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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA
A BIZOTTSÁG 1516/96/EK RENDELETE
(1996. július 29.)
a tojás piacának közös szervezéséről szóló 2771/75/EK rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a legutóbb a 2916/95/EK tanácsi rendelettel (1)
módosított, a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975.
október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen
annak 8. cikke (13) bekezdésére,

mivel az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban
vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

3

mivel a legutóbb az 1192/96/EK rendelettel ( ) módosított vámés statisztikai nómenklatúra, valamint a Közös Vámtarifáról
szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (4) I.
melléklete tartalmazza a jelenleg hatályban lévő kombinált
nómenklatúrát;
mivel a 2771/75/EGK rendelet I. mellékletben a leírásokhoz
tartozó számok nem felelnek meg többé a kombinált nómenklatúrának; mivel e rendelet I. mellékletét ezért módosítani kell;
mivel az átláthatóság érdekében ezeket a változtatásokat be kell
jegyezni az I. melléklet helyébe kerülő mellékletbe;

1. cikk
A 2771/75/EGK rendelet I. melléklete helyébe a következő
melléklet lép.
2. cikk
Ez a rendelet 1996. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 1996. július 29-én.
a Bizottság részéről
Franz FISCHLER

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET
KN-kód

ex 0403 10 51
-től
ex 0403 10 99-ig
ex 0403 90 71
-től
ex 0403 90 99-ig
1806
ex 1901

1902 11 00
ex 1904

Áruleírás

Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve is, ízesítve
vagy kakaó hozzáadásával, cukrozva vagy más anyaggal édesítve

Csokoládé-és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény
A 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszerkészítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál
kisebb mennyiségben tartalmaz
Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve, tojástartalommal
Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított (pl. kukoricapehely) máshol nem említett gabona
(a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában
(a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy máshogy elkészítve máshová nem
besorolt, kakaótartalommal

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres
gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

1905 20

– Mézeskalács és hasonló

1905 30

– Édes biscuit; goffri és ostya

1905 40

– Kétszersült, pirított kenyér és hasonló áru

1905 90

Egyéb termékek, az 1905 90 10-től 1905 90 30-ig terjedő KN-kód alá eső termékek kivételével,

ex 2105 00

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal

2208

Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és
más szeszesital

2208 70

– Likőr és szíverősítő

3502

albumin (két vagy több savófehérje koncentrátumát is beleértve, amely szárazanyagban számítva
több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz: 3502 vtsz.) vagy globulin (3504 vtsz.)

3502 11 90

– – – Egyéb szárított tojásalbumin

3502 19 90

– – – Egyéb tojásalbumin”
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