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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 684/1999 

z 29. marca 1999, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95 stanovujúce podrobné pravidlá  
vykonávania systému dodatočných dovozných ciel a stanovujúce reprezentatívne ceny v 
sektore hydinového mäsa a v sektore vajec a pre vaječný albumín, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie (EHS) č. 163/67/EHS 

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 ods. 4 a článok 15, 

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 Komisie (ES) č. 
2916/95 4, a najmä na jeho článok 5 ods. 4 a článok 15, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme 
obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom 5, naposledy zmenené a doplnené nariadením 
Komisie (ES) č. 2916/95 , a najmä na jeho článok 3 ods. 4 a článok 10, 

keďže nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 6 bolo nedávno zmenené a doplnené nariadením 
(ES) č. 493/1999 7 v súlade s rozhodnutím prijatým v rámci Svetovej obchodnej organizácie, 
aby sa ustanovila povinnosť zaviesť dodatočné clo na základe dovoznej ceny cif; keďže aj 
článok 4 ods. 2 a článok 6 uvedeného nariadenia sa musia zmeniť a doplniť v súlade 
s uvedeným rozhodnutím;  

keďže je potrebné, aby sa tieto zmeny a doplnenia čo najskôr uplatňovali; 

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru 
pre vajcia a hydinové mäso,  

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1484/95 sa týmto mení a dopĺňa takto: 

1. Článok 4 ods. 2 sa vypúšťa; 

2. v článku 6 sa slová „ustanovené v prílohe I“ nahrádzajú slovami „uvedené v článku 1“. 
                                                
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 59, 6.3.1999, s. 15.  
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Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych 
spoločenstiev. 

Bude sa uplatňovať od 25. marca 1999. 

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

V Bruseli 29. marca 1999 

Za Komisiu 
Franz FISCHLER  
člen Komisie 


