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VERORDENING (EG) Nr. 1661/96 VAN DE COMMISSIE
van 19 augustus 1996

houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1487/96 tot vaststelling van
forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie
van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen
van de invoerregeling voor groenten en fruit ('), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2933/95 (2), en met

oorsprong geen forfaitaire invoerwaarde van kracht is, het
gemiddelde van de geldende forfaitaire invoerwaarden in
aanmerking wordt genomen; dat dit gemiddelde derhalve
opnieuw moet worden berekend als een van de bereke
ningscomponenten wordt gerectificeerd;
Overwegende dat de belanghebbende om toepassing van
de gerectificeerde forfaitaire invoerwaarde moet verzoeken
om te voorkomen dat hij nadeel lijdt,

name op artikel 4, lid 1 ,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (4), en
met name op artikel 3, lid 3,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1487/96 van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De in de bijlage bij de Verordening (EG) nr. 1487/96 voor

citroenen, druiven voor tafelgebruik, appelen, peren,
kersen en pruimen van oorsprong uit bepaalde derde

Commissie (*) forfaitaire invoerwaarden zijn vastgesteld
voor de bepaling van de invoerprijs van citroenen, druiven
voor tafelgebruik, appelen, peren, kersen en pruimen van
oorsprong uit bepaalde derde landen;

vervangen door de in de tabel in de bijlage vermelde

Overwegende dat bij verificatie is gebleken dat in de
bijlage bij die verordening een fout is geslopen; dat de
betrokken verordening derhalve moet worden gerectifi

Artikel 2

landen

vermelde

forfaitaire

invoerwaarden

worden

forfaitaire invoerwaarden .

ceerd;

Deze verordening treedt in werking op 20 augustus 1996.

Overwegende dat in artikel 4, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 3223/94 is bepaald dat, indien voor een bepaalde

Indien de belanghebbende erom verzoekt, is artikel 1 van
toepassing van 27 tot en met 29 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 19 augustus 1996.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN
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337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
307 van 20. 12. 1995, blz. 21 .
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
188 van 27. 7. 1996, blz. 35.
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BIJLAGE
(in ecu/100 kg)
Verordening

GN-code

(EG) nr. 1487/96

0805 30 30

l
0806 10 40

Code

Forfaitaire

derde landen (')

invoerwaarde

388

71,4

524

64,7

528

62,8

999

75,3

400

157,1

600

175,1

999

143,6

388

96,4

0808 10 71 ,
0808 10 73,
0808 10 79

0808 20 51

I
0809 20 59

0809 40 30

I

400

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

99 9

102,3

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 68/96 van de Commissie (PB nr. L 14 du 19. 1 . 1996, blz. 6).
De code „999" staat voor „andere oorsprong".

