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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 161 /55

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1219/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουνίου 19%

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1474/95 για το άνοιγμα και τον τρόπο
διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων που προκύπτουν από τις συμφωνίες οι οποίες
συνάφθηκαν στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης στον τομέα των αυγών και των ωαλβουμινών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Αρθρο 1

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 1996, όσον αφορά την εφαρμογή των παραχωρή
σεων που αναγράφονται στον κατάλογο CXL που καταρτί
στηκε μετά τα συμπεράσματα των διαπραγματεύσεων
σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 της ΓΣΔΕ ('),

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1474/95 τροποποιείται ως εξής:

Εκτιμώντας:
ότι, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
Κοινότητα δεσμεύτηκε να ανοίξει δασμολογικές παραχωρή
σεις για ορισμένα προϊόντα στον τομέα των αυγών και των
ωαλβουμινών· ότι πρέπει να καθορισθούν οι λεπτομέρειες
εφαρμογής για τις ποσοστώσεις αυτές για την περίοδο από
την 1η Ιουλίου 1996 έως τις 30 Ιουνίου 1997·
ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1474/95 της Επιτροπής (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1 102/96 (3), έχει προβλέψει τη διαχείριση των ποσοστώσεων
αυτών για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1995 έως τις 30
Ιουνίου 1996 και θα πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί η
διαχείριση για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1996 έως τις

1 . O τίτλος αντικαθίσταται από ακόλουθο κείμενο:
«για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμο
λογικών ποσοστώσεων στον τομέα των αυγών και των
ωαλβουμινών.»

2. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 1

Για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1996 έως τις 30
Ιουνίου 1997, ανοίγονται οι δασμολογικές ποσοστώσεις
κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο παράρτημα I
για τις ομάδες προϊόντων και σύμφωνα με τους όρους
που προβλέπονται σ' αυτό.»

3. Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.

30 Ιουνίου 1997·

Άρθρο 2

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των
αυγών και του κρέατος πουλερικών,

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου
1996.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 1996.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 146 της 20. 6. 1996, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 145 της 29. 6. 1995, σ. 19.
(J) EE αριθ. L 146 της 20. 6. 1996, σ. 30.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

(σε τόνους)

Αρι9μός
ομάδας

Κωδικός ΣΟ

ΕΙ

0407 00 30

E2

E3

Εφαρμοζόμενος
δασμός του ΚΔ
σε Ecu/τόνο βάρους
του προϊόντος
152

0408 11 80

711

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

3502 11 90

617

3502 19 90

83

Δασμολογικές
ποσοστώσεις
1 . 7. 1996 - 30. 6. 1997

83 241

6 2840

9 280 (')

(') Ισοδυνάμου αυγών με κέλυφος.

Μετατροπή σύμφωνα με τα κατ' αποκοπήν ποσοστά απόδοσης που ορίζονται στο παράρτημα 77 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 (ΕΕ αρι8. L 253 της 11 . 10. 1993, σ. 1 ).»

