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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1424/94
af 21 . juni 1994

om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

sionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden

FÆLLESSKABER HAR —

gældende importafgifter i overensstemmelse med bilaget

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 133/94 (2),
særlig artikel 16, stk. 8,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28. december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik (3), ændret ved forordning (EF) nr. 3528/93 (4),
særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 695/93 Q,
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1414/94 (*);

til denne forordning ;
for at gøre det muligt, at afgiftsordningen kan fungere
normalt, bør der ved beregningen af afgifterne anvendes
den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 20. juni 1994, for så vidt angår de
flydende valutaer —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1785/81
omhandlede importafgifter fastsættes for råsukker af stan
dardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i bilaget.
Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1 695/93, på de oplysninger, som Kommis

Denne forordning træder i kraft den 22. juni 1994.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . juni 1994.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN
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BILAG

til Kommissionens forordning af 21. juni 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt
sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb (3)

1701 11 10
1701 11 90

32,91 (')
32,91 (l)

1701 12 10

32,91 (')

1701 12 90
1701 91 00

32,91 0
39,89

1701 99 10

39,89

1701 99 90

39,89 (2)

(') Dette beløb er beregnet efter bestemmelserne i artikel 2 og 3 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 837/68
(EFT nr. L 151 af 30 . 6. 1968, s. 42), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1428/78 (EFT nr. L 171 af 28. 6.
1978, s. 34).

(2) Dette beløb gælder ifølge artikel 16, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 også for sukker, der er fremstillet af
hvidt sukker og råsukker, og som er tilsat andre stoffer end smagsstoffer eller farvestoffer.
(3) Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT.

