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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1319/2011
z dne 15. decembra 2011
o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o
spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95
treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih
proizvodov ob upoštevanju sprememb cen glede na
poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(Uredba o enotni SUT) (1) in zlasti člena 143 Uredbe,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 614/2009 z dne 7. julija
2009 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (2) ter zlasti člena 3(4) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (3) navaja podrobna
pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in
določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega
mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za dolo
čanje reprezentativnih cen za proizvode v sektorjih peru
tninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je

(3)

Glede na razmere na trgu je treba to spremembo čim
prej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih
trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k tej
uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 15. decembra 2011
Za Komisijo
V imenu predsednika
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 181, 14.7.2009, str. 8.
(3) UL L 145, 29.6.1995, str. 47.
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PRILOGA
k Uredbi Komisije z dne 15. decembra 2011 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in
jajc ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95
„PRILOGA I

Tarifna oznaka
KN

0207 12 10

0207 12 90

0207 14 10

Poimenovanje proizvodov

Piščančji trupi, znani kot 70 % piščanci,
zamrznjeni
Piščančji trupi, znani kot 65 % piščanci,
zamrznjeni
Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus dome
sticus brez kosti, zamrznjeni

Reprezentativna cena
(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)
(v EUR/100 kg)

Poreklo (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

Piščančja prsa, zamrznjena

222,0

0

BR

0207 14 60

Noge piščancev, zamrznjene

249,8

0

BR

0207 25 10

Puranji trupi, znani kot 80 % purani, zamrz
njeni

223,5

0

BR

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

355,4

0

BR

407,5

0

CL

0408 11 80

Rumenjaki

303,9

2

AR

0408 91 80

Jajca brez lupine, sušena

313,9

0

AR

1602 32 11

Pripravki iz surovih kokoši in petelinov vrste
Gallus domesticus

296,2

0

BR

373,4

0

CL

498,7

0

AR

3502 11 90

Jajčni albumin, posušen

(1) Po nomenklaturi držav, določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka ‚ZZ‘ predstavlja ‚drugo
poreklo‘.“

