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VERORDENING (EEG) Nr. 2230/85 VAN DE COMMISSIE
van 2 augustus 1985

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad
van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector suiker ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1482/85 (2), inzon
derheid op artikel 16, lid 8,

VASTGESTELD :

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing
zijn bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker,
vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr. 1 809/85 (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2212/

nr. 1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)
ruwe suiker van de standaardkwaliteit en voor witte

suiker vastgesteld in de bijlage.

85 0 ;

Artikel 2

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1809/85 neergelegde regelen en bepalingen
op de gegevens waarover de Commissie thans beschikt,

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus
1985 .

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

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice - Voorzitter
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2. 8 . 1985, blz. 35.
BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 2 augustus 1985 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(Ecu/100 kg)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Bedrag
der heffing

douanetarief

17.01

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :

A. witte suiker ; suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleur
stoffen
B. ruwe suiker

47,71

41,85 (')

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement van de
geïmporteerde ruwe suiker van 92 % afwijkt, wordt het bedrag van de toe te passen heffing bere
kend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 837/68 .

