
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1505/96  
 

z 29. júla 1996, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95 stanovujúce podrobné pravidlá  
vykonávania systému dodatočného dovozného cla a stanovujúce dodatočné dovozné clo 

v sektoroch mäsa z hydiny, vajec a pre ovalbumín 
 

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 vajciami1, naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 2916/952 a najmä na 
jeho článok 5 ods. 4, 
 
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii 
trhu s mäsom z hydiny3, naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 2916/95 a 
najmä na jeho článok 5 ods. 4, 
 
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme 
obchodovania pre ovalbumín a laktalbumín4, naposledy zmenenom a doplnenom nariadením 
(ES) č. 2916/95 a najmä na jeho článok 3 ods. 4, 
 
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1484/955, naposledy zmenenom a doplnenom 
nariadením (ES) č. 1385/966, stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie systému 
dodatočného dovozného cla a taktiež stanovuje dodatočné dovozné clo v sektoroch mäsa 
z hydiny, vajec a pre ovalbumín; 
 
keďže nariadením Komisie (ES) č. 1251/967 sa v kontexte Svetovej obchodnej organizácie 
pre niektoré výrobky zo sektoru mäsa z hydiny otvorili nové tarifné kvóty; keďže dodatočné 
clo nemožno uvaliť na výrobky dovážané v rámci týchto tarifných kvót; 
 
keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru 
pre mäso z hydiny a vajcia, 
 
PRIJALA TOTO NARIADENIE: 
 

Článok 1 
 

Článok 6 nariadenia (ES) č.1484/95 sa týmto nahrádza nasledujúcim textom: 
 
„Článok 6 
 
                                                        
1 Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. 
2 Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49. 
3 Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. 
4 Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104. 
5 Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47. 
6 Ú. v. ES L 179, 18.7.1996, s. 29. 
7 Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 136. 



Dodatočné clá ustanovené v prílohe I, sa nevzťahujú na dovozy v rámci nariadení Komisie 
(ES) č. 1431/94*, (ES) č.1474/95** a (ES) č. 1251/96***. 
*    Ú. v. ES L 156, 23.6.1994, s. 9 
**  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 19 
*** Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 136“ 
 
 

Článok 2 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych 
spoločenstiev. 
 
Bude sa uplatňovať od 1. júla 1996. 
 
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch. 
 
V Bruseli 29. júla 1996 
 

Za Komisiu 
Franz FISCHLER 
člen Komisie 

 


