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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1661/96
av den 19 augusti 1996
om ändring av förordning (EG) nr 1487/96 om fastställande av schablonvärden

vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

produkt med ett visst givet ursprung, är det genomsnittet
av de gällande schablonvärdena som skall tillämpas. Det
finns därför anledning att räkna om genomsnittet om
något av de schablonvärden som ligger till grund för detta

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

ändras.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföre
skrifter för importordningen för frukt och grönsaker ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2933/95 (2),

För att undvika att den berörda parten blir ofördelaktigt
behandlad måste denne vid import begära att de ändrade
schablonvärdena tillämpas.

särskilt artikel 4.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemen
samma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,
och

med beaktande av följande:
I kommissionens förordning (EG) nr 148 7/96 i5), fastställs
schablonvärden vid import för bestämning av ingångs
priset för citroner, bordsdruvor, äpplen, päron, körsbär
och plommon med ursprung i vissa tredje länder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Det schablonvärde vid import som skall tillämpas på
citroner, bordsdruvor, äpplen, päron, körsbär och
plommon med ursprung i vissa tredje länder och som
anges i bilagan till förordning (EG) nr 1487/96 skall

ersättas med de schablonvärden vid import som anges i
bilagan till denna förordning.
Artikel 2

Vid en granskning har det uppmärksammats att det i
bilagan till denna förordning finns ett fel. Förordningen i
fråga bör därför rättas.

Denna förordning träder i kraft den 20 augusti 1996.

I artikel 4.3 i förordning (EG) nr 3223/94 föreskrivs att,
när det inte finns något schablonvärde vid import för en

På begäran av den berörda parten skall artikel 1 gälla från
och med den 27 till och med den 29 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 augusti 1996.

På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT nr L 307, 20.12.1995, s. 21 .
3 EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .

(4) EGT nr L 22, 31.1.1995, s . 1 .
O EGT nr L 188 , 27.7.1 996, s. 35.

Nr L 210/22

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

20 . 8 . 96

BILAGA

(ecu per 100 kg)
Förordning

KN-nummer

Tredjelandskod (')

(EG) nr 1487/96

0805 30 30

388

0806 10 40

l

Schablonvärde

vid import
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

l

400

80,2

512

92,4

804

93,6
95,8
83,3

999

0808 20 51

0809 20 59

388
512

81,5

999

94,0

052

197,0
178,6
135,6
209,4
102,3

400
999

0809 40 30

624
999

(') Landnomenklatur som faststäls genom kommissionens förordning (EG) nr 68/96 (EGT nr L 14, 19.1.1996, s. 6). Koden
"999' avser "annat ursprung'.

