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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1661/96
af 19. august 1996
om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1487/96 om faste importværdier med

henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

produkt af en given oprindelse, er det gennemsnittet af de

FÆLLESSKABER HAR —

gældende faste importværdier, der anvendes; dette
gennemsnit skal beregnes på ny, hvis en af de faste
importværdier berigtiges;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
3223/94 af 21 . december 1994 om gennemførelsesbestem
melser til importordningen for frugt og grøntsager ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2933/95 (2), særlig

der må fremsættes anmodning om anvendelse af den
korrekte faste importværdi af den berørte part, således at
han ikke stilles ugunstigt —

artikel 4, stk. 1 ,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28 . december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, dér skal anvendes i den fælles land
brugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1 50/95 (4), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1487/96 (^ blev
der fastlagt faste importværdier med henblik på fastsæt
telsen af indgangsprisen for citroner, friske druer, æbler,
pærer, kirsebær og blommer med oprindelse i visse tredje

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De faste importværdier for citroner, friske druer, æbler,
pærer, kirsebær og blommer med oprindelse i visse tredje
lande, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1487/
96, ændres til de faste importværdier, der er anført i
tabellen i bilaget.

lande;

en kontrol har afsløret, at der har indsneget sig en fejl i

bilaget til nævnte forordning; forordningen bør derfor

Artikel 2

berigtiges;

Denne forordning træder i kraft den 20 . august 1996.

i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 3223/94 er det fast
sat, at når ingen fast importværdi er gældende for et

På anmodning af den berørte part anvendes artikel 1 fra
den 27. til den 29 . juli 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19 . august 1996.
På Kommissionens vegne
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BILAG

(ECU/100 kg)
Forordning

KN-kode

(EF) nr. 1487/96

0805 30 30

I
I
I
0806 10 40

Tredjelandskode (')

388

Fast

importværdi
71,4

524

64,7

528

62,8

999

75,3

400

157,1

600

175,1
143,6

999

0808 10 71 ,
0808 10 73,
0808 10 79

I
0808 20 51

l

0809 20 59

0809 40 30

I

388
400

96,4
80,2

512

92,4

804

93,6

999

95,8

388

83,3

512

81,5

999

94,0

052

197,0

400

178,6

999

135,6

624

209,4

999

102,3

(') Landefortegnelse som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 68/96 (EFT nr. L 14 af 19. 1 . 1996, s. 6). Koden »999«
svarer til »anden oprindelse«.

