L 348/78

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

21.12.2002

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2302/2002,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2002,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen
(EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

muutettuna asetuksella (EY) N:o 1667/2002 (7), liitteessä
III olevan C osan 2 tai 3 järjestysnumeroon. Sekaannusten välttämiseksi olisi tavaran kuvaus muutettava
kyseisessä liitteessä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa
tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6
päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3448/93 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (2), ja erityisesti sen 6 artiklan
2 kohdan ja 7 artiklan 2 ja 3 kohdan,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 509/
2002 (4), ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin
valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyn neuvoston
ja komission päätöksen 2002/309/EY, Euratom (5) ja erityisesti
sen 5 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn ja
päätöksellä 2002/309/EY, Euratom hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 2 mukaisesti kiintiö nro 09.4155 koskee jogurttia ja myös maustettua jogurttia. Tämän vuoksi olisi kyseisen kiintiön
tavaran kuvausta muutettava.
On osoittautunut, että ”Halloumi”-niminen juusto
voidaan luokitella komission asetuksen (EY) N:o 2535/
sellaisena
kuin
se
on
viimeksi
2001 (6),

(3)

Asetus (EY) 2535/2001 olisi tämän vuoksi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean ja liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaan
liittyviä horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean yhteisessä kokouksessa antaman lausunnon
mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 2535/2001 seuraavasti:
1) Korvataan liitteessä I olevassa F osassa kiintiötä 09.4155
koskeva teksti tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.
2) Korvataan liitteessä III oleva C osa tämän asetuksen liitteessä
II olevalla tekstillä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Edellä olevan 1 artiklan ensimmäistä kohtaa sovelletaan 1
päivästä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I

Määrä tonneina
Kiintiön
numero

”09.4155

Vahvistettu kiintiö

Yhdistetyn nimikkeistön koodi

ex 0401 30
0403 10

Tavaran kuvaus

Tulli
2002
1.7.2002—30.6.2003

2003 ja sen jälkeiset
vuodet
1.7.—30.6.

2 167
(2 000 + 167)

2 000”

Kerma, rasvapitoisuus yli 6 painoprosenttia
vapaa

Jogurtit

LIITE ΙΙ
”C Osa
ETUUSMENETTELYT TUONNISSA — MUUT
Todistusten
täyttämistä
koskevat säännöt

CN-koodi

Tavaran kuvaus

1

ex 0406 90 29

Kashkaval-juusto, joka on valmistettu yksinomaan
lampaanmaidosta, kypsytysaika vähintään kaksi
kuukautta, rasvapitoisuus vähintään 45 prosenttia
kuiva-aineen painosta ja kuiva-ainepitoisuus vähintään
58 painoprosenttia, kokonaisina juustoina, joiden nettopaino on enintään 10 kg, myös muoviin pakatut
juustot

Kypros

67,19

Katso liitteessä XI
oleva E kohta

2

ex 0406 90 31
ex 0406 90 50

Ainoastaan lampaan- tai puhvelinmaidosta tehty juusto,
ei kuitenkaan Halloumi, suolavettä sisältävissä astioissa
tai lampaan- tai vuohennahkaisissa leileissä

Kypros

67,19

Katso liitteessä XI
oleva F kohta

3

ex
ex
ex
ex

Halloumi

Kypros

27,63

Katso liitteessä XI
oleva F kohta”

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

Alkuperämaa

Tuontitulli
(euroa/100 kg
nettopaino, jollei
muutoin ilmoiteta)

Järjestysnumero

