Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

1 . 7 . 72

Nr . L 149 / 57

VERORDENING (EEG) Nr. 1393/72 VAN DE COMMISSIE

van 30 juni 1972

houdende vaststelling van de restituties bij de uitvoer in onveranderde vorm voor
melasse, stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

charose berekende suikersoorten ; dat dit saccharose

GEMEENSCHAPPEN,

gehalte van het betrokken produkt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 13 van Verordening (EEG) nr.
394/70 van de Commissie van 2 maart 1970 hou

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad
van 18 december 1967 houdende een gemeenschap
pelijke ordening der markten in de sector suiker (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr. 607/
72 (2), inzonderheid op artikel 17, lid 2, laatste
alinea, eerste zin,

Overwegende dat artikel 17 van Verordening nr.
1009/67/EEG bepaalt dat het verschil tussen de
noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor
de in artikel 1 , lid 1 , sub c) en d), van genoemde
verordening genoemde produkten en de prijzen van
de Gemeenschap overbrugd kan worden door een

dende vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake
de restitutie bij uitvoer van suiker (5) wordt vast
gesteld ;
Overwegende dat volgens artikel 7 van Verorde
ning (EEG ) nr. 766/68 het basisbedrag van de
restitutie voor sorbose, uitgevoerd in onveranderde
vorm, gelijk moet zijn aan het basisbedrag van de
restitutie, verminderd met een honderdste van de
restitutie bij de produktie die, overeenkomstig Ver
ordening (EEG) nr. 765/68 van de Raad van 18 juni
1968 houdende algemene regels voor de restitutie
bij de produktie van suiker die in de chemische
industrie wordt gebruikt (6), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG ) nr. 2486/69 (7), geldt voor de in bijlage I
van de verordening vermelde produkten ;

restitutie bij de uitvoer ;

Overwegende dat artikel 6 van Verordening (EEG )
nr. 766/68 van de Raad van 18 juni 1968 met
betrekking tot uitvoeringsbepalingen voor de resti
tutie bij uitvoer van suiker (3), laatstelijk ge
wijzigd bij Verordening (EEG) nr. 433 /72 (4), de
prijselementen zowel in de Gemeenschap als op de
wereldmarkt heeft bepaald waarmee rekening dient
te worden gehouden bij de vaststelling van de
restituties bij uitvoer van melasse in onveranderde
vorm ; dat overeenkomstig dezelfde tekst eveneens
rekening dient te worden gehouden met het econo
misch aspect van de beoogde uitvoer ;
Overwegende dat de toestand op de wereldmarkt of
de specifieke eisen van bepaalde markten een onder
scheid nodig kunnen maken van de restitutie voor
melasse naargelang de bestemming ervan ;
Overwegende dat volgens artikel 8 van Verordening
(EEG) nr. 766/68 de restitutie voor 100 kilogram
van de in artikel 1 , lid 1 , sub d), van Verordening
nr. 1009/67/EEG genoemde produkten die worden
uitgevoerd, gelijk is aan het basisbedrag, vermenig
vuldigd met het saccharosegehalte, in voorkomend
geval verhoogd met het gehalte aan andere als sac
(!)
(2)
( 3)
(4)

PB nr.
PB nr.
PB nr.
PB nr.

308 van 18. 12. 1967, blz. 1 .
L 75 van 28 . 3 . 1972, blz. 4.
L 143 van 25 . 6. 1968, blz. 6.
L 53 van 2. 3 . 1972, blz . 1 .

Overwegende dat het basisbedrag van de restitutie
voor de overige in artikel 1 , lid 1 , sub d), van Ver
ordening nr. 1009/67/EEG bedoelde en in onveran
dere vorm uitgevoerde produkten gelijk moet zijn
aan het honderdste deel van het bedrag dat wordt
bepaald met inachtneming van enerzijds het verschil
tussen de interventieprijs voor witte suiker die ge
durende 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, en anderzijds de noodzaak om een even
wicht tot stand te brengen tussen het gebruik van
basisprodukten uit de Gemeenschap met het oog op
de uitvoer van verwerkte produkten naar derde
landen en het gebruik van de tot het veredelings
verkeer toegelaten produkten uit deze landen ;

Overwegende dat de toepassing van het basisbedrag
beperkt kan worden tot bepaalde in artikel 1 , lid 1 ,
sub d), van Verordening nr. 1009/67/EEG genoemde
produkten ;
Overwegende dat de bovengenoemde restituties
maandelijks vastgesteld dienen te worden ; dat zij
tussentijds kunnen worden gewijzigd ;
(5) PB nr. L 50 van 4. 3. 1970, blz. 1 .
(«) PB nr. L 143 van 25. 6. 1968, blz. 1.
(7) PB nr. L 314 van 15 . 12. 1969, blz. 8 .
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Overwegende dat de in deze verordening vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Comité van beheer voor suiker,
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ordening nr. 1009/67/EEG genoemde produkten
wordt vastgesteld als aangegeven in de bijlage van
deze verordening.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 2

Artikel 1

De restitutie bij de uitvoer in onveranderde vorm
van de in artikel 1 , lid 1 , sub c) en d), van Ver

-Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1972 .

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

Gedaan te Brussel , 30 juni 1972.
Voor de Commissie
A. BORSCHETTE

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 30 juni 1972 houdende vaststelling van de
restituties bij uitvoer in onveranderde vorm voor melasse, stropen en bepaalde andere
produkten van de suikersector
(R.E. / 100 kg )
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

aan saccharose (*

douanetarief

17.02

Basisbedrag
per 1 '/o gehalte

Andere suikers ; suikerstroop ; kunsthonig (ook indien
met natuurhonig vermengd) ; karamel :
ex D. andere suikers en stropen, met uitzondering van
sorbose

0,0725

E. Kunsthonig

0,0725

ex F. karamel vervaardigd uit suiker van tariefpost 17.01
1 7 . 05

0,0725

Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of met toege
voegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker daar
onder begrepen), met uitzondering van vruchtesap, waar
aan suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding :

ex C. andere, met uitzondering van melasse, gearomati
seerd of met toegevoegde kleurstoffen

0,0725

Bedrag

van de restitutie

17.03

Melasse, ook indien ontkleurd

(*) Het basisbedrag is niet van toepassing op stropen met een zuiverheid van minder dan 85 •/• (Verordening (EEG)
nr. 394/70). Het saccharosegenalte wordt overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EEG )
vastgesteld .

nr . 394/70

