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Nr L 189/99

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 151 6/96
av den 29 juli 1996
om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2771/75 om den gemensamma
organisationen av marknaden för ägg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

ningarna i Kombinerade nomenklaturen. Därför är det

nödvändigt att ändra bilaga I till den förordningen. För
tydlighetens skull bör dessa ändringar införas i en bilaga

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

som ersätter bilaga I.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771 /75 av

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött

den 29 oktober 1975 om den gemensama organisationen
av marknaden för ägg ('), senast ändrad genom kommis
sionens förordning (EG) nr 2916/95 (2), särskilt artikel 8.13
i denna, och

och ägg.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande:

Rådets förordning (EEG) nr 2358/87 av den 23 juli 1987
om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen

samma tulltaxan (3), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1 192/96 (4), innehåller, i bilaga I, den gällande Kombi

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2771 /75 skall ersättas
med bilagan till den här förordningen.

nerade nomenklaturen.
Artikel 2

Vissa beskrivningar som förekommer i bilaga I till förord
ning (EEG) nr 2771 /75 motsvarar inte längre beskriv

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.
(2) EGT nr L 305, 19.12.1995, s. 49.
(3) EGT nr L 256, 73.1987, s. 1 .
(«) EGT nr L 156, 29.6.1996, s. 15.
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»BILAGA I

Varuslag

KN-nr

ex
ex
ex
ex

0403
0403
0403
0403

10
10
90
90

51 —
99
71 99

1806
ex 1901

1902 11 00
ex 1904

1905

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk
och grädde, smaksatta eller innehållande kakao, även koncentrerade, försatta med
socker eller annat sötningsmedel
Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao
Livsmedelsberedningar av varor enligt nummer 0401 — 0404, som innehåller mindre
än 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbe
gripna någon annanstans

Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda, innehållande ägg
Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller röstning av spannmål eller
spannmålsprodukter (L ex. majsflingor); spanmål, annan än majs, i form av korn eller
flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl), förkokt eller på annat
sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, innehållande kakao
Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma

oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och
liknande produkten
1905 20

— Pepparkakor od.

1905 30

— Söta kex, småkakor od.; våfflor och rån (wafers)

1905 40

— Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter

1905 90

— Andra slag, med undantag av produkter som omfattas av KN-nummer
1905 90 10-1905 90 30

ex 2105 00

Glassvaror, innehållande kakao

2208

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent, sprit,
likör och andra spritdrycken

2208 70

— Likör

3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer
än 80 viktprocenet vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och an
dra albuminderivat:

350211 90

— — — annat torkat äggalbumin

3502 19 90

— — — annat äggalbumin."
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