
2) Az 1999/2000-es gazdasági évre cukorágazatban a termelési ille-
tékek, valamint a kiegészítő illeték összegének meghatározásáról
szóló, 2000. október 12-i 2267/2000/EK bizottsági rendelet, a
2000/2001-es gazdasági évre a cukorágazatban a termelési illeték
összegének megállapításáról szóló, 2001. október 11-i
1993/2001/EK bizottsági rendelet, és a 2001/2002-es gazdasági
évre cukorágazatban a termelési illetékek, valamint a kiegészítő
illeték összegének meghatározásáról szóló, 2002. október 15-i
1837/2002/EK bizottsági rendelet vizsgálata nem vezetetett olyan
tényező fennállásának a megállapításához, amely a rendeletek érvé-
nyességét érintené.

A 2002/2003-as gazdasági évre a cukorágazatban a termelési
illeték összegének megállapításáról szóló, 2003. október 7-i
1762/2003/EK bizottsági rendelet, és a 2003/2004-es gazdasági
évre a cukorágazatban a termelési illeték összegének megállapítá-
sáról szóló, 2004. október 14-i 1775/2004/EK bizottsági rende-
let érvénytelen.
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Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tribunal de grande
instance de Nanterre (Franciaország) – A cukorágazatban a
kvótarendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2002. február 20-i 314/2002/EK bizott-
sági rendelet (HL L 50., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás
3. fejezet, 35. kötet, 190. o.) érvényessége a cukorágazat
piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i
1260/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 178., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 3. fejezet, 33. kötet, 17. o.) 15. cikkére, valamint az
arányosság elvére és a hátrányos megkülönböztetés tilalmára
tekintettel – A cukorágazatban a 2004/2005-ös gazdasági évre a
termelési illetékek összege, valamint a kiegészítő illeték meghatá-
rozásáról szóló, 2005. október 14-i 1686/2005/EK bizottsági
rendelet (HL L 271., 12. o.) érvényessége a 314/2002/EK és a
1260/2001/EK rendeletre tekintettel – Olyan termelési illeték,
amely magában foglalja az export-visszatérítés nélkül kivitt
feldolgozott termékekben található cukormennyiséget

Rendelkező rész

1) A 2004. január 9-i 38/2004/EK bizottsági rendelettel módosí-
tott, a cukorágazatban a kvótarendszer alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. február 20-i
314/2002/EK bizottsági rendelet 6. cikke (4) bekezdésének arra
vonatkozó vizsgálata, hogy e rendelkezés nem írja elő a termelési
illeték kiszámításánál az export-visszatérítés nélkül exportált, feldol-
gozott termékekben levő cukormennyiségeknek az exportálható
többletből való kizárását, nem vezetett olyan tényező fennállásának
a megállapításához, amely a rendelet érvényességét érintené.

2) A cukorágazatban a 2004/2005-ös gazdasági évre a termelési
illetékek összege, valamint a kiegészítő illeték meghatározásáról
szóló, 2005. október 14-i 1686/2005/EK bizottsági rendelet
érvénytelen.
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