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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1111/96
av den 20 juni 1996

rörande utfärdande av importlicenser för bananer enligt tullkvoten för tredje
kvartalet 1996 och inlämnande av nya ansökningar
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av
den 13 februari 1993 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för bananer ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 20 i denna,
och

med beaktande av följande:
Kommissionens förordning (EEG) nr 1442/93 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 875/96 (4) fastställde
tillämpningsföreskrifter för ordningen för import av
bananer till gemenskapen . Kommissionens förordning
(EG) nr 478/95 (*), ändrad genom förordning (EG) nr
702/95 (*) fastställde kompletterande tillämpningsföres
krifter för den ordning för tullkvoter som avses i
artiklarna 18 och 19 i förordning (EEG) nr 404/93 .

När det gäller de kvantiteter som omfattas av ansökningar
om importlicenser som är mindre än eller inte väsentligt
överskrider den vägledande kvantitet som fastställts för
kvartalet i fråga skall licenser utfärdas för de begärda
kvantiteterna. För vissa ursprung överskrider dock de
kvantiteter som omfattas av ansökningar väsentligt de
vägledande kvantiteter eller de andelar som fastställts i
bilagan till förordning (EG) nr 478/95. Därför bör en
gemensam procentsats fastställas som, under de omstän
digheter som beskrivs ovan, skall användas för att minska

de kvantiteter som tilldelas för licensansökningarna för
det tänkta ursprungen eller ursprunget och för licenskate
gorin i fråga.
Eftersom de licensansökningar som lämnats i Grekland
inte har kunnat vidarebefodras på grund av en ihållande
strejk inom den offentliga sektorn har de åtgärder som
föreskrivs i denna förordning fastställts på grundval av de
kvantiteter som denna medlemsstat ansökte om under

samma kvartal de föregående åren.

Det är lämpligt att fastställa den maximala kvantiteten för
sådana licensansökningar som fortfarande kan inlämnas
med hänsyn till de vägledande kvantiteter som fastställs i
förordning (EG) nr 939/96 och med hänsyn till beviljande
ansökningar 1—7 juni 1996.

I artikel 9.3 i förordning (EEG) nr 1442/93 föreskrivs att,
om för ett visst kvartal och för ett visst ursprung,

beroende på omständigheterna, ett land eller en grupp av
länder som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 478/95,
den kvantiteter som omfattas av ansökningar om importli
censer från en eller flera kategorier av aktörer väsentligt

överstiger den vägledande kvantitet som fastställts, skall
en gemensam procentsats fastställas som skall användas

Bestämmelserna i denna förordning skall träda i kraft
utan dröjsmål för att licenserna skall kunna utfärdas så
snabbt som möjligt.
Förvaltningskommittén för bananer har inte yttrat sig
inom den tid som dess ordförande har bestämt.

för att minska de kvantiteter som tilldelas. Denna minsk

ning skall inte göras för licensansökningar för kategori C
eller för ansökningar för kategori A och B som avser en

kvantitet på högst 150 ton, under förutsättning att den

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

totala kvantiteten som omfattas av dessa ansökningar

avseende kategori A och B för ett visst ursprung inte över
stiger 15 % av den totala mängden ansökningar.
Vid tillämpningen av artikel 9.1 i förordning (EEG) nr
1442/93 fastställs de vägledande kvantiteterna för import
inom ramen för tullkvoten, för tredje kvartalet 1996,

Artikel 1

Enligt den tullkvotsordning för import av bananer som
föreskrivs i artiklarna 18 och 19 i förordning (EEG) nr
404/93 för tredje kvartalet 1996 skall importlicenser

genom kommissionens förordning (EG) nr 939/96 0

utfärdas

(') EGT nr L 47, 25.2.1993, s. 1 .

1 . för den kvantitet som uppges i licensansökan
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1 .

a) justerad, för ursprung i Costa Rica, med nedsätt
ningskoefficienten 0,5472 för licensansökningar för
kategori B, dock med undantag för de ansökningar
som avser kvantiteter på högst 150 ton,
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b) justerad, för ursprung i Dominikanska Republiken,
med nedsättningskoefficienten 0,8658 för licensan
sökningar för kategori A och B, inklusive de ansök
ningar som avser kvantiteter på högst 150 ton,

3. för den kvantitet som uppges i ansökan för licenser

c) justerad, för ursprung "övriga", med nedsättningsko

Kvantiteter för vilka licensansökningar fortfarande kan
lämnas in för tredje kvartalet 1996 fastställs i bilagan .

efficienten 0,5821 för ansökningar för kategori A
och B, dock med undantag för de ansökningar som
avser kvantiter på högst 150 ton,
2. för den kvantitet som uppges i licensansökan med
annat ursprung än de som nämnts under 1 , samt

som avser kategori C.
Artikel 2

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA

(ton)

I

Tillgängliga kvantiteter
för de nya ansökningarna
COLOMBIA

— Kategorier A och C
— Kategori B

89 733,260
24 031,402

COSTA RICA

— Kategorier A och C

79 629,433

VENEZUELA

6 316,000

BELIZE

4 050,000

KAMERUN

2 025,000

ELFENBENSKUSTEN

1 718,000

Andra AVS-stater

1 233,622

