
17. 3. 1999 ÚRadný vestník Európskych spoločenstiev L 70/11 

 

 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 568/1999 

 

zo 16.marca 1999, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 577/97 stanovujúce určité  podrobné  

pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2991/94  stanovujúceho technické normy 

pre roztierateľné tuky a nariadenia Rady (EHS) č. 1898/87 o ochrane označení, pod 

ktorými sa uvádza na trh mlieko a mliečne výrobky 

 

 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 

 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 

 

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 299/94 z 5.decembra 1994, ktorým sa ustanovujú 

technické normy pre roztierateľné tuky(1) a najmä na jeho článok 8, 

 

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1898/87 z 2.júla 1987 o ochrane označení, pod 

ktorými sa uvádza na trh mlieko a mliečne výrobky,(2) naposledy zmenené a doplnené 

nariadením č. 222/98(3) a najmä na jeho článok 4(2), 

 

keďže nariadením Komisie (ES) č. 577/97,(4) naposledy zmeneným a doplneným nariadením 

(ES) č. 2521/98(5), sa zavádzajú osobitné ustanovenia ohľadne používania označenia „maslo“ 

pre skupinu výrobkov pozostávajúcich z masla, cukru a alkoholu; keďže sa uznáva, že na 

niektoré z týchto výrobkov sa môže vzťahovať výnimka, ktorá sa  v článku 2(2) nariadenia 

(ES) č. 2991/94 ustanovuje pre tradičné označenia; keďže tieto výrobky sa v prílohe I 

k nariadeniu (ES) č. 577/97 definujú ako výrobky s minimálnym obsahom tuku 34%; 
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keďže podľa ďalších údajov, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo sa javí, že niektoré výrobky 

tradičného charakteru majú obsah tuku na úrovni 20%; keďže by sa podľa toho mala upraviť 

príloha I k nariadeniu (ES) č. 577/97; 

 

keďže príslušné riadiace výbory nevydali svoje stanoviská v lehotách, ktoré určili ich 

predsedovia, 

 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

 

Článok 1 

 

V prvej zarážke bodu V prílohy I k nariadeniu (ES) č. 577/97 sa „34%“  nahradí „20%“. 

 

Článok 2 

 

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

Európskych spoločenstiev. 

 

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

štátoch. 

 

V Bruseli 16.marca 1999. 

 

Za Komisiu 

Franz FISCHLER 

člen Komisie 

 

 

 


