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Αριθ. L 234/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2323/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Οκτωβρίου 1995

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών
ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 101 /95 (2),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής της 23ης
Ιουνίου 1995 περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής
για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης άλλων
από τις μελάσσες (3), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :
ότι οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγω
γικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην
ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια έχουν καθορι
σθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1568/95 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 2293/95 (5) ·

ότι, απο την εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών
καθορισμού που υπενθυμίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να
τροποποιηθούν τα ισχύοντα ποσά σύμφωνα με το παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορί
ζονται όπως αναγράφεται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 3 Οκτωβρίου
1995 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR
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(') EE
(2) EE
(3) EE
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

177
110
141
150
233

της
της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στον κανονισμό της Επιτροπής της 2ας Οκτώβριο» 1995 για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και
πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και
των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 170290 99
(σε Ecu)
Κωδικός ΣΟ

1701 U 10 (')
1701 11 90 (')

1701 12 10 (')
1701 12 90(0
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 C)

Αντιπροσωπευτική τιμή
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

21,85
21,85
21,85
21,85
28,20
28,20
28,20
0,28

5,38
10,65
5,19
10,18
11,13
6,61
6,61
0,37

C ) Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 431 /68 του
Συμβουλίου ( ΕΕ αριθ. L 89 της 10. 4. 1968, σ. 3 ).
(2) Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του
Συμβουλίου ( ΕΕ αριθ. L 94 της 21 . 4. 1972, σ. 1 ).
(3) Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.

