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NARIADENIE RADY (ES) č. 2536/97 

 

zo 16. decembra 1997,  

 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 338/91,  stanovujúce normy kvality 

v rámci spoločenstva pre čerstvé alebo  mrazené jatočné telá oviec a nariadenie (EHS) č. 

2137/92 o  systéme hodnotenia  jatočných tiel oviec v spoločenstve  a určuje  normy 

kvality v rámci spoločenstva pre čerstvé alebo mrazené jatočné telá oviec 

 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

 

so zreteľom  na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 

 

so zreteľom  na nariadenie Rady (EHS) č. 3013/89 z 25. septembra 1989 o spoločnej 

organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (1) najmä na jeho článok 4 (2), 

 

so zreteľom  na návrh Komisie, 

 

keďže nariadenie Rady (EHS) č. 338/91 (2) sa používa do konca  hospodárskeho roka 1997, 

v závislosti od zavedenia noriem spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel; keďže sa 

neuskutočnil dostatočný pokrok na to, aby bolo možné nahradiť súčasné normy kvality 

v spoločenstve príslušnými normami; keďže súčasné normy kvality treba zachovať; 

 

keďže z hľadiska záverov správy Komisie o  implementácii  nariadenia (EHS) č. 2137/92 (3) 

cieľ, ktorý stanovila  samotná Rada, a to zabezpečiť povinné používanie  systému  

spoločenstva pre všetky bitúnky v spoločenstve schválené pre obchod v rámci spoločenstva 

podľa možnosti v priebehu  hospodárskeho roka 1999 a v každom prípade do 1. januára 2000, 

nemožno zatiaľ uskutočniť; a mala by však byť vyhradená možnosť preskúmať tento cieľ na 

základe správy, ktorú Komisia predloží do 31. júla 2002; 

                                                
(1) Ú. v. ES, L 289, 7. 10. 1989, s. 1. Nariadenie naposledy  zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1589/96 (Ú. 
v. ES, L 206, 16. 8. 1996, s. 25). 
(2) Ú. v. ES, L 41, 14. 2. 1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1278/94 (Ú. v. 
ES, L 140, 3. 6. 1994, s. 5). 
(3) Ú. v. ES, L 214, 30. 7. 1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1278/94. 
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keďže členské štáty s cieľom umožniť  nahlasovanie  cien  by mali byť oprávnené ďalej deliť 

kategóriu C v prílohe III nariadenia (EHS) č. 2137/92 na dve podkategórie, 

 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

 

Článok 1 

 
Druhý pododsek článku 2 nariadenia (EHS) č. 338/91 bude zrušený. 

 

Článok 2 

 
Nariadenie (EHS) č. 2137/92 sa týmto mení a dopĺňa nasledovne: 

1. k článku 3(3) sa pridáva tento pododsek: 

,,Členské štáty využívajúce klasifikačný systém uvedený v prílohe III budú oprávnené ďalej 

deliť kategóriu C na dve podkategórie“; 

2. Článok 9 sa nahrádza týmto textom: 

,,Článok 9 

Komisia najneskôr do 31. júla 2002 predloží Rade správu o fungovaní týchto mechanizmov 

spolu s prípadnými vhodnými návrhmi, predovšetkým pokiaľ ide o klasifikáciu  jatočných  

tiel,  aby podľa možnosti zabezpečila jej povinné  uplatňovanie.“ 

 

Článok 3 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť v siedmy deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku 

Európskych spoločenstiev. 

 

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

štátoch. 

 

V Bruseli 16. decembra 1997 

 

Za Radu 

                        predseda 

            F. BODEN 


