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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1222/2007 НА КОМИСИЯТА
от 18 октомври 2007 година
относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния
албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава
определянето на представителните цени за продуктите от
секторите на птичето месо, яйцата и албумина, 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. Следователно е уместно
представителните цени да се публикуват.

(3)

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

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по
птиче месо и яйца,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от
29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара
на яйца (1), и по-специално член 5, параграф 4 от него,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от
29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара
на птиче месо (2), и по-специално член 5, параграф 4 от него,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от
29 октомври 1975 г. относно общия режим на обмен на
яйчния албумин и млечния албумин (3), и по-специално член
3, параграф 4 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

като има предвид, че:

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с
приложението към настоящия регламент.

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (4) 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 албумина.

Член 1

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 18 октомври 2007 година.
За Комисията
Jean-Luc DEMARTY

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

(1) ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).
(2) ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 679/2006.
(3) ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 104. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 2916/95 на Комисията (ОВ L 305, 19.12.1995 г.,
стр. 49).
(4) ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1094/2007 (ОВ L 246, 21.9.2007 г., стр. 17).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
към Регламент на Комисията от 18 октомври 2007 година относно определяне на представителни 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

0207 14 60

0207 27 10

1602 32 11

Наименование на стоките

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

Обезкостени замразени разфасовки от петли или
кокошки

Пилешки бутчета, замразени

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

Приготвени храни и консерви от петли и
кокошки без топлинна обработка

(1) Произход на внесените продукти:
01 Бразилия
02 Аржентина
03 Чили.“

Представителна
цена
(EUR/100 kg)

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

Произход (1)

104,2

0

01

104,6

0

02

126,6

0

01

109,5

3

02

143,2

0

03

214,1

18

01

263,8

11

02

351,3

0

03

111,1

10

01

149,0

0

03

322,5

0

01

398,5

0

03

229,3

17

01

