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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1802/2003
av den 14 oktober 2003
om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av
förordning (EG) nr 1484/95
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de
uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de
representativa priserna för produkterna inom sektorerna
för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras
med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De
representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna
ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
fjäderfäkött och ägg.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ägg (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
806/2003 (2), särskilt artikel 5.4 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fjäderfäkött (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 806/2003, särskilt artikel 5.4 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den
29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för
äggalbumin och mjölkalbumin (4), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (5), särskilt artikel
3.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (6),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1631/2003 (7),
fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för
tillämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser av fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till förordningen (EG) nr 1484/95 skall ersättas med
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 14 oktober 2003 om fastställande av representativa priser för
fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95
”BILAGA I

KN-nummer

Varubeteckning

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar),
frysta

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

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

Ursprung (1)

85,9

10

01

169,5

45

01

171,4

44

02

216,3

25

03

199,4

30

04

230,3

20

01

275,0

7

04

Representativt
pris
(EUR/100 kg)

0207 36 15

Av ankor och pärlhöns

268,7

15

05

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns
av arten Gallus domesticus

201,2

26

01

201,2

26

02

180,8

34

03

(1) Importens ursprung:
01 Brasilien.
02 Thailand.
03 Argentina.
04 Chile
05 Kina.”

