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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 118/2002 
z 23. januára 2002, 

ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre  
vaječný albumín, a 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 (EHS) 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 mäsom hydiny,(3) naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 
2916/95,(4) a najmä na jeho článok 5 (4), 
 
so zreteľom na nariadenie rady (ES) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme ob-
chodovania 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. 2420/2001,(7) ustanovuje podrobné pravidlá pre implementáciu systému dodatko-
vých dovozných ciel a stanovuje reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa a 
vajec a pre vaječný albumín; 

 
(2) z pravidelného monitorovania informácií poskytujúcich základ pre overovanie dovoz-

ných cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín vyplýva, že re-
prezentatívne ceny pre dovozy niektorých produktov by sa mali zmeniť a doplniť s 
prihliadnutím na kolísania cien v závislosti od pôvodu. Preto by mali byť reprezenta-
tívne ceny uverejnené; 

 
(3) je potrebné uplatniť túto zmenu a doplnenie čo najrýchlejšie vzhľadom na situáciu na 

trhu; 
 
(4) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru 

pre hydinové mäso a vajcia, 
 
                                                
(1)  Ú. v. ES L 282, 1. 11. 1975, s. 49.  
(2)  Ú. v. ES L 189, 30. 7. 1996, s. 99.  
(3)  Ú. v. ES L 282, 1. 11. 1975, s. 77. 
(4)  Ú. v. ES L 305, 19. 12. 1995, s. 49.  
(5)  Ú. v. ES L 282, 1. 11. 1975, s. 104. 
(6)  Ú. v. ES L 145, 29. 6. 1995, s. 47.  
(7)  Ú. v. ES L 327, 12. 12. 2001, s. 33.  
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PRIJALA TOTO NARIADENIE: 
 
 

Článok 1 
 
Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa týmto nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu. 
 
 

Článok 2 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. januára 2002. 
 
 
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých člen-
ských štátoch. 
 
V Bruseli 23. januára 2002 
 

     Za komisiu 
Franz FISCHLER 
    člen komisie 
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PRÍLOHA 
 

k nariadeniu komisie z 23. januára 2002, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny v sektoroch  
hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/1995 

 
„PRÍLOHA I 

 
 

Číselný 
znak 
KN 

 
 

Opis 

 
Reprezentatívna 

cena 
(EUR/100 kg) 

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

 
 

Pôvod (1) 

0207 12 90 Kurčatá, ošklbané a vypitvané, bez hláv a nôžok 
a bez krku, srdca, pečene a hrvoľa, nazývané 
„kurčatá 65 %“, alebo inak predkladané, mrazené 

102,2 5 01 

0207 14 10 Vykostené kusy z hydiny druhu Gallus domesti-
cus, mrazené 

193,0 
203,2 
183,7 
260,9 
294,9 

34 
29 
38 
12 

2 

01 
02 
03 
04 
05 

0207 14 60 Kuracie stehná a kusy z nich, mrazené 109,0 10 01 

0207 27 10 Vykostené kusy z moriakov a moriek, mrazené 262,0 10 01 

1602 32 11 Prípravky z tepelne neupraveného mäsa z hydiny 
druhu Gallus domesticus 

191,2 
202,2 

29 
25 

01 
02 

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

 
 
 


