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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

L 159/133

SMĚRNICE KOMISE 93/45/EHS
ze dne 17. června 1993
o výrobě nektarů bez přídavku cukrů nebo medu
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství,
s ohledem na směrnici Rady 75/726/EHS ze dne 17. listopadu
1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se ovocných šťáv a některých podobných výrobků (1), naposledy pozměněnou směrnicí 89/394/EHS (2), a zejména na čl. 1
odst. 7 písm. b) uvedené směrnice, který stanoví, že z určitých
ovocných druhů, jejichž šťáva má vysoký obsah přírodního
cukru, je možné vyrábět nektar bez přídavku cukrů,
vzhledem k tomu, že ovocné druhy uvedené v bodech II a III
přílohy směrnice 75/726/EHS a meruňky mohou mít přirozeně
vysoký obsah cukru, a vyhovují proto tomuto požadavku;
vzhledem k tomu, že je tedy žádoucí při splnění uvedených
podmínek povolit výrobu nektarů bez přídavku cukrů nebo
medu;
vzhledem k tomu, že se zřetelem na rozsah a účinky zamýšlené činnosti jsou opatření Společenství stanovená touto směrnicí nejen nutná, ale i nezbytná pro dosažení stanovených cílů;
že těchto cílů nemohou dosáhnout členské státy jednotlivě; že
tyto cíle jsou na úrovni Společenství stanoveny již ve směrnici
75/726/EHS;
vzhledem k tomu, že seznam stanovený v této směrnici je
v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potraviny,

(1) Úř. věst. L 311, 1.12.1975, s. 40.
(2) Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 14.

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Ovocné druhy uvedené v bodech II a III přílohy směrnice
75/726/EHS a meruňky mohou být používány, buď jednotlivě,
nebo ve směsi, pro výrobu nektarů bez přídavku cukrů nebo
medu, pokud k tomu opravňuje jejich přirozeně vysoký obsah
cukru.
Článek 2
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1993.
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
2.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské
státy.
Článek 3
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 17. června 1993.
Za Komisi
Martin BANGEMANN

člen Komise

