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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1812/97 

z 19. septembra 1997, 

ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 2931/95, ktorým sa v dôsledku zmien 
kombinovanej nomenklatúry pre určité mliečne výrobky mení a dopĺňa nariadenie 

(EHS) č. 804/68 a iné nariadenia  

 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 234/79 z 5. februára 1979 o postupe na úpravu 
nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka používanej na poľnohospodárske výrobky1 
v znení nariadenia (EHS) č. 3209/892, najmä na jeho článok 2 ods. 1, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 804/68 z 27. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu 
s mliekom a mliečnymi výrobkami3, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 
1587/964, najmä na jeho článok 13 ods. 3 a článok 17 ods. 14, 

keďže nariadením  Komisie (ES) č. 2448/95 z 10. októbra 1995, ktorým sa mení a dopĺňa 
príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o 
Spoločnom colnom sadzobníku5 sa od 1. januára 1996 zmenili číselné znaky pre určité 
mliečne výrobky; 

keďže nariadením Komisie (ES) č. 2931/956 sa zmenili a doplnili nariadenia, ktorých sa dotkli 
uvedené zmeny číselných znakov KN, vrátane nariadenia (EHS) č. 804/68; keďže zo zmien 
a doplnkov k uvedenému nariadeniu bol omylom vynechaný jeden kód KN; keďže uvedený 
kód by sa mal vložiť do uvedeného nariadenia s účinnosťou od 1. januára 1996; 

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru 
pre mlieko a mliečne výrobky, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

 

Článok 1 

V článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2931/95 sa tretia zarážka nahrádza takto: 

  „– položka patriaca pod číselný znak KN ex 1901 90 90 sa nahrádza takto: 

                                                
1 Ú. v. ES L 34, 9.12.1979, s.2. 

2 Ú. v. ES L 312, 27.10.1989, s.5. 

3 Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s.13. 

4 Ú. v. ES L 206, 16.8.1996, s.21. 

5 Ú. v. ES L 259, 30.10.1995, s.1. 

6 Ú. v. ES L 307, 20.12.1995, s.10. 
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Číselný znak KN Opis 

1901 90 91 

1901 90 99 

- - - Neobsahujúce žiadne mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, 
glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 % 
mliečnych tukov, do 5% sacharózy (vrátane invertného cukru) 
alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu, okrem 
potravinových prípravkov v prášku z výrobkov položiek 0401 
až 0404 

- - - Ostatné“ 

 

  

Článok 2 

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

Bude sa uplatňovať od 1. januára 1996. 

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

 

V Bruseli 19. septembra 1997 

Za Komisiu 

Franz FISCHLER 

člen Komisie 


