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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 422/2012
av den 16 maj 2012
om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna
för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin
fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin att de repre
sentativa priserna för import av vissa produkter bör änd
ras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad
marknadsordning”) (1), särskilt artikel 143 jämförd med arti
kel 4,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 614/2009 av den
7 juli 2009 om det gemensamma handelssystemet för äggalbu
min och mjölkalbumin (2), särskilt artikel 3.4, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Förordning (EG) nr 1484/95 bör ändras i enlighet med
detta.

(4)

Denna åtgärd bör tillämpas så fort uppdaterade uppgifter
föreligger, varför den här förordningen bör träda i kraft
samma dag som den offentliggörs.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för
den gemensamma organisationen av jordbruksmark
naderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (3)
fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för till
lämpning av tilläggsbelopp för import samt representa
tiva priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt
för äggalbumin.
Det framgår av den regelbundna kontrollen av de upp
gifter som ligger till grund för fastställandet av de repre
sentativa priserna för produkterna inom sektorerna för

Artikel 1
Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med texten
i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2012.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 181, 14.7.2009, s. 8.
(3) EGT L 145, 29.6.1995, s. 47.
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BILAGA
”BILAGA I

Representativt pris
(EUR/100 kg)

Säkerhet som avses
i artikel 3.3
(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

Plockade och urtagna (s.k. 70 %-kyckling
ar), frysta

128,1

0

AR

Plockade och urtagna (s.k. 65 %-kyckling
ar), frysta

130,1

0

AR

126,1

0

BR

278,6

6

AR

236,3

19

BR

329,3

0

CL

KN-nr

Varuslag

0207 12 10
0207 12 90

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

0207 14 50

Kycklingbröst, frysta

215,7

0

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

351,2

0

BR

361,8

0

CL

0408 11 80

Torkad äggula

335,6

0

AR

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

367,8

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebe
handlade beredningar av höns av arten
Gallus domesticus

279,6

2

BR

347,6

0

CL

Torkat äggalbumin

529,6

0

AR

3502 11 90

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’
betecknar ’övrigt ursprung’.”

