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VERORDENING (EEG) Nr. 446/76 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 1976

houdende vaststelling van de heffingen bij invoer in de sector olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad
van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging

van een gemeenschappelijke orilening der markten in

de sector oliën en vetten (!), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1707/73 (2), en met name op

artikel 1 3, lid 4,

^

Overwegende dat de heffingen bij invoer toepasselijk
in de sector olijfolie werden vastgesteld door Verorde
ning (EEG) nr. 3046/75 (7), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 381 /76 (8) ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 3046/75 genoemde voorschriften en uitvoe
ringsbepalingen op dé aanbiedingsprijzen, waarover de
Commissie beschikt, aanleiding geeft tot wijziging van
de op dit tijdstip geldende heffingen bij invoer, zoals
aangegeven in de bij deze verordening gevoegde tabel,

Gelet op Verordening nr. 162/66/EEG van de Raad
van 27 oktober 1966 betreffende het handelsverkeer

in oliën en vetten tussen de Gemeenschap en Grie
kenland (3), en met name op artikel 3, lid 4, en

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

artikel 9,
Artikel 1

Gelet op Verordening (EEG) nr. 443/72 van de Raad
van 29 februari 1972 betreffende de heffingen op
olijfolie welke aan een raffinageproces onderworpen is
geweest, alsmede op sommige produkten welke olijf
olie bevatten (4), en met name op artikel 9,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1912/74 van de Raad
van 22 juli 1 974 betreffende de invoer van olijfolie uit
Tunesië (5), en in het bijzonder op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 303/74 van de Raad
van 4 februari 1974 betreffende de invoer van olijfolie
uit Marokko (6) en in het bijzonder op artikel 5,

De in artikel 13 van Verordening nr. 136/66/EEG, in
artikel 3 van Verordening nr. 162/66/EEG in artikel 9
van Verordening (EEG) nr. 443/72, in artikel 5 van
Verordening (EEG) nr. 1912/74 en in artikel 5 van
Verordening (EEG) nr. 303/74 bedoelde heffing wordt
vastgesteld in de bij deze verordening gevoegde tabel .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1976.

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

Gedaan te Brussel, 27 februari 1976 .
Voor de Commissie

P.J. LARDINOIS
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Heffingen van toepassing op de gerealiseerde invoeren vanaf 1 maart 1976 in R.E./100 kg

Nummer

van het
gemeen

Geheel en al in een dezer landen voortgebrachte
produkten die rechtstreeks van een dezer landen
naar de Gemeenschap worden vervoerd

schappelijk

15.17 A I
15.17 A II
23.04 A

Derde landen

den vervoerd

Griekenland

15.07 A I a)
15.07 A I b )
15.07 A II a)
15.07 A II b )

of die niet rechtstreeks van dit

land naar de Gemeenschap wor

douanetarief

07.01 N II
07.03 A II

Produkten die niet geheel en al
in Griekenland zijn voortgebracht

8,099
8,099
41,419
55,598
36,814
36,814
18,407
29,451
2,945

Marokko

14,099
13,999
74,669
100,231
66,769 m
66,769 (>)(»)
33,635
53,815
5,382

Tunesië

14,099
13,999
74,669
100,231

14,799
14,799
77,869
106,231

66,769 (*)(»)
66,769 i 1 ) {3 )

67,269 ( s)
67,269 (3)

33,635

33,635
53,815
5,382

53,815
5,382

14,099
13,999
77,869
106,231
67,269 (2)(3)
67,269 (2 )(3)
33,635
53,815
5,382

(') De te innen heffing bij invoer van dit produkt is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nrs. 303/74 en 1912/74 van de Raad, (EEG) nr.
1936/75 en (EEG ) nr. 1937/75 van de Commissie .

(*) De te innen heffing bij invoer van andere olijfolie dan die welke een raffinageproces heeft ondergaan, die geheel in Spanje of in Turkije is
bereid en rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap is vervoerd, is vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nrs. 2164/70 en 306/74
v*n de Raad en (EEG) nr. 1938/75 van de Commissie .

(•) De produkten die vallen onder deze onderverdeling zijn vastgesteld door de Verordeningen (EEG) nr. 618/72 en (EEG) nr. 3366/75 van
de Commissie , gewijzigd door Verordening (EEG) nr. 86/76 .

