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VERORDENING (EG) Nr. 2323/95 VAN DE COMMISSIE
van 2 oktober 1995

tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor
bepaalde produkten uit de sector suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 1423/95 bedoelde voorschriften en bepalingen op de

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
Verordening (EG) nr. 1 101 /95 (2),

Gelet

op

Verordening (EG)

nr. 1423/95 van

de

Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor de invoer van produkten uit
de sector suiker, andere dan melasse (3), en met name op

gegevens waarover de Commissie thans beschikt, ertoe

leidt de momenteel geldende bedragen te wijzigen en vast
te stellen zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :
Artikel 1

De representatieve prijzen en de aanvullende invoer

artikel 1 , lid 2, tweede alinea, en artikel 3, lid 1 ,

rechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 1423/95 bedoelde produkten worden vastgesteld zoals

Overwegende dat de representatieve prijzen en de aanvul

aangegeven in de bijlage.

lende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en

bepaalde stropen zijn vastgesteld bij Verordening (EG)
nr. 1568/95 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2293/95 (*) ;

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 oktober 1995.

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

Gedaan te Brussel, 2 oktober 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
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(4)
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PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
110
141
150

van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
17. 5. 1995, blz. 1 .
24. 6. 1995, blz. 16.
1 . 7. 1995, blz. 36.

h PB nr. L 233 van 30. 9. 1995, blz. 20.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 2 oktober 1995 tot wijziging van de representatieve
prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en
produkten van GN-code 1702 90 99
(in ecu)
GN-code

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 0
1702 90 99 (3)

Representatieve prijs
per 100 kg netto
van het betrokken produkt

Aanvullend recht

per 100 kg netto
van het betrokken produkt

21,85

5,38

21,85

10,65
5,19
10,18

21,85
21,85
28,20

11,13

28,20

6,61

28,20
0,28

0,37

6,61

(') Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 431 /68 van de Raad (PB nr.
L 89 van 10 . 4. 1968, blz. 3).

(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB nr.
L 94 van 21 . 4. 1972, blz. 1 ).

(3) Vaststelling per procent sacharose.

