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VERORDENING (EEG) Nr. 889/92 VAN DE COMMISSIE
van 8 april 1992

houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor melasse
binnen een contante maximummarge op een bepaald

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening

moment van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden,
die is gebaseerd op het gemiddelde van de koersen
van de ecu die in een bepaalde periode zijn bekendge
maakt in het Publikatieblad van de Europese

Gemeenschappen, serie C, en op welke koers de in het
vorige streepje bedoelde correctiefactor is toegepast,

der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 61 /92 (2), en met name op
artikel 16, lid 8,

Overwegende dat de heffing van toepassing bij invoer van
melasse is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 277/92
van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 557/92 (4) ;

Overwegende dat het toepassen van de regels en
bepalingen weergegeven in Verordening (EEG) nr. 277/92
op de gegevens waarover de Commissie thans beschikt,
leidt tot het wijzigen van de thans van kracht zijnde
heffing, overeenkomstig artikel 1 van onderhavige veror
dening ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 7 april 1992
vastgestelde koersen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde invoerheffing wordt voor melasse,
ook indien ontkleurd, (GN-codes 1703 10 00 en
1703 90 00) vastgesteld op 0,42 ecu per 100 kg.
2.

Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG

berekening van deze laatste :

van de Raad Q mogen produkten van oorsprong uit de

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror

LGO evenwel met vrijdom van heffingen in de Gemeen
schap worden ingevoerd.

dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad ^, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (6),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 9 april 1992.

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

Gedaan te Brussel, 8 april 1992.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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