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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1233/2002,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002,
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin
sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tuotteita on vahvistettava samaksi ajanjaksoksi, joka
otetaan huomioon vahvistettaessa näihin samoihin sellaisenaan vietäviin tuotteisiin sovellettavat tuet.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29
päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2771/75 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 493/2002 (2), ja erityisesti sen 8
artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 2771/75 8 artiklan 1 kohdan
mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja yhteisön hintojen erotus voidaan
kattaa vientituella, kun kyseiset tuotteet viedään kyseisen
asetuksen liitteessä mainittuina tavaroina. Tiettyjen
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina
tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen
myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa
komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1052/2002 (4), määritellään tuotteet, joille on aiheellista
vahvistaa tuen määrä, jota sovelletaan niiden vientiin
asetuksen (ETY) N:o 2771/75 liitteessä lueteltuina tavaroina.
Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan
mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kyseisiä perus-

(3)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen 11 artiklan mukaan jonakin tavarana vietävälle
tuotteelle myönnettävä tuki ei saa olla suurempi kuin
tälle tuotteelle sellaisenaan vietäessä myönnettävä tuki.

(4)

On varmistettava jatkossakin varojen tiukka hallinnointi
ottaen huomioon menoarvot ja varojen saatavuus.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A ja asetuksen (ETY)
N:o 2771/75 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin,
jotka viedään asetuksen (ETY) N:o 2771/75 liitteessä I lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät vahvistetaan tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2002.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
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LIITE
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2002 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

0407 00

Tavaran kuvaus

Määräpaikka
(1)

Tuen määrä

02
03
04
01

10,00
30,00
5,00
5,00

01

20,00

01

10,00

01

10,00

01

45,00

01

11,00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:
– siipikarjan munat:

0407 00 30

– – muut:
a) vietäessä CN-koodeihin 3502 11 90 ja 3502 19 90 kuuluvaa
ovalbumiinia

b) vietäessä muita tavaroita
0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut,
höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla
säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:
– munankeltuainen:

0408 11
ex 0408 11 80

– – kuivattu:
– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:
makeuttamaton

0408 19

– – muut:
– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:

ex 0408 19 81

– – – – nestemäinen:
makeuttamaton

ex 0408 19 89

– – – – jäädytetty:
makeuttamaton
– muut:

0408 91
ex 0408 91 80

– – kuivatut:
– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:
makeuttamaton

0408 99
ex 0408 99 80

– – muut:
– – – elintarvikekäyttöön soveltuva:
makeuttamaton

(1) Määräpaikat ovat:
01 kolmannet maat
02 Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Turkki, Hongkong EHA ja Venäjä
03 Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit
04 kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi ja 02 ja 03 kohdassa ilmoitetut.

