokken lidstaat kan de toekenning van de restitutie
aan de verwerkende ondernemingen als bedoeld in lid 1 afhankelĳk stellen van voorafgaande erkenning.
Artikel 4
Het bedrag van de productierestitutie per 100 kg witte suiker
wordt vastgesteld op basis van zowel de wereldmarktprĳs voor
witte suiker, vermeerderd met een forfaitair bedrag van
6,45 EUR per 100 kg witte suiker, als de prĳs van communautaire suiker.
Daartoe wordt verstaan onder:
a) wereldmarktprĳs voor suiker: de prĳs van communautaire
suiker, verminderd met het gemiddelde van de uitvoerrestituties die tĳdens de betrokken in artikel 9, lid 2, bedoelde
referentieperiode zĳn geconstateerd voor witte suiker, na
een aftrek van een forfaitair bedrag van 6,45 EUR per
100 kg;

die worden gebruikt voor de vervaardiging van de in bĳlage I
bĳ deze verordening genoemde producten van de chemische
industrie.

b) communautaire suikerprĳs: de interventieprĳs voor witte
suiker.

2.
De in bĳlage II vermelde tussenproducten die, enerzĳds,
in de Gemeenschap rechtstreeks uit de genoemde basisproducten worden verkregen, met uitsluiting van elk product dat
onder een andere regeling inzake productierestituties valt en
die, anderzĳds, worden gebruikt voor de vervaardiging van de

Artikel 5

(1) PB L 201 van 25.7.1978, blz. 26.
(2) PB L 159 van 3.6.1998, blz. 38.

Het bedrag van de verleende productierestitutie per 100 kg
ruwe suiker is gelĳk aan een honderdste van het bedrag van de
restitutie dat van toepassing is bĳ gebruik van witte suiker,
vermenigvuldigd met het rendement van de gebruikte ruwe
suiker, welk rendement wordt bepaald overeenkomstig punt II
van bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr. 1260/2001.
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Artikel 6
De productierestitutie die wordt verleend per 100 kg sacharosestroop is gelĳk aan een honderdste van de restitutie die van
toepassing is bĳ gebruik van witte suiker, vermenigvuldigd met:
a) het sacharosegehalte van de gebruikte stroop, wanneer de
zuiverheid hiervan niet lager dan 98 % is; of
b) het gehalte van winbare suiker uit de gebruikte stroop,
geconstateerd overeenkomstig artikel 1, lid 5, tweede alinea,
van Verordening (EEG) nr. 1443/82, wanneer de zuiverheid
ervan ten minste 85 % is, maar minder dan 98 %.

Artikel 7
De productierestitutie die wordt verleend per 100 kg droge
stof van het in artikel 1, lid 1, onder f), van Verordening (EG)
nr. 1260/2001 bedoelde basisproduct is gelĳk aan de productierestitutie die van toepassing is bĳ gebruik van witte suiker.
De productierestitutie wordt alleen toegekend indien het
product:
a) is verkregen door isomerisatie van glucose;
b) in droge toestand ten minste 41 gewichtspercenten fructose
bevat; en
c) in droge toestand in totaal ten hoogste 8,5 gewichtspercenten polysachariden en oligosachariden, inclusief di- of
trisachariden, bevat.

Artikel 8
Het bedrag van de toegekende productierestitutie per 100 kg
gebruikte levulose, uitgedrukt in droge stof, is gelĳk aan de
productierestitutie die op de dag van ontvangst van de
aanvraag voor het productierestitutiedocument van toepassing
is voor 100 kg witte suiker.
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4.
De productierestitutie voor 100 kg witte suiker in elk
van de in lid 1 bedoelde maanden is gelĳk aan het verschil
tussen de prĳs voor communautaire suiker die geldt gedurende
het kwartaal waarvoor de restitutie wordt vastgesteld en de
voor de betrokken referentieperiode vastgestelde prĳs voor
suiker op de wereldmarkt.
5.
Als de communautaire suikerprĳs en de wereldmarktprĳs
voor suiker gedurende de in lid 1 bedoelde periode in belangrĳke mate veranderen, kan de overeenkomstig de leden 2, 3 en
4 berekende restitutie worden gewĳzigd om rekening te
houden met deze veranderingen.

Artikel 10
1.
De aanvraag voor het productierestitutiedocument wordt
schriftelĳk ingediend bĳ de bevoegde autoriteit van de lidstaat
waar het basisproduct moet worden verwerkt.
In de aanvraag worden vermeld:
a) de naam of firmanaam en het adres van de verwerker;
b) de aard en de hoeveelheid van het te verwerken basisproduct, uitgedrukt in witte suiker of, wanneer het isoglucose
betreft, in droge stof;
c) de tariefpost en de omschrĳving van het chemische product
waarvoor het basisproduct moet worden gebruikt;
d) de plaats van verwerking.
2.
Wanneer de door de verwerker ingediende aanvraag voor
het restitutiedocument betrekking heeft op een tussenproduct:
a) worden in de aanvraag, behalve de in lid 1 genoemde
gegevens, ook vermeld:
— de aard en de hoeveelheid van het voor het verkrĳgen
van het tussenproduct gebruikte basisproduct,
— de naam of firmanaam en het adres van de fabrikant van
het tussenproduct,
— de plaats van vervaardiging van het tussenproduct; en

Artikel 9
1.
De productierestitutie voor witte suiker wordt maandelĳks vastgesteld voor een periode die op de eerste van iedere
maand begint.
2.
Voor de in lid 1 bedoelde vaststelling wordt met de in
artikel 4, onder a), bedoelde referentieperiode voor de constatering van de uitvoerrestituties voor witte suiker als uitgangspunt
voor de bepaling van de wereldmarktprĳs voor suiker de
periode bedoeld die begint op de zestiende dag van de voorlaatste maand voorafgaande aan elk van de in lid 1 bedoelde
data en die eindigt op de vĳftiende dag van de onmiddellĳk aan
de betrokken datum voorafgaande maand.
3.
Wat de wereldmarktprĳs voor suiker betreft, is het in
artikel 4, onder a), bedoelde gemiddelde het gewogen gemiddelde van de uitvoerrestituties voor witte suiker die in de
betrokken in lid 2 bedoelde referentieperiode bĳ openbare
inschrĳving zĳn vastgesteld.

b) moet de aanvraag, onverminderd lid 3, tweede alinea, vergezeld gaan van:
— een door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat op het
grondgebied waarvan dit tussenproduct is vervaardigd
op verzoek aan de fabrikant van het tussenproduct afgegeven origineel document waarin wordt verklaard dat
dit product rechtstreeks en uitsluitend is verkregen uit
een basisproduct, of
— een verklaring van de verwerker waarbĳ hĳ zich ertoe
verbindt om vóór het verstrĳken van de geldigheidsduur
van het aangevraagde restitutiedocument, het in het
eerste streepje bedoelde document over te leggen.
Het in de eerste alinea, onder b), vermelde document moet ten
minste vermelden:
a) de aard en de hoeveelheid van het basisproduct dat gebruikt
is om het betrokken tussenproduct te verkrĳgen;
b) de aard en de hoeveelheid van het betrokken tussenproduct;
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c) de naam of firmanaam en het adres van de fabrikant van het
tussenproduct;
d) de plaats waar het tussenproduct is vervaardigd.
Voor de afgifte van het in de eerste alinea, onder b), bedoelde
document mag de lidstaat nog andere dan de in lid 1, tweede
alinea, bedoelde voorwaarden vaststellen.
3.

Voor de toepassing van lid 2 wordt:

a) het in genoemd lid 2, eerste alinea, onder b), bedoelde
document slechts afgegeven als de fabrikant van het tussenproduct vooraf is erkend door de lidstaat op het grondgebied waarvan dit product moet worden vervaardigd;
b) de productierestitutie slechts toegekend als de verwerker
vooraf is erkend door de lidstaat op het grondgebied
waarvan de verwerker het tussenproduct in een chemisch
product als bedoeld in bĳlage I moet verwerken.
De in de tweede alinea bedoelde erkenningen worden door de
betrokken lidstaat verleend indien de betrokkene de lidstaat alle
faciliteiten verleent om de noodzakelĳke controles mogelĳk te
maken.
4.

De lidstaten kunnen aanvullende gegevens verlangen.

Artikel 11
1.
Tegelĳk met de aanvraag voor een restitutiedocument
moet een zekerheid worden gesteld als voorwaarde voor de
afgifte van het in artikel 12 bedoelde restitutiedocument.
2.
De zekerheid bedraagt 3,78 EUR per 100 kg suiker,
uitgedrukt in witte suiker, of, wanneer het isoglucose betreft,
per 100 kg droge stof.
Wanneer het een tussenproduct betreft, is de zekerheid per
100 kg product gelĳk aan het in de eerste alinea bedoelde
bedrag, vermenigvuldigd met de in bĳlage II vastgestelde coëfficiënt voor het betrokken tussenproduct, nadat deze coëfficiënt,
naar gelang van het geval, volgens het drogestofgehalte is
aangepast door analoge toepassing van de in bĳlage II bepaalde
met de coëfficiënt corresponderende formule.
3.
Voor de vrĳgave van de in lid 2 bedoelde zekerheid is de
primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr.
2220/85 van de Commissie (1):
a) indien het om een tussenproduct gaat, de afgifte, door de
verwerker, van het in artikel 10, lid 2, eerste alinea, onder
b), bedoelde document en de verwerking van de in de
aanvraag vermelde hoeveelheid tussenproduct in een
chemisch product als bedoeld in bĳlage I gedurende de
geldigheidsduur van het betrokken restitutiedocument; of
(1) PB L 205 van 3.8.1985, blz. 5.
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b) in alle andere gevallen, de verwerking van de in de aanvraag
vermelde hoeveelheid basisproduct in een chemisch product
als bedoeld in bĳlage I gedurende de geldigheidsduur van
het betrokken restitutiedocument.
Wanneer de betrokkene gedurende de geldigheidsduur van het
restitutiedocument evenwel ten minste 90 % van de in de
aanvraag vermelde hoeveelheid basisproduct of tussenproduct
heeft verwerkt, wordt hĳ geacht aan de in de eerste alinea,
onder a) of b), genoemde primaire eis te hebben voldaan.
4.
Voor de toepassing van de leden 1 en 2 geldt voor de
vrĳgave van de zekerheid de overmachtsclausule en het
bepaalde in titel V van Verordening (EEG) nr. 2220/85.

Artikel 12
1.
De lidstaten geven een restitutiedocument af na ontvangst
van de aanvraag.
2.
Als restitutiedocument gebruiken de lidstaten eigen
formulieren die, onverminderd de eisen op grond van andere
door de instellingen van de Gemeenschap vastgestelde verordeningen, richtlĳnen, beschikkingen of besluiten, ten minste de in
lid 3 genoemde gegevens bevatten.
Wanneer het in lid 1 bedoelde document betrekking heeft op
een tussenproduct moeten in het document naast de in lid 3,
onder a), b), d), e) en f), genoemde vermeldingen ook de in de
aanvraag voor het document, als bedoeld in artikel 10, lid 2,
vervatte bĳzonderheden worden vermeld.
3.

Het restitutiedocument vermeldt:

a) de naam en het adres van de titularis van het document;
b) de dag waarop de aanvraag is ontvangen;
c) de aard en de hoeveelheid van het te verwerken basisproduct, uitgedrukt in witte suiker, of, wanneer het isoglucose
betreft, in droge stof;
d) de beoogde bestemming van het basisproduct;
e) de productierestitutie voor witte suiker die geldt op de dag
van ontvangst van de aanvraag;
f) de laatste dag van geldigheid van het document;
g) de plaats van verwerking.

Artikel 13
Voor de toepassing van artikel 10, lid 1, tweede alinea, en van
artikel 12, lid 3:
a) worden als eenzelfde basisproduct beschouwd:
i) witte suiker van GN-code 1701 99 10; gearomatiseerde
suiker of suiker met toegevoegde kleurstoffen van GNcode 1701 91 00; suiker met andere toevoegingen van
GN-code 1701 99 90 en sacharosestroop met een
zuiverheid van 85 % of meer van de GN-codes
1702 60 95 en 1702 90 99,
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ii) alle ruwe suiker van de GN-codes 1701 11 en 1701 12,
iii) alle isoglucose van de GN-codes ex 1702 40 10,
1702 60 10 en 1702 90 30,
iv) de in artikel 2 bedoelde tussenproducten;
b) mag de vermelding betreffende de bestemming van het
basisproduct, op verzoek van en in overleg met de bevoegde
autoriteiten van de betrokken lidstaat, uitsluitend betrekking
hebben op het hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur waartoe het te vervaardigen chemische product of de te
vervaardigen chemische producten behoren.

Artikel 14
1.
Het afgegeven restitutiedocument geeft recht op betaling
van de in het document vermelde restitutie:
a) als het om een tussenproduct gaat, wanneer het in artikel
10, lid 2, eerste alinea, onder b), bedoelde document wordt
ingediend binnen de voorgeschreven termĳn en na verwerking van dit tussenproduct onder de in het restitutiedocument gestelde voorwaarden;
b) in alle andere gevallen, na verwerking van het basisproduct
onder de in het restitutiedocument gestelde voorwaarden.
Wanneer de verwerkte hoeveelheid basisproduct of tussenproduct groter is dan de in het restitutiedocument vermelde
hoeveelheid, wordt de betrokken extra hoeveelheid, mits deze
binnen een limiet van 5 % blĳft, als overeenkomstig dit document verwerkt beschouwd, waarbĳ een recht op betaling van
productierestitutie ontstaat over de daarin aangegeven hoeveelheid.
2.
De uit het document voortvloeiende rechten zĳn niet
overdraagbaar.
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volgende vermelding aanbrengen: „overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1260/2001 aan te passen voor de hoeveelheden
die vanaf de datum van toepassing van de betrokken nieuwe
interventieprĳs worden verwerkt”.
De aanpassing vindt plaats bĳ de betaling van de betrokken
productierestitutie.
3.
Wanneer het basisproduct witte suiker is, wordt de in lid
1 bedoelde aanpassing verricht door, naar gelang van het geval,
de productierestitutie te verhogen of te verlagen met het
verschil, uitgedrukt in euro per 100 kg suiker, tussen de interventieprĳs voor witte suiker voor de gebieden zonder tekort die
geldt op de dag van de ontvangst van de aanvraag voor het
document, en de interventieprĳs voor witte suiker die geldt op
de dag waarop het betrokken basisproduct wordt verwerkt.
4.
Wanneer het basisproduct ruwe suiker van standaardkwaliteit is, wordt de in lid 1 bedoelde aanpassing verricht door,
naar gelang van het geval, de productierestitutie te verhogen of
te verlagen met het verschil, uitgedrukt in euro per 100 kg
suiker, tussen de interventieprĳs voor ruwe suiker die geldt op
de dag van de ontvangst van de aanvraag voor het document,
en de interventieprĳs voor ruwe suiker die geldt op de dag
waarop het betrokken basisproduct wordt verwerkt.
5.
Indien het rendement van ruwe suiker afwĳkt van dat van
de definitie van de standaardkwaliteit als bedoeld in punt II van
bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr. 1260/2001, wordt het overeenkomstig lid 4 aangepaste bedrag van de restitutie voor de
betaling nogmaals aangepast, door toepassing van het bepaalde
in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1423/95 van de
Commissie (1).
6.
Wanneer het basisproduct sacharosestroop is, wordt de
aanpassing vastgesteld overeenkomstig lid 4 en artikel 6.
7.
Wanneer het basisproduct isoglucose is, wordt de aanpassing vastgesteld overeenkomstig lid 4 en wordt zĳ per 100 kg
droge stof van het betrokken product toegepast.

Artikel 15
Het restitutiedocument is geldig vanaf de dag van ontvangst
van de aanvraag tot en met de vĳfde maand volgende op de
maand waarin de aanvraag voor productierestitutie is
ontvangen.

Artikel 16
1.
Als zich in de loop van de periode tussen de dag van
ontvangst van de aanvraag voor een restitutiedocument en de
dag van de verwerking van het basisproduct een wĳziging van
de in euro uitgedrukte interventieprĳs voor witte suiker voor de
gebieden zonder tekort voordoet, wordt de betrokken productierestitutie aangepast voor de hoeveelheden basisproduct die
na deze wĳziging zĳn verwerkt.
2.
Voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde aanpassing,
moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat die het betrokken
restitutiedocument afgeeft, op dit document bĳ afgifte de

Artikel 17
1.
De lidstaten wĳzen de bevoegde instanties voor de uitvoering van de controle op de verwerking van de basisproducten
aan.
2.
De titularis van het restitutiedocument deelt de in lid 1
bedoelde instanties voor controledoeleinden bĳtĳds de
volgende gegevens mee:
a) zĳn naam en adres;
b) de aard en de hoeveelheid van het te verwerken basisproduct;
c) de plaats waar de betrokken basisproducten zich op het
moment van de mededeling bevinden.
De lidstaten kunnen aanvullende gegevens verlangen.
(1) PB L 141 van 24.6.1995, blz. 16.
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Artikel 18
Wanneer de basisproducten onder controle staan, mogen de
lidstaten de titularis van het restitutiedocument een bedrag van
maximaal 80 % van de in het resitutiedocument aangegeven
productierestitutie voorschieten.
Artikel 19
1.
Wanneer de lidstaten een voorschot geven, dienen zĳ te
eisen dat een zekerheid of een als gelĳkwaardig erkende
garantie wordt gesteld die de terugbetaling van het voorschot,
vermeerderd met 5 %, dekt.
2.
De zekerheid wordt vrĳgegeven wanneer de verwerking
heeft plaatsgevonden onder de in het restitutiedocument vastgestelde voorwaarden, of wanneer het voorschot, vermeerderd
met 5 %, is terugbetaald.
3.
Onverminderd het bepaalde in lid 4, wordt het in lid 1
bedoelde terug te betalen bedrag geïnd naar rata van de
hoeveelheden basisproduct die niet onder de in het restitutiedocument gestelde voorwaarden zĳn verwerkt.
In dat geval wordt, als het voorschot niet wordt terugbetaald,
de zekerheid verbeurd naar rata van het terug te vorderen
bedrag.
4.
Wanneer de verwerking als gevolg van omstandigheden
die als overmacht moeten worden aangemerkt, niet kan plaatsvinden onder de in het restitutiedocument vastgestelde voorwaarden, en wanneer er een verzoek voorligt om deze omstandigheden in aanmerking te nemen, stelt de betrokken lidstaat
de maatregelen vast die hĳ in verband met de aangevoerde
omstandigheid nodig acht.
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een voorschot is gegeven, het verschil tussen het voorgeschoten
bedrag en de productierestitutie, betaald:
a) nadat is vastgesteld dat de basisproducten onder de in het
restitutiedocument gestelde voorwaarden zĳn verwerkt;
b) uiterlĳk op de laatste dag van de maand volgende op die
waarin is vastgesteld dat de verwerking heeft plaatsgevonden.
Artikel 21
De productierestitutie wordt betaald voor de verwerkte
hoeveelheid basisproduct of tussenproduct, doch maximaal het
in artikel 14, lid 1, tweede alinea, vastgestelde maximum.
Het bedrag van de per 100 kg verwerkt tussenproduct toegekende productierestitutie is gelĳk aan de productierestitutie
voor 100 kg witte suiker op de dag van ontvangst van de
aanvraag, vermenigvuldigd met de in bĳlage II vastgestelde
coëfficiënt voor het betrokken tussenproduct, nadat deze coëfficiënt in voorkomend geval aan de hand van het drogestofgehalte is aangepast door toepassing van de in bĳlage II bepaalde
met de coëfficiënt corresponderende formule.
Artikel 22
Verordening (EEG) nr. 1729/78 wordt ingetrokken.
Verordening (EEG) nr. 1729/78 blĳft evenwel van toepassing
op de verwerking waarvoor een productierestitutieaanvraag is
ingediend vóór de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 20
Nadat de betrokkene de bevoegde instantie heeft meegedeeld
voor de vervaardiging van welk chemisch product het basisproduct is gebruikt, wordt de productierestitutie of, wanneer reeds

Artikel 23
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE I
GN-code

Omschrĳving

1302 31 00

– – agar-agar

1302 32

– – plantenslĳmen en bindmiddelen, ook
sint-jansbroodpitten of uit guarzaden:

1302 32 10

– – – uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten

1302 32 90

– – – uit guarzaden

1302 39 00

– – andere

1702 90 10

– – chemisch zuivere maltose

ex 2520
2520 20
ex 2839

indien

gewĳzigd,

uit

sint-jansbrood,

uit

Gips; anhydriet; gebrand gips, ook indien gekleurd of met toevoeging van kleine hoeveelheden
bindingsversnellers of -vertragers:
– gebrand gips
Silicaten: alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit:

2839 90 00

– andere

Hoofdstuk 29

Organische chemische producten, behalve de onderverdelingen 2905 43 00 en 2905 44

Hoofdstuk 30

Farmaceutische producten

3203 00 90

– kleurstoffen van plantaardige of dierlĳke oorsprong en preparaten op basis daarvan

ex 3204

Synthetische organische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan, bedoeld bĳ aantekening 3 op
dit hoofdstuk

3307

Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt, deodorantia voor
lichaamsverzorging, badpreparaten, ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toiletartikelen en
cosmetische producten, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het
neutraliseren van geuren in vertrekken (deodorantia), ook indien niet geparfumeerd of met
desinfecterende eigenschappen:
– preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het neutraliseren van geuren in
vertrekken, preparaten die bĳ godsdienstige plechtigheden worden gebruikt daaronder begrepen:

3307 49 00

– – andere

3307 90 00

– andere

ex 3401

Zeep, organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van
staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, alsmede papier, watten, vilt en
gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia:

3401 19 00

– andere

3402

Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen
(hulppreparaten voor het wassen daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep
bevattend, andere dan die bedoeld bĳ post 3401

3403

Smeermiddelen (boor-, snĳ- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en
moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op
basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het
smouten, vetten of oliën van textiel, van leder, van pelterĳen of van andere stoffen, andere dan
preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en
waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald:
– bevattende aardolie of olie uit bitumeuze mineralen:

3403 19

– – andere

3403 19 10

– – – bevattende 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, waarvan
het karakter niet door deze olie wordt bepaald

3405

Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas of metaal, schuurpasta's en -poeders
en dergelĳke preparaten (ook indien in de vorm van papier, van watten, van vilt, van gebonden
textielvlies, van kunststof of rubber met celstructuur, geïmpregneerd of bedekt met deze preparaten),
andere dan de was bedoeld bĳ post 3404
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GN-code

3407 00 00

Omschrĳving

Modelleerpasta's, ook indien opgemaakt als kinderspeelgoed; tandtechnische waspreparaten en
dergelĳke preparaten, in assortimenten, opgemaakt voor de verkoop in het klein of in plaat-, staafof hoefĳzervorm of in dergelĳke vormen (bĳvoorbeeld bĳtplaatjes); andere preparaten voor
tandtechnisch gebruik, op basis van gebrande gips

ex Hoofdstuk 35

Eiwitstoffen; gewĳzigd zetmeel; lĳm; enzymen, behalve de producten van post 3501 en van de
onderverdelingen 3505 10 10, 3505 10 90 en 3505 20

ex Hoofdstuk 38

Diverse producten van de chemische industrie, behalve de onderverdelingen 3809 10, 3809 91 00,
3809 92 00, 3809 93 00 en ex 3824 60

ex Hoofdstuk 39

Kunststof en werken daarvan;

3901
t/m
3914
ex 6809

– primaire vormen
Werken van gips of van gipspreparaten (platen, panelen, tegels en dergelĳke artikelen)
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BĲLAGE II

GN-code

Omschrĳving

Coëfficiënten

1

2

3

ex 1702 90 71

Karamel bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten sacharose

1,00 (1)

ex 1702 90 99

Invertsuiker

1,00 (1)

2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:

2905 43 00
2905 44

– andere meerwaardige alcoholen:
– – mannitol
– – D-glucitol (sorbitol):
– – – in waterige oplossing:

1,06

2905 44 11

– – – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten,
berekend op het D-glucitolgehalte

0,74 (2)

2905 44 19

– – – – andere

0,74 (2)

– – – andere:
2905 44 91

– – – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten,
berekend op het D-glucitolgehalte

1,06

2905 44 99

– – – – andere

1,06

3824 60

– sorbitol, andere dan die bedoeld bĳ onderverdeling 2905 44:
– – in waterige oplossing:

3824 60 11

– – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten,
berekend op het D-glucitolgehalte

0,74 (2)

3824 60 19

– – – andere

0,74 (2)

– – andere:
3824 60 91

– – – met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten,
berekend op het D-glucitolgehalte

1,06

3824 60 99

– – – andere

1,06

(1) De productierestituties die op basis van deze coëfficiënt worden vastgesteld, worden geacht te zĳn berekend voor invertsuiker of, naar
gelang van het geval, voor karamel, elk met een drogestofgehalte van 100 gewichtspercenten.
Voor invertsuiker of voor karamel met een ander drogestofgehalte worden deze restituties per 100 kg tussenproduct berekend aan de
hand van de volgende formule:
(a) × 1,00 × (b)
(2) De productierestituties die op basis van deze coëfficiënt worden vastgesteld, worden geacht te zĳn berekend voor een waterige oplossing
D-glucitol (sorbitol) met een drogestofgehalte van 70 gewichtspercenten. Voor waterige oplossingen van D-glucitol (sorbitol) met een
ander drogestofgehalte worden deze restituties per 100 kg tussenproduct berekend aan de hand van de volgende formule:
(a) × b(0,74)/0,70
waarbĳ
(a) = productierestitutie voor de betrokken witte suiker,
(b) = gehalte aan droge stof in gewichtspercenten.

