
A TANÁCS 1153/2007/EK RENDELETE

(2007. szeptember 26.)

a tej- és tejtermékpiac közös szervezésének a fogyasztói tejre vonatkozó kiegészítő szabályairól
szóló 2597/97/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A 2597/97/EK tanácsi rendelet (2) 3. cikke megállapítja a
fogyasztói tejnek tekintendő termékek jegyzékét, különös
tekintettel azok zsírtartalmára.

(2) A legutóbbi csatlakozások alkalmával a csatlakozás előtti
nemzeti szabályokról a közösségi szabályokra való átállás
megkönnyítése érdekében több átmeneti eltérést fogadtak
el.

(3) A különböző tagállamokban tapasztalható különféle
fogyasztói magatartásokra és az érvényességi idejük
végéhez közeledő eltérésekre figyelemmel indokoltnak
tűnik engedélyezni az olyan termékek fogyasztói tejként
való forgalomba hozatalát, amelyek zsírtartalma eltér a
három megállapított kategóriától.

(4) Annak érdekében azonban, hogy a fogyasztók
könnyebben el tudjanak igazodni, az ilyen termékeket

nem teljes tejként, félzsíros tejként vagy fölözött tejként
kell forgalomba hozni, hanem zsírtartalmukat száza-
lékban világosan fel kell tüntetni a csomagoláson.

(5) A 2597/97/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani
kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2597/97/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése a következő
második albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdés b), c) és d) pontjában megállapított, a
zsírtartalomra vonatkozó követelményeknek nem megfelelő
hőkezelt tej fogyasztói tejnek tekintendő, amennyiben zsír-
tartalmát világosan és könnyen olvasható formában, egy tize-
desjegy pontossággal feltüntetik a csomagoláson »… % zsír-
tartalom« formában. Az ilyen típusú tej nem nevezhető teljes
tejnek, félzsíros tejnek vagy fölözött tejnek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. szeptember 26-án.

a Tanács részéről
az elnök
J. SILVA

HUL 258/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.10.4.

(1) 2007. szeptember 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(2) HL L 351., 1997.12.23., 13. o. Az 1602/1999/EK rendelettel
(HL L 189., 1999.7.22., 43. o.) módosított rendelet.


