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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2302/2002
av den 20 december 2002
om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om
öppnande av tullkvoter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

Det har framkommit att osten ”Halloumi” kan klassas
både under löpnummer 2 och 3 i bilaga III.C till
kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 (6), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1667/2002 (7). För att
undvika oklarheter bör beskrivningen i den bilagan
ändras.

(3)

Förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från det gemensamma mötet mellan
Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter
och Förvaltningskommittén för övergripande frågor
rörande handel med bearbetade jordbruksprodukter som
inte omfattas av bilaga I.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (2), särskilt artikel
6.2 och artikel 7.2 och 7.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (3), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 509/2002 (4), särskilt artikel
29.1 i denna,
med beaktande av rådets och kommissionens beslut 2002/309/
EG, Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal
med Schweiziska edsförbundet (5), särskilt artikel 5.3 i detta,
och
av följande skäl:
(1)

Enligt bilaga 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med
jordbruksprodukter som undertecknades i Luxemburg
den 21 juni 1999 och som godkändes genom beslut
2002/309/EG, Euratom, omfattar kvot nr 09.4155 all
slags yoghurt, även smaksatt. Beskrivningen av varuslag
för denna kvot bör därför ändras i detta avseende.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 2535/2001 ändras på följande sätt:
1. I del F i bilaga I skall kvotnummer 09.4155 ersättas med
bilaga I till denna förordning.
2. I bilaga III skall del C ersättas med bilaga II till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 1.1 skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 december 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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BILAGA I

Kvantitet (ton)
Fastställd kvot
Kvotnummer

”09.4155

KN-nummer

ex 0401 30
0403 10

Varuslag

Tullsats
2002
1 juli 2002–30 juni
2003

2003 och följande år
1 juli–30 juni

2 167
(2 000 + 167)

2 000”

Grädde med en fetthalt av mer än 6 viktprocent
Tullbefrielse

Yoghurt

BILAGA ΙΙ
”III. C
SYSTEM MED FÖRMÅNSBEHANDLING VID IMPORT – ÖVRIGA

Föreskrifter för
utfärdante av intyg

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

1

ex 0406 90 29

Kashkaval tillverkad uteslutande av fårmjölk, lagrad i
minst två månader, med en lägsta fetthalt av 45 viktprocent beräknad på torrsubstansen och med en lägsta
torrsubstanshalt av 58 viktprocent, i rund form med en
högsta nettovikt av 10, ev. förpackad i plast

Cypern

67,19

Se under
bilaga XI

E

i

2

ex 0406 90 31
ex 0406 90 50

Ost, med undantag av Halloumi, tillverkad uteslutande
av fårmjölk eller buffelmjölk, i behållare innehållande
saltlake eller i behållare av får-eller getskinn

Cypern

67,19

Se under
bilaga XI

F

i

3

ex
ex
ex
ex

Halloumi

Cypern

27,63

Se under
bilaga XI”

F

i

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

Ursprungsland

Tullsats vid import
(i euro per 100 kg
nettovikt om inte
annat anges)

