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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1396/2002
av den 31 juli 2002
om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som
inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

I artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs
att ett stöd skall utbetalas för gemenskapsproducerad
skummjölk som bearbetas till kasein, om denna mjölk
och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller
vissa villkor.

(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15
december 1997 om försäljning av smör till reducerat pris
och beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat
smör som används vid framställning av bakverk, glass
och andra livsmedel (5), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 635/2002 (6), fastställs att smör och grädde till
reducerat pris bör göras tillgängliga för industrier som
framställer vissa produkter.

(6)

Det är nödvändigt att även i fortsättningen garantera en
strikt förvaltning med hänsyn dels till utgiftsberäkningar,
dels till tillgängliga budgetmedel.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk
och mjölkprodukter.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
15 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 509/2002 (2), särskilt artikel
31 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999
föreskrivs att skillnaden mellan priserna i internationell
handel för de produkter som förtecknas i artikel 1 a–e
och g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag. I kommissionens
förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om
gemensamma tillämpningsföreskrifter för beviljande av
exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till
fördraget, och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1052/2002 (4), anges de produkter för vilka en bidragssats bör fastställas som skall tillämpas när dessa
produkter exporteras i form av varor som förtecknas i
bilagan till förordning (EG) nr 1255/1999.

(2)

Enligt artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr
1520/2000 är det nödvändigt att för varje månad
fastställa bidragssatsen för 100 kg av var och en av
basprodukterna i fråga.

(3)

I artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1520/2000 föreskrivs
att när exportbidragssatsen fastställs, bör hänsyn vid
behov tas till de produktionsbidrag, stöd och andra
åtgärder med motsvarande verkan, som i enlighet med
förordningen om den gemensamma organisationen av
marknaden för produkten i fråga, är tillämpliga i alla
medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i
bilaga A till nämnda förordning eller för likställda
produkter.

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
EGT L 79, 22.3.2002, s. 15.
EGT L 177, 15.7.2000, s. 1.
EGT L 160, 18.6.2002, s. 16.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter
som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1520/2000, som
förtecknas i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, och som
exporteras i form av varor som förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr 1255/1999, fastställs i enlighet med vad som
anges i bilagan till denna förordning.
2. Det fastställs inga exportbidragssatser för de produkter
som avses i föregående punkt som inte förtecknas i bilagan till
denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.
(5) EGT L 350, 20.12.1997, s. 3.
(6) EGT L 76, 25.3.2002, s. 9.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2002.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till kommissionens förordning av den 31 juli 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter
som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
(EUR/100 kg)
KN-nummer

ex 0402 10 19

Varuslag

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med
socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG
2):
a) Vid export av varor enligt KN-nummer 3501
b) Vid export av andra varor

ex 0402 21 19

—
85,00

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med
socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):
a) Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med
PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 2571/97
b) Vid export av andra varor

ex 0405 10

Bidragssats

94,61
120,90

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):
a) Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris,
framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr
2571/97

100,00

b) Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40
viktprocent mjölkfett

192,25

c) Vid export av andra varor

185,00

