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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr L 161 /55

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1219/96
av den 28 juni 1996

om ändring av förordning (EG) nr 1474/95 om öppnande och förvaltning av de
tullkvoter för ägg och äggalbumin som följer av de avtal som slutits inom ramen
för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

De åtgärder som föreslås i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för ägg och
fjäderfäkött.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av

Artikel 1

den 18 juni 1996 om genomförandet av medgivandena i
lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt
GATT artikel XXIV.6 avslutats ('), och

Förordning (EG) nr 1474/95 ändras enligt följande:
1 . Titeln skall ersättas med följande titel :

med beaktande av följande :
Inom ramen för världshandelsorganisationen har gemen

skapen förbundit sig att öppna tullkvoter för vissa
produkter inom sektorn för ägg och äggalbumin. Det bör
därför upprättas tillämpningsföreskrifter för dessa kvoter
för perioden från och med den 1 juli 1996 till och med

"om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg
och äggalbumin"
2. Artikel 1 skall ersättas med följande:
"Artikel 1

den 30 juni 1997.

För perioden 1 juli 1996 — 30 juni 1997 skall de
importtullkvoter som avses i bilaga I öppnas för de
produktgrupper som där anges, på de villkor som där

I kommissionens förordning (EG) nr 1 474/95 (2), senast

anges."

ändrad genom förordning (EG) nr 1102/96 (3), föreskrivs
förvaltning av dessa tullkvoter för perioden från och med
den 1 juli 1995 till och med den 30 juni 1996. Det är
lämpligt att föreskriva förvaltning av dessa för perioden
från och med den 1 juli 1996 till och med den 30 juni

3. Bilaga I skall ersättas med bilagan till den här förord
ningen .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 juni 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 146, 20.6.1996, s. 1 .
O EGT nr L 145, 29.6.1995, s. 19.
3 EGT nr L 146, 20.6.1996, s. 30 .
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BILAGA

"BILAGA I

(ton)

Tull enligt
Grupp

KN-nummer

nummer

Gemensamma tulltaxan
ecu/ ton

Tullkvoter
1.7.1996-30.6.1997

produktvikt
El

0407 00 30

152

E2

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

E 3

83 241

6 284 (')

9 280 (')

(') Beräknat som ägg med skal.

Omvandling enligt schablonavkastningsgrader fastställda i bilaga 77 till förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT nr L 253,
11.10.1993, s. 1 )"

