Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 253 / 52

26. 9 . 80

VERORDENING (EEG) Nr. 2459/80 VAN DE COMMISSIE
van 25 september 1980

tot vaststelling van de heffing bij uitvoer van witte suiker en ruwe suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Overwegende dat toepassing van de in Verordening

GEMEENSCHAPPEN ,

(EEG) nr. 2005/80 genoemde voorschriften, criteria en
uitvoeringsbepalingen op de gegevens, waarover de
Commissie op het huidige tijdstip beschikt, aanlei
ding geeft tot wijziging van de op dit tijdstip geldende
heffing bij uitvoer in de zin als vermeld in de bijlage
bij deze verordening,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad
van 19 december 1974 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector suiker (1), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1396/78 (2),
inzonderheid op artikel 17, lid 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 608/72 van de Raad
van 23 maart 1972 tot vaststelling van de in de sector
suiker bij een aanmerkelijke stijging van de wereld
marktprijzen toe te passen regels (3), en met name op
artikel 1 , lid 2,

Overwegende dat de heffing bij uitvoer van witte sui
ker en ruwe suiker is vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 2005/80 (4), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2440/80 (5) ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 17, lid 1 , eerste alinea, van Verordening
(EEG) nr. 3330/74 bedoelde heffing bij uitvoer van sui
ker, wordt vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 26 september
1980 .

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

Gedaan te Brussel, 25 september 1980 .
Voor de Commissie
Finn GUNDELACH

Vice- Voorzitter
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359 van 31 . 12. 1974, blz. 1 .
170 van 27. 6. 1978, blz. 1 .
75 van 28 . 3. 1972, blz. 5.
195 van 29 . 7. 1980, blz. 33.
252 van 25 . 9 . 1980 , blz. 21 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 25 september 1980 tot vaststelling van de heffing
bij uitvoer van witte suiker en ruwe suiker
(Ecu/100 kg)
Nr. van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk

Bedrag van de
uitvoerheffing

douanetarief

17.01

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :

A. witte suiker ; suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde
kleurstoffen

ex B. ruwe suiker, met uitzondering van kandijsuiker

12,69

20,91 (»)

(!) Dit bedrag is van toepassing op ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement
van de uitgevoerde ruwe suiker geen 92 % is, wordt de heffing berekend overeenkomstig artikel 2
van Verordening (EEG) nr. 825/75.

