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VERORDENING (EG) Nr. 303/95 VAN DE COMMISSIE
van 14 februari 1995

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
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
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden tot de Europese Unie (2), en met name op artikel

de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt
tot het wijzigen van de thans geldende heffingen overeen
komstig de bijlage van deze verordening ;

Overwegende dat, voor het normaal functioneren van het

stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's
moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

rentieperiode van 13 februari 1995 geconstateerde repre
sentatieve marktkoers,

16, lid 8,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (4), en
met name op artikel 5,

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing zijn
bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker, vastge
steld zijn bij Verordening (EG) nr. 1957/94 van de
Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 294/95 (6) ;

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor ruwe
suiker van de standaardkwaliteit en voor witte suiker vast

gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EG) nr. 1957/94 neergelegde regelen en bepalingen op

Deze verordening treedt in werking op 15 februari 1995.

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

Gedaan te Brussel, 14 februari 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
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22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
198 van 30. 7. 1994, blz. 88 .
34 van 14. 2. 1995, blz. 38 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 14 februari 1995 tot vaststelling van de
invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing (')

1701 11 10

37,05 0)

1701 11 90

37,05 (')

1701 12 10

37,05 (>)

1701 12 90

37,05 (>)

1701 91 00

45,32

1701 99 10

45,32

1701 99 90

45,32 (2)

(') Het bedrag van de toe te passen heffing wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 of artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 837/68 van de Commissie (PB nr. L 151 van 30 . 6. 1968, blz. 42), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1428/78 (PB nr. L 171 van 28. 6. 1978, blz. 34).
(2) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 geldt dit bedrag ook voor
van witte of ruwe suiker vervaardigde suiker die toegevoegde stoffen, andere dan aromatiserende stoffen of
kleurstoffen, bevat.

(3) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG van de Raad mogen produkten van oorsprong uit de LGO
met vrijdom van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd.

