NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 3574/86
z 24 novembra 1986,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2806/79 o výmene určitých informácií
týkajúcich sa bravčového mäsa medzi členskými štátmi a Komisiou

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii
trhu s bravčovým mäsom1 naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (EHS) č. 1475/892,
najmä na jeho článok 22,
keďže ceny jatočne opracovaných tiel ošípaných sú od 1. augusta 1986 v spoločenstve
určované v súlade so stupnicou spoločenstva pre zatrieďovanie jatočne opracovaných tiel
ošípaných podľa ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 3220/843; keďže však členské štáty
môžu namiesto toho do 31. decembra 1988 pokračovať v uplatňovaní stupnice určenej
nariadením Rady (EHS) č. 2760/754;
keďže nariadenie Komisie (SHS) č. 2806/795 ustanovuje výmenu určitých informácií medzi
členskými štátmi a Komisiou týkajúcich sa cien v sektore bravčového mäsa; keďže vzhľadom
na nariadenie Komisie (EHS) č. 2342/86 z 25. júla 1986 o štádiu marketingu, na ktoré sa
vzťahuje priemerná cena jatočne opracovaných tiel ošípaných a ktoré ustanovuje prechodné
pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 3220/846, ktoré určuje základ pre určenie
priemernej trhovej ceny pre jatočne opracované telá ošípaných;
keďže opatrenia stanovené týmto nariadením sú v súlade s názorom Riadiaceho výboru pre
bravčové mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Nariadenie (EHS) č. 2806/79 sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok1 ods. 1 písm. a) sa nahrádza takto:
„a) cena sa určuje v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2342/86(1)
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(1) Ú. v. ES č. L 203, 26.7.1986, s. 18.“
2. Článok 2 sa nahrádza takto:
„Článok 2
Členské štáty oznámia Komisii jeden krát do mesiaca za predchádzajúci mesiac:
-

priemer cien jatočne opracovaných tiel ošípaných pre obchodné stupne E až P
podľa článku 3 ods. 2, ak sa uplatňuje nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84(1)

-

priemer cien jatočne opracovaných tiel ošípaných pre obchodné stupne E až IV,
ako je určené v prílohe I, ak sa uplatňuje nariadenie (EHS) č. 2760/75.

(1) Ú. v. ES č. L 301, 20.11.1984, s. 1.“
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých
členských štátoch.
V Bruseli, 24. novembra 1986

Za Komisiu
Frans ANDRIESSEN
podpredseda

