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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1319/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Δεκεμβρίου 2011
για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών,
καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95
όντα των τομέων του κρέατος πουλερικών και των αυγών
καθώς και της αυγοαλβουμίνης προκύπτει ότι πρέπει να
τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές για τις εισαγωγές
ορισμένων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις
των τιμών ανάλογα με την καταγωγή. Συνεπώς, πρέπει να
δημοσιευθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο
143,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 614/2009 του Συμβου
λίου, της 7ης Ιουλίου 2009, περί κοινού συστήματος εμπορίας για
την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη (2), και ιδίως το άρθρο
3 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί η τροποποίηση αυτή το συντομότερο δυνατό, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης
της αγοράς.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής
οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (3) καθό
ρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος συμπλη
ρωματικών εισαγωγικών δασμών και τις αντιπροσωπευτικές
τιμές στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών,
καθώς και της αυγοαλβουμίνης.

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίστα
ται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Από τον τακτικό έλεγχο των δεδομένων, στα οποία βασίζεται
ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών τιμών, για τα προϊ

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2011.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 181 της 14.7.2009, σ. 8.
(3) ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους
τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

0207 12 10

0207 12 90

0207 14 10

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται
“κοτόπουλα 70 %”, κατεψυγμένα
Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται
“κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγμένα
Τεμάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγμένους
πετεινούς ή κότες

Αντιπροσωπευτική τιμή
(EUR/100 kg)

Εγγύηση που αναφέρεται
στο άρθρο 3
παράγραφος 3
(EUR/100 kg)

Καταγωγή (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

Στήθια από κοτόπουλα, κατεψυγμένα

222,0

0

BR

0207 14 60

Μηροί από κοτόπουλα, κατεψυγμένοι

249,8

0

BR

0207 25 10

Σφάγια από γάλους και γαλοπούλες που ονο
μάζονται “γάλοι 80 %”, κατεψυγμένα

223,5

0

BR

0207 27 10

Τεμάχια χωρίς
κατεψυγμένα

355,4

0

BR

407,5

0

CL

κόκαλα

από

γαλοπούλες,

0408 11 80

Κρόκοι αυγών

303,9

2

AR

0408 91 80

Αυγά χωρίς το τσόφλι αποξεραμένα

313,9

0

AR

1602 32 11

Παρασκευάσματα άψητα από πετεινούς ή κότες

296,2

0

BR

373,4

0

CL

498,7

0

AR

3502 11 90

Αυγοαλβουμίνες αποξεραμένες

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός
“ZZ” αφορά “άλλες χώρες καταγωγής”.»

