
A BIZOTTSÁG 1045/2008/EK RENDELETE

(2008. október 23.)

a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak
rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet) és különösen annak 143. cikkére,

tekintettel az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös
kereskedelmi rendszerről szóló, 1975. október 29-i
2783/75/EGK tanácsi rendeletre és különösen annak 3. cikke
(4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (2) a baromfihús- és
tojáságazat, valamint a tojásfehérje vonatkozásában
megállapította a kiegészítő importvámok alkalmazási
rendszerének végrehajtási szabályait, és rögzítette a kiegé
szítő importvámokat.

(2) Az irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló,
rendszeresen ellenőrzött adatokból megállapítható, hogy

az irányadó árakat bizonyos baromfihús- és tojáságazati
termékek, illetve a tojásfehérje behozatala vonatkozá
sában, a származási hely szerinti árkülönbségek figyelem
bevétele mellett, módosítani kell. Ezért indokolt közzé
tenni az irányadó árakat.

(3) A piaci helyzetre való tekintettel e módosítást a lehető
legrövidebb időn belül alkalmazni kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet
melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése
napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 23-án.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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MELLÉKLET

a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az
1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. október 23-i bizottsági rendelethez

„I. MELLÉKLET

KN-kód Árumegnevezés Irányadó ár
(EUR/100 kg)

A 3. cikk
(3) bekezdésében
említett biztosíték
(EUR/100 kg)

Származási
hely (1)

0207 12 10 Tisztított és bontott, 70 %-os csirke,
fagyasztva,

111,1 0 BR

122,9 0 AR

0207 12 90 Tisztított és bontott, 65 %-os csirke,
fagyasztva,

128,2 0 BR

130,2 0 AR

0207 14 10 Gallus domesticus darabolva, csont nélkül,
fagyasztva,

226,5 22 BR

253,7 14 AR

306,4 0 CL

0207 14 50 Csirkemell, fagyasztva 213,3 0 BR

0207 14 60 Csirkecomb, fagyasztva 113,6 9 BR

0207 14 70 A csirke más részei, fagyasztva 102,7 77 BR

0207 25 10 Tisztított és bontott, 80%-os pulyka,
fagyasztva

174,4 0 BR

0207 27 10 Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva 316,7 0 BR

282,7 4 CL

0408 11 80 Tojássárgája 473,4 0 AR

0408 91 80 Tojás, héj nélkül, szárítva 461,0 0 AR

1602 32 11 Kakas- vagy tyúkkészítmény főzés nélkül 200,4 26 BR

(1) Az 1833/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) megállapított nómenklatúra. A »ZZ« kód jelentése »egyéb
származási hely«.”
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