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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1010/96,
annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996,
asetuksen (EY) N:o 1072/95 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallus
saan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan
määrän nostamisesta 1 600 000 tonniin

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

1 artikla

sen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2), ja
erityisesti sen 5 artiklan,
sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 2131 /93 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 20/94 (4),
vahvistetaan interventioelinten hallussa olevien viljojen
myyntiin saattamisen menettelyt ja edellytykset,
komission asetuksella (EY) Nro 1072/95 (*), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 952/96 (6),
avataan pysyvä tarjouskilpailu Saksan interventioelimen
hallussaan pitämän 1 300 000 ohratonnin viemiseksi; 23
päivänä toukokuuta 1996 antamassaan tiedonannossa
Saksa on ilmoittanut komissiolle interventioelimensä
aikomuksesta lisätä 300 000 tonnilla vientiä varten

Korvataan asetuksen (EY) Nro 1072/95 1 artikla seuraa
vasti :

"1 artikla

Asetuksessa (ETY) Nro 2131 /93 vahvistettujen edelly
tysten mukaisesti Saksan interventioelin avaa pysyvän
tarjouskilpailun hallussaan olevan 1 600 000 tonnin
ohramäärän viemisestä."
2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) Nro 1072/95 2 artikla seuraa
vasti :

"2 artikla

1 . Tarjouskilpailu koskee enintään 1 600 000:ta
ohratonnia, joka viedään kaikkiin kolmansiin maihin .
2.

Alueet, joissa 1 600 000 tonnia ohraa on varastoi

tuna, mainitaan liitteessä I."

tarjouskilpailutettavaa määrää; Saksan interventioelimen
hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän
tarjouskilpailun kohteena oleva kokonaismäärä olisi

3 artikla

nostettava 1 600 000 tonniin,

tarjouskilpailutettavien määrien kasvun perusteella
vaikuttaa tarpeelliselta muuttaa alueiden ja varastoitujen
määrien luetteloa; olisi muutettava erityisesti asetuksen
(EY) Nro 1072/95 liitettä I, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

Korvataan asetuksen (EY) Nro 1072/95 liite I tämän
asetuksen liitteellä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE

"LIITE I

(tonneina)

Varastointipaikka

Määrät

Schleswig-Holstein/Hamburg/
Niedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen

609 726

Hessen/Rheinland-Pfalz/

Baden-Württemberg/Saarland/Bayern
Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

110 355

327 187
552 732"

