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NARIADENIE RADY (EHS)  č. 3530/86   
zo 17. novembra 1986, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3220/84 určujúce  
stupnicu spoločenstva pre klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošípaných 

 
 
 
RADA  EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 
 
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 
 
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom organizo-
vaní trhu s bravčovým mäsom1 naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1475/862, 
najmä na jeho články 2 a 4 (5), 
 
so zreteľom na návrh Komisie, 
 
keďže nariadenie (EHS) č. 3220/843 určilo novú stupnicu spoločenstva pre klasifikáciu jatoč-
ne opracovaných tiel ošípaných, ktorá má nahradiť stupnicu uplatňovanú na základe nariade-
nia (EHS) č. 2760/754 najneskôr do konca prechodného obdobia, ktoré sa skončí najneskôr 
31. decembra 1988; 
 
keďže článok 4 nariadenia (EHS) č. 3220/84 ustanovuje pravidlá týkajúce sa označovania a 
identifikácie jatočných tiel ošípaných; keďže je potrebné objasniť, že pri vyhotovení úradného 
záznamu o odhadovanom podiele svaloviny v jatočnom tele môžu členské štáty okrem identi-
fikácie ustanoviť povinné alebo dobrovoľné označovanie jatočných tiel, 
 
 
PRIJALA TOTO NARIADENIE 
 
 

Článok 1 
 
Prvý pododsek článku 4 (2) nariadenia (EHS) č. 3220/84 sa týmto nahrádza takto: 

 
„2.     Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty ustanoviť, že jatočné telá ošípaných 
nemusia byť označené v prípade vyhotovenia úradného záznamu obsahujúceho o kaž-
dom jatočnom tele najmenej tieto údaje: 
- identifikáciu, 

- hmotnosť v teplom stave, a 
- odhadovaný podiel svaloviny v jatočnom tele.“. 

 
                                                
1 Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1.  
2 Ú. v. ES L 133, 21.5.1986, s. 19.  
3 Ú. v. ES L 301, 20.11.1984, s. 1.  
4 Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 10.  
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Článok 2 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európ-
skych spoločenstiev. 
 
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 
 
V Bruseli 17. novembra 1986 
 

     Za Radu 
                predseda 

  M. JOPLING 

 
 

 
 


