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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1319/2011 НА КОМИСИЯТА
от 15 декември 2011 година
относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния
албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95
секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин,
показва, че е необходимо да се променят представителните
цени при внос на някои продукти, като се има предвид
разликата в цените в зависимост от произхода. Сле
дователно е уместно представителните цени да се
публикуват.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и
по-специално член 143 от него,
като взе
7 юли
албумин
параграф

предвид Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета от
2009 г. за общата система за търговия с яйчен
и млечен (2) албумин и по-специално член 3,
4 от него,

като има предвид, че:
(1)

(2)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) определя
правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането
на допълнително мито при внос, и представителните цени
в сектора на птичето месо и яйцата, както и на яйчния
албумин.
Редовната проверка на данните, на които се основава
определянето на представителните цени за продуктите от

(3)

Предвид ситуацията на пазара е необходимо тази промяна
да се извърши в най-кратки срокове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Управителния комитет за
общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с
приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 15 декември 2011 година.
За Комисията,
от името на председателя,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 181, 14.7.2009 г., стр. 8.
(3) ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
към регламент на Комисията от 15 декември 2011 година за определяне на представителните цени в секторите
на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95
„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

0207 12 10

0207 12 90

0207 14 10

Наименование на стоките

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

Обезкостени замразени разфасовки от петли
или кокошки

Представителна цена
(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в
член 3, параграф 3
(EUR/100 kg)

Произход (1)

109,5

0

AR

128,7

0

BR

125,3

0

AR

143,2

0

BR

272,5

8

AR

227,0

22

BR

321,6

0

CL

0207 14 50

Пилешки гърди, замразени

222,0

0

BR

0207 14 60

Пилешки бутчета, замразени

249,8

0

BR

0207 25 10

Неразфасовани замразени „пуйки 80 %“

223,5

0

BR

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

355,4

0

BR

407,5

0

CL

0408 11 80

Яйчни жълтъци

303,9

2

AR

0408 91 80

Яйчни жълтъци

313,9

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без
топлинна обработка

296,2

0

BR

373,4

0

CL

498,7

0

AR

3502 11 90

Яйчен албумин, изсушен

(1) Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „друг произход“.“

