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REGULAMENTUL (CE) NR. 1222/2007 AL COMISIEI
din 18 octombrie 2007
de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru
ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(2)

Rezultă din controlul regulat al datelor pe baza cărora se
determină prețurile reprezentative pentru produsele din
sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și pentru ovalbumină că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse ținând seama
de variațiile prețurilor în funcție de origine. Prin urmare,
prețurile reprezentative trebuie publicate.

(3)

Ținând seama de situația pieței, această modificare trebuie
aplicată în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului pentru gestionarea
cărnii de pasăre și a ouălor,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului
din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor
în sectorul ouălor (1), în special articolul 5 alineatul (4),
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului
din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor
în sectorul cărnii de pasăre (2), în special articolul 5 alineatul (4),
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului
din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și a lactalbuminei (3), în special articolul 3
alineatul (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
întrucât:
(1)

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei
stabilește
normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe
suplimentare la import și stabilește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și cel al ouălor și
pentru ovalbumină.

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu
anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 octombrie 2007.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 282, 1.11.1975, p. 49. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119,
4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006.
(3) JO L 282, 1.11.1975, p. 104. Regulament, astfel cum a fost
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2916/95 al
Comisiei (JO L 305, 19.12.1995, p. 49).
(4) JO L 145, 29.6.1995, p. 47. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1094/2007 (JO L 246,
21.9.2007, p. 17).
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ANEXĂ
la regulamentul comisiei din 18 octombrie 2007 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de
pasăre și al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

„ANEXA I

Codul NC

0207 12 10

0207 12 90

0207 14 10

0207 14 60

0207 27 10

1602 32 11

Descrierea mărfurilor

«Pui 70%», congelați

«Pui 65%», congelați

Bucăți dezosate, congelate de cocoși sau de
găini

Pulpe de pui congelate

Bucăți dezosate, congelate de curcani și de curci

Preparate nefierte din cocoși sau găini

(1) Originea importurilor:
01 Brazilia
02 Argentina
03 Chile”

Preț
reprezentativ
(EUR/100 kg)

Garanția
menționată la
articolul 3
alineatul (3)
(EUR/100 kg)

Origine (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

