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REGULAMENTUL (CE) NR. 337/2009 AL COMISIEI
din 23 aprilie 2009
de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru
ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95
sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și pentru
ovalbumină rezultă că este necesară modificarea
prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor
produse ținând seama de variațiile prețurilor în funcție
de origine. Prin urmare, este necesar ca prețurile repre
zentative să fie publicate.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în
special articolul 143,
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului
din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercia
lizare a ovalbuminei și lactalbuminei, în special articolul 3
alineatul (4),

(2)

Ținând seama de situația pieței, este necesară aplicarea
acestei modificări în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului de gestionare a orga
nizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

întrucât:
(1)

(3)

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (2) stabilește
normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe
suplimentare la import și stabilește prețurile reprezen
tative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și
pentru ovalbumină.

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu
anexa la prezentul regulament.

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se
determină prețurile reprezentative pentru produsele din

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2

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

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2009.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 145, 29.6.1995, p. 47.
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ANEXĂ
la regulamentul Comisiei din 23 aprilie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre
și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95
„ANEXA I

Cod NC

0207 12 10

0207 12 90

0207 14 10

0207 14 50

Preț reprezentativ
(în EUR/100 kg)

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

Origine (1)

Carcase de pui congelate, denumite «pui
70 %»

104,3

0

BR

100,6

0

AR

Carcase de pui congelate, denumite «pui
65 %»

127,8

0

BR

128,3

0

AR

Bucăți dezosate, congelate de cocoși și de
găini

215,8

25

BR

214,5

26

AR

275,7

7

CL

190,3

7

BR

146,3

20

AR

Denumirea mărfurilor

Piepturi de pui congelate

0207 14 60

Pulpe de pui congelate

118,8

7

BR

0207 25 10

Carcase de curcan congelate, denumite
«curcan 80 %»

223,4

0

BR

0207 27 10

Bucăți de curcan dezosate, congelate

228,9

20

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Gălbenușuri de ou

383,8

0

AR

0408 91 80

Ouă uscate fără coajă

335,7

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

250,0

11

BR

3502 11 90

Ovalbumine uscate

563,0

0

AR

(1) Nomenclatura țărilor, astfel cum este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul
«ZZ» reprezintă «alte origini».”

