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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

21.12.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2302/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2002
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων και το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων
2535/2001 της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1667/2002 (7). Για να
αποφευχθεί σύγχυση, θα πρέπει να προσαρµοστεί η περιγραφή αυτού του παραρτήµατος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου, της 6ης
∆εκεµβρίου 1993, για τον καθορισµό του καθεστώτος συναλλαγών
που εφαρµόζεται για ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από
τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (2), και ιδίως το
άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 1,
την απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου και της
Επιτροπής σχετικά µε τη συµφωνία επιστηµονικής και τεχνολογικής
συνεργασίας της 4ης Απριλίου 2002 για τη σύναψη επτά συµφωνιών µε την Ελβετική Συνοµοσπονδία (5), και ιδίως το άρθρο 5
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει του παραρτήµατος 2 της συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας
σχετικά µε τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων η οποία
υπεγράφη στο Λουξεµβούργο στις 21 Ιουνίου 1999 και
εγκρίθηκε µε την απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόµ, η ποσόστωση αριθ. 09.4155 αφορά όλα τα γιαούρτια, συµπεριλαµβανοµένων των αρωµατισµένων γιαουρτιών. Ενδείκνυται λοιπόν να τροποποιηθεί η περιγραφή των εµπορευµάτων αυτής
της ποσόστωσης κατ' αυτή την έννοια.

(1)

∆ιαπιστώθηκε ότι το τυρί «Χαλούµι» µπορεί να καταταγεί
τόσο στον αύξοντα αριθµό 2 όσο και στον αύξοντα αριθµό
3 του παραρτήµατος III µέρος Γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

(2)

(3)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 2535/2001.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της κοινής συνεδρίασης των επιτροπών διαχείρισης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων και των οριζοντίων θεµάτων σχετικά µε τις συναλλαγές µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων εκτός παραρτήµατος I,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο παράρτηµα I µέρος ΣΤ, η ποσόστωση αριθ. 09.4155 αντικαθίσταται από το κείµενο που εµφαίνεται στο παράρτηµα I του
παρόντος κανονισµού.
2. Στο παράρτηµα III, το µέρος Γ αντικαθίσταται από το κείµενο
που εµφαίνεται στο παράρτηµα II του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το πρώτο σηµείο του άρθρου 1 εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ποσότητες σε τόνους
Σταθερή ποσόστωση

Αριθ. της
ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

«09.4155

ex 0401 30
0403 10

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κρέµα γάλακτος, περιεκτικότητας κατά βάρος σε
λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6 %
Γιαούρτια

∆ασµός

2002
από την 1η Ιουλίου
2002 έως τις 30
Ιουνίου 2003

2003 και επόµενα έτη
από την 1η Ιουλίου
έως τις 30 Ιουνίου

2 167
(2 000 + 167)

2 000»

απαλλαγή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
«Μέρος Γ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΛΟΙΠΑ

Κανόνες για τη
συµπλήρωση των
πιστοποιητικών

Αύξων αριθ.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

1

ex 0406 90 29

Kashkaval που παρασκευάζεται αποκλειστικά µε πρόβειο
γάλα, ωρίµανσης τουλάχιστον δύο µηνών, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς ύλης 45 %
και ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος ξηράς ύλης
58 %, σε τυποποιηµένα κεφάλια τυριών µέγιστου καθαρού
βάρους 10 kg µε ή δίχως πλαστικό περιτύλιγµα

Κύπρος

67,19

Βλέπε παράρτηµα
ΧΙ σηµείο Ε

2

ex 0406 90 31
ex 0406 90 50

Τυρί, µε εξαίρεση το Χαλούµι, που παρασκευάζεται αποκλειστικά από πρόβειο ή βουβαλίσιο γάλα, σε δοχεία που
περιέχουν άλµη ή σε ασκούς από δέρµα προβάτου ή αιγός

Κύπρος

67,19

Βλέπε παράρτηµα
ΧΙ σηµείο ΣΤ

3

ex
ex
ex
ex

Χαλούµι

Κύπρος

27,63

Βλέπε παράρτηµα
ΧΙ σηµείο ΣΤ»

0406 90 50
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88

Χώρα καταγωγής

Συντελεστής
εισαγωγικού δασµού
(σε ευρώ/100 kg
καθαρού βάρους
χωρίς άλλη ένδειξη)

