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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 344/1999 

zo 16. februára 1999, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

 nariadenie (ES) č. 1439/95  stanovujúce  podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia 

Rady (EHS) č. 3013/89 o dovoze a vývoze výrobkov  v sektore ovčieho a kozieho mäsa 

 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2467/98 z 3. novembra 1998 o spoločnej organizácii 

trhu s ovčím a kozím mäsom1,  najmä na jeho článok 17, odsek 1, 

keďže postup revidovania zoznamu úradov, ktoré vydávajú doklady o pôvode má byť 

zjednodušený, aby sa včas zohľadnila aktuálna situácia; keďže na tento účelu má byť Komisia 

oprávnená na základe vlastného rozhodnutia revidovať vyššie uvedený zoznam úradov; 

keďže Austrália ustanovila novú agentúru, ktorá vydáva doklady o pôvode; keďže príloha 

I nariadenia Komisie (ES) č. 1439/952, naposledy zmenené a doplnené  nariadením  (ES) č. 

1764/983,  má byť  zmenená a doplnená  v súlade s tým;  keďže ustanovenie novej 

vydávajúcej agentúry Austráliou je  účinné  od 1. februára 1999, je vhodné považovať 

doklady vydané vyššie uvedenou agentúrou za platné od tohto dňu; 

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru 

pre ovce a kozy, 

 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

 

                                                
1 Ú.v. ES L 312, 20. 11. 1998, s. 1. 
2 Ú.v. ES L 143, 27. 6. 1995, s. 7. 
3 Ú.v. ES L 223, 11. 8. 1998, s. 4. 
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Článok 1 

 

Nariadenie (ES) č. 1439/95 sa týmto mení a dopĺňa takto: 

1. Článok 12 (2) sa nahrádza takto: 

„2. Tento zoznam môže Komisia zrevidovať, ak niektorý vydávajúci úrad už nie je uznávaný, 

ak si neplní niektoré zo svojich záväzkov, ktoré sú jeho povinnosťou, alebo ak je ustanovený 

nový vydávajúci úrad.“; 

2. V prílohe I, „Oddelenie pre primárne odvetvia a energiu“ sa nahrádza „Oddelenie pre 

poľnohospodárstvo, rybárstvo a lesníctvo“. 

 

Článok 2 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych 

spoločenstiev. 

 

Bude sa uplatňovať s účinnosťou od 1. februára 1999. 

 

Toto nariadenie  je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 

štátoch. 

 

V Bruseli 16. februára 1999 

 

   Za Komisiu 



17. 2. 1999                 ÚRadný vestník Európskych spoločenstiev                              L 43/6 
    

Franz FISCHLER 

  člen Komisie 

 

_________ 


