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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 210/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1661/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Αυγούστου 1996

γιο διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/96 για τη θέσπιση των κατ' αποκοπή τιμών
εισαγωγής για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2933/95 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου, της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1487/96 της Επιτροπής (5), έχει
θεσπίσει κατ' αποκοπή τις τιμές εισαγωγής για τον καθο

ρισμό της τιμής εισόδου για τα λεμόνια, τα επιτραπέζια
σταφύλια, τα μήλα, τα αχλάδια, τα κεράσια και τα δαμά
σκηνα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών

καταγωγή, εφαρμόζεται o μέσος όρων των ισχυουσών κατ'
αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή· ότι, συνεπώς, αυτός o
μέσος όρος πρέπει να επανυπολογιστεί εάν διορθώνεται μια
εκ των συνιστουσών κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισα
γωγή·
ότι η εφαρμογή της διορθωμένης κατ' αποκοπή τιμής κατά
την εισαγωγή πρέπει να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο για
να μην υποστεί δυσμενείς επιπτώσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που εφαρμόζο
νται στα λεμόνια, στα επιτραπέζια σταφύλια, στα μήλα, στα
αχλάδια, στα κεράσια και στα δαμάσκηνα που κατάγονται
από ορισμένες τρίτες χώρες, που αναγράφονται στο παράρ
τημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/96, αντικαθίστανται
από τις κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναγρά
φονται στον πίνακα του παραρτήματος.

ότι, μετά από επαλήθευση, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε
σφάλμα στο παράρτημα του κανονισμού αυτού και συνεπώς
θα πρέπει να διορθωθεί o εν λόγω κανονισμός·

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Αυγούστου

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94 προβλέπει στο άρθρο 4
παράγραφος 3 ότι όταν για ένα προϊόν δεν ισχύει καμία
κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή για μια δεδομένη

Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, το άρθρο 1 εφαρμό
ζεται από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου 1996.

ΆρSρο 2
1996 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Αυγουστου 1996.
Γ\α την Επιτροπή
Erkki LΙΙΚΑΝΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

337 της 24. 12. 1994, σ. 66.
307 της 20. 12. 1995, σ. 21 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
188 της 27. 7. 1996, σ. 35 .

Αριθ. L 210/22

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20. 8 . 96

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε Ecu/100 kg)
Κανονισμός

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός της
τρίτης χώρας (')

(ΕΚ) αριθ. 1487/96

0805 30 30

388

71,4

524

64,7

528

62,8
75,3

I

999

0806 10 40

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

400

157,1

600

175,1

999

143,6

388

96,4

400

80,2
92,4
93,6
95,8
83,3
81,5
94,0
197,0
178,6
135,6
209,4
102,3

0808 10 71 ,
0808 10 73,
0808 10 79

512
804
999
0808 20 51

388
512

999

0809 20 59

052
400
999

0809 40 30

624
999

C ) Ονοματολογία των χωρών που έχει καθοριστεί από τον κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 68/96 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 14 της 19. 1 . 1996,
σ. 6). O κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».

