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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

23 . 7 . 85

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2026/85 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Ιουλίου 1985

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1482/85 (2), και ιδίως το
άρθρο 16 παράγραφος 8,
Εκτιμώντας :
ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή
της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
1809/85 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2016/85 (4) ·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1809/85 στα
στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί στην τροπο
ποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα σύμφωνα με
το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευτι
κού ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη καθορί
ζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουλίου
1985 .

Ο πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 1985 .
Για την Επιτροπή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 22ης Ιουλίου 1985 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
■

Κλάση
Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Δασμολογίου
17.01

(ECU/100 χγρ)
Ποσό

εισφοράς

Σάκχαρις τεύτλων και καλαμοσακχάρου εις στερεάν κατάστασιν :
Α. Σάκχαρις λευκή. Σάκχαρις αρωματισμένη ή μετά προσθήκης χρω

\

στικών ουσιών

Β. Σάκχαρις ακατέργαστος

48,94

45,49 (')

(') Το ποσό αυτό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη με απόδοση 92 %. Αν η απόδοση της εισαγόμε
νης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει κατά 92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 837/68.

