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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 754/2005,
annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,
muna-alalla 19 päivästä toukokuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta
vastaanottamispäivänä laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia. Voimassa olevan sääntelyn yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on syytä säätää,
että asetuksen (ETY) N:o 2771/75 1 artiklassa tarkoitetuissa munavalmisteissa on tuen myöntämiseksi oltava
munavalmisteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista
koskevista hygienia- ja terveysongelmista 20 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä
89/437/ETY (3) vahvistettu terveysmerkki.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29
päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2771/75 (1), ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan kolmannen
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 2771/75 8 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen
välinen ero voidaan kattaa vientituella.
Näiden sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta muna-alan
markkinoiden nykyiseen tilanteeseen seuraa, että tueksi
olisi vahvistettava määrä, joka mahdollistaa yhteisön osallistumisen kansainväliseen kauppaan ja jonka osalta on
otettu huomioon näiden tuotteiden viennin luonne sekä
tämänhetkinen merkitys.

(3)

Eräiden kolmansien maiden nykyisen markkina- ja kilpailutilanteen vuoksi tietyille muna-alan tuotteille on vahvistettava määräpaikan mukaan eriytetty vientituki.

(4)

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista
koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 800/1999 (2) 21 artiklassa säädetään, että tukea ei
myönnetä tuotteille, jotka eivät ole vienti-ilmoituksen

(5)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Niiden tuotteiden koodit, joiden vientiin myönnetään asetuksen
(ETY) N:o 2771/75 8 artiklassa tarkoitettu tuki, sekä kyseisen
tuen määrät vahvistetaan liitteessä.
Tuen saamiseksi direktiivin 89/437/ETY liitteessä olevan XI luvun soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden on kuitenkin täytettävä myös kyseisessä direktiivissä säädetyt terveysmerkinnän
edellytykset.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen

(1) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003,
s. 1).
(2) EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004,
s. 5).

(3) EYVL L 212, 22.7.1989, s. 87. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.
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LIITE
19 päivästä toukokuuta 2005 sovellettavat muna-alan vientituet
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 kpl

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 kpl

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).
Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:
E09 Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Hongkong EHA, Venäjä ja Turkki.
E10 Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa, Taiwan ja Filippiinit.
E16 Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Amerikan yhdysvallat eikä Bulgaria.
E17 Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi, Bulgaria eikä E09 ja E10 kohdassa tarkoitetut.
E18 Kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi eikä Bulgaria.

