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Oikaistaan assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2002, Euroopan yhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin
tasavallan välinen assosiaatio, tehty 16 päivänä huhtikuuta 2002, Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 3
mukaisten jalostettuja maataloustuotteita koskevien kauppajärjestelyjen parantamiseksi
(Euroopan yhteisön virallinen lehti L 172, 2. heinäkuuta 2002)
Sivu 26, liite I, taulukko 1 a, CN-koodi 2202, palsta 2 ”Kuvaus”:
korvataan:

”… ei kuitenkaan nimikkeen 2209…”

seuraavasti: ”… ei kuitenkaan nimikkeen 2009…”.
Sivu 27, liite I, taulukko 1 b, CN-koodi 0710 40 00 ja 0711 90 30, palsta 4 ”Vuotuinen korotus vuodesta 2003 alkaen”:
korvataan:

”16 836”

seuraavasti: ”1 688”.
Sivulla 28, liitteessä I, taulukossa 2 a korvataan CN-koodien 0403—0711 90 30 tiedot seuraavasti:

CN-koodi

Kuvaus

31.12.2001 sovellettava tulli

(1)

(2)

(3)

”0403

0403 10

Kirnupiimä, juoksutettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu
maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:
– jogurtti:
– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:
– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

0403 10 51

– – – – enintään 1,5 painoprosenttia

8,3 % + 95 EUR/100 kg

0403 10 53

– – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

8,3 % + 130,4 EUR/100 kg

0403 10 59

– – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

8,3 % + 168,8 EUR/100 kg

– – – muu, maitorasvapitoisuus:
0403 10 91

– – – – enintään 3 painoprosenttia

8,3 % + 12,4 EUR/100 kg

0403 10 93

– – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

0403 10 99

– – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

8,3 % + 26,6 EUR/100 kg

0403 90

– muu:
– – maustetut tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:
– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

0403 90 71

– – – – enintään 1,5 painoprosenttia

8,3 % + 95 EUR/100 kg

0403 90 73

– – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

8,3 % + 130,4 EUR/100 kg

0403 90 79

– – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

8,3 % + 168,8 EUR/100 kg

– – – muu, maitorasvapitoisuus:
0403 90 91

– – – – enintään 3 painoprosenttia

8,3 % + 12,4 EUR/100 kg

0403 90 93

– – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

0403 90 99

– – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

8,3 % + 26,6 EUR/100 kg

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet:

0405 20

– maidosta valmistetut levitteet:

0405 20 10

– – rasvapitoisuus vähintään 39 mutta pienempi kuin 60 painoprosenttia

9 % + EAR

0405 20 30

– – rasvapitoisuus vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia

9 % + EAR

0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt):

0710 40 00

– sokerimaissi

3 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
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CN-koodi

Kuvaus

31.12.2001 sovellettava tulli

(1)

(2)

(3)

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai
muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina:

0711 90

– muut kasvikset; kasvissekoitukset:
– – kasvikset:

0711 90 30

– – sokerimaissi

3 % + 9,4 EUR/100 kg net eda”.

Sivu 42, liite II, taulukko 1, Unkarin tullitariffin koodi 0403 10 ja ex 0403 90, palsta 3 ”Vuotuinen kiintiö 2002”:
korvataan: ”8 078”
seuraavasti: ”8 858”.
Sivu 44, liite II, taulukko 1, Unkarin tullitariffin koodi 1902 19 10 00 ja 1902 19 90 00, palsta 6 ”31.12.2001 sovellettava tulli (%) — Kiintiön ulkopuolinen”:
korvataan: ”38,4”
seuraavasti: ”35”.
Sivu 45, liite II, taulukko 1, Unkarin tullitariffin koodi 1902 11 00 00, 1902 19 00 00, 1902 30 00 00,
ex 1902 20 10 00, ex 1902 20 10 00, 1902 20 30 00, 1902 20 91 00 ja 1902 20 99 00, palsta 6 ”31.12.2001 sovellettava tulli (%) — Kiintiön ulkopuolinen”:
korvataan: ”38,4”
seuraavasti: ”35”.
Sivu 47, liite II, taulukko 1, Unkarin tullitariffin koodi 2205 10, palsta 3 ”Vuotuinen kiintiö 2002” (1 000 kg):
korvataan: ”1 680 hl”
seuraavasti: ”2 140 hl”.
Sivu 47, liite II, taulukko 1, Unkarin tullitariffin koodi 2205 10, palsta 5 ”31.12.001 sovellettava tulli (%) — Kiintiöön
kuuluva”:
korvataan: ”70”
seuraavasti: ”50”.
Sivu 52, liite II, taulukko 2:
Poistetaan Unkarin tullitariffin koodi 1902 30 sekä siihen kuuluvat tavaran kuvaus ja tulliprosentti.

