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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1315/96
av den 8 juli 1996
om ändring av förordning (EG) nr 1466/95 om inrättande av särbestämmelser för

exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter ('), senast
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr
2931 /95 (2), särskilt artikel 17.14 i denna, och
med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EG) nr 1466/95 av den 27
juni 1995 om inrättande av särbestämmelser för export
bidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 11 12/96 (4) fast
ställs i artikel 2a minimipriset för ostar som berättigar till
exportbidrag. Detta pris som infördes i förordning (EG) nr
1466/95 genom kommissionens förordning (EG) nr
823/96 (*) är högre än det som tidigare gällde enligt
kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (% senast
ändrad genom förordning (EG) nr 823/96, och tillämpligt
på alla ostar. Denna åtgärd vidtogs för att begränsa antalet
ansökningar om exportlicens för att ta hänsyn till de
kvantiteter ost som exporteras med exportbidrag till följd

I artikel 7 i förordning (EG) nr 1466/95 anges beloppet
för den säkerhet som skall ställas för exportlicenser för
vissa mjölkprodukter. För att ordningen med exportbidrag

skall fungera väl, särskilt beträffande skummjölkspulver,
för att minska risken för spekulativa ansökningar och
störningar av ordningen och för att tillåta en mer exakt

förvaltning av utfärdandet av licenser är det nödvändigt att
höja säkerhetsbeloppet för ovannämnda produkt.

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har
inte angivit något yttrande inom den tid som dess ordfö
rande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Förordning (EG) nr 1466/95 ändras enligt följande:

1 . Till artikel 2a skall följande stycke fogas:
"Den bestämmelse som anges i första stycket skall
emellertid inte tillämpas för ost som omfattas av
KN-nummer 0406 90 33 919 ."

av de avtal som slöts inom ramen för de multinationella

handelsförhandlingarna i Uruguayrundan. Sedan dess har
analysen av de olika externa marknaderna visat att med
hänsyn till prisdifferentieringen för Fetaostar tillverkade
av komjölk skulle detta mål bättre kunna uppnås beträf
fande dessa ostar genom en direkt kontroll av antalet
utfärdade licenser vilket gör det möjligt att säkerställa att
antalet utfärdade licenser under perioden 1 juli — 30 juni
klart understiger antalet utfärdade licenser under samma
period föregående år. Det är därför lämpligt att inte
tillämpa detta minimipris för Fetaostar av komjölk.

2. Artikel 7.1 b skall ersättas med följande:
"b) 1 5 % av exportbidraget för produkter som omfattas
av KN-nummer 0402 10 ."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det

att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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