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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 756/2005
z dne 18. maja 2005
o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o
spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za preverjanje uvoznih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc
ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov, upoštevajoč spremembe cen glede na poreklo. Zato je treba
objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba te spremembe čimprej
izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne
29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti
člena 5(4) Uredbe,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne
29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko
meso (2), in zlasti člena 5(4) Uredbe,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne
29. oktobra 1975 o skupnem trgovinskem sistemu za ovalbumin in laktalbumin (3), in zlasti člena 3(4) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (4), določa podrobna
pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in
določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega
mesa in jajc ter za jajčni albumin.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k
Uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 19. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 18. maja 2005
Za Komisijo
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).
(2) UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.
(3) UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo Komisje (ES) št. 2916/95 (UL L 305,
19.12.1995, str. 49).
(4) UL L 145, 29.6.1995, str. 47. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 563/2005 (UL L 95, 14.4.2005, str. 42).
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PRILOGA
k Uredbi Komisije z dne 18. maja 2005 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc
ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95
„PRILOGA I

Tarifna
oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena
(EUR/100 kg)

Varščina iz
člena 3(3)
(EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščanci, oskubljeni in iztrebljeni, brez glav in
krempljev ter brez vratov, src, jeter in
želodčkov, znani kot ‚70 % piščanci‘, ali drugače
pripravljeni, zamrznjeni

80,2

3

01

0207 12 90

Piščanci, oskubljeni in iztrebljeni, brez glav in
krempljev ter brez vratov, src, jeter in
želodčkov, znani kot ‚65 % piščanci‘, ali drugače
pripravljeni, zamrznjeni

80,2

11

01

101,8

5

03

153,0

54

01

165,0

48

02

183,4

38

03

286,0

4

04

0207 14 10

Kosi kokoši vrste Gallus domesticus, brez kosti,
zamrznjeni

0207 14 50

Kokošja prsa, zamrznjeni

140,4

22

01

0207 14 70

Drugi kosi piščanca, zamrznjeni

138,0

54

01

160,0

43

03

201,0

29

01

238,7

17

04

162,0

43

01

196,8

27

03

0207 27 10

1602 32 11

(1) Poreklo izvoza:
01 Brazilija
02 Tajska
03 Argentina
04 Čile“

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

Izdelek iz surove kokoši vrste Gallus domesticus

