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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 317/2002
z 20. februára 2002, ktoré stanovuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a
vajec a vaječného albumínu, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na Nariadenie rady (ES) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii
trhu s vajciami (1), naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 1516/96 (2) a
najmä na jeho článok 5(4),
so zreteľom na Nariadenie rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii
trhu s hydinovým mäsom (3),naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2916/95(4) a
najmä na jeho článok 3(4),
so zreteľom na Nariadenie rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme
obchodu s vaječným albumínom a mliečnym albumínom (5),naposledy zmenené a doplnené
nariadením (ES) č. 2916/95 a najmä na jeho článok 3(4),
keďže:
(1) Nariadenie komisie (ES) č. 1484/95(6)naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č.
118/2002 (7) ustanovuje podrobné pravidlá na vykonanie systému dodatočných dovozných
ciel a stanovuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a vaječného
albumínu.
(2) Z pravidelného sledovania informácií, ktoré poskytujú základ na overenie dovozných
cien v sektore hydinového mäsa a vajec a vaječného albumínu vyplýva, že by sa mali
zmeniť a doplniť reprezentatívne ceny pre dovozy určitých výrobkoch zohľadňujúc
odchýlky cien podľa pôvodu. Preto by mali byť uverejnené reprezentatívne ceny.
(3) Vzhľadom k situácii na trhu je potrebné uplatniť túto zmenu a doplnenie čo najskôr.
(4) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru
pre hydinové mäso a vajcia,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa týmto nahrádza prílohou k tomuto dokumentu.
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Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. februára 2002.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 20. februára 2002
Za komisiu
Franz FISCHLER
člen komisie
____________________
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PRÍLOHA
k Nariadeniu komisie z 20. februára 2002, ktoré stanovuje reprezentatívne ceny
v odvetviach hydinového mäsa a vajec a vaječného albumínu, ktoré mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1484/95
„PRILOHA I
Kód CS

Popis

0207 12 90 Kurčatá zbavené peria a vypitvané, bez
hlavy a behákov, srdca, pečene a žalúdka,
nazývané ako “ 65 % kurčatá ” alebo inak
upravené , mrazené
0207 14 10 Delená vykostená hydina rodu Gallus
domesticus, mrazené

0207 14 60 Kuracie stehná a ich časti mrazené
0207 14 70 Ostatné delené časti kurčiat, mrazené
0207 25 10 Morky, zbavené peria a vypitvané, bez
hlavy a behákov ale s krkom, srdcom,
pečeňou a žalúdkom nazývané ako “ 80 %
morky”
0207 27 10 Delené vykostené a časti morky, mrazené
1602 32 11
Upravené nevarené hydinové mäso rodu
Gallus domesticus

Reprezentatívna
cena
(EUR/100 kg)
102,2

Záruka
uvedená
v článku 3(3)
(EUR/100 kg)
5

196,7
206,4
183,7
264,2
292,9
109,5
234,3
153,1

32
28
38
11
2
10
15
2

01
02
03
04
05
01
01
01

251,0
202,1
208,8

14
25
23

01
01
02

Pôvod (1)

01

(1) Pôvod dovozov:
01 Brazília
02 Thajsko
03 Čína
04 Argentína
05 Chile.“
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