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VERORDENING (EG) Nr. 1219/96 VAN DE COMMISSIE

van 28 juni 1996

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1474/95 houdende opening en vaststelling
van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor produkten van de sector
eieren en voor ovoalbumine die voortvloeien uit de in het kader van de

multilaterale

handelsbesprekingen

van

de

Uruguay-Ronde

gesloten

Overeenkomsten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van
18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de
concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding
van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader
van artikel XXIV, lid 6, van de GATT ('),
Overwegende dat de Gemeenschap zich er in het kader
van de Wereldhandelsorganisatie toe heeft verbonden

tariefcontingenten te openen voor bepaalde produkten
van de sector eieren en voor ovoalbumine; dat bijgevolg
de uitvoeringsbepalingen inzake deze contingenten
moeten worden vastgesteld voor de periode van 1 juli
1996 tot en met 30 juni 1997;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1474/95 van de
Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 11 02/96 (3), de wijze van beheer van deze contingenten
is vastgesteld voor de periode van 1 juli 1995 tot en met
30 juni 1996; dat de wijze van beheer van deze contin
genten moet worden vastgesteld voor de periode van 1 juli

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1474/95 wordt als volgt gewijzigd:
1 . De titel wordt vervangen door:

„houdende opening en vaststelling van de wijze van
beheer van de tariefcontingenten voor produkten van
de sector eieren en voor ovoalbumine".

2. Artikel 1 wordt vervangen door:
„Artikel 1

Voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni
1997 worden de in bijlage I vermelde tariefcontin
genten geopend voor invoer van de in die bijlage
aangegeven produktgroepen op de eveneens in die
bijlage vermelde voorwaarden .".

3. Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.

1996 tot en met 30 juni 1997;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor eieren en slachtpluimvee,

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1996.

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

Gedaan te Brussel, 28 juni 1996.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 146 van 20. 6. 1996, blz. 1 .
(2) PB nr. L 145 van 29. 6. 1995, blz. 19.
M PB nr. L 146 van 20. 6. 1996, blz. 30.
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BIJLAGE

, BIJLAGE I
(in ton)
Nummer

van de groep

El

E2

E3

GN-code

0407 00 30

Recht

Tariefcontingenten

ecu/ ton

produktgewicht

1 . 7. 1996 —
30 . 6. 1997

152

83 241

0408 1 1 80

711

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

187

3502 1 1 90

617

3502 19 90

83

6 284 (')

9 280 (')

(') Equivalent eieren in de schaal.

Omrekening aan de hand van de in bijlage 77 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 vastgestelde forfaitaire opbrengst
percentages (PB nr. L 253 van 11 . 10. 1993, blz. 1 )."

