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NARIADENIE KOMISIE (ES) Č. 162/2002

z 29. januára 2002,

ktorým sa určuje výška finančnej pomoci na súkromné skladovanie masla a smotany,
uvedená v nariadení Rady (ES) č. 1255/1999 a ktorým sa udeľuje výnimka z článku 29
nariadenia (ES) č. 2771/1999 stanovujúceho presné pravidlá uplatňovania nariadenia
Rady (ES) č. 1255/1999 vzhľadom na intervenciu na trhu s maslom a smotanou

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii
trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami,(1) v poslednom platnom znení nariadenia (ES) č.
1670/2000,(2) a to najmä na článok 10 tohto nariadenia,

keďže:
(1) V článku 34(2) nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ktorým sa
ustanovujú presné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 vzhľadom
na intervenciu na trhu s maslom a smotanou,(3) v poslednom platnom znení nariadenia
(ES) 1614/2001,(4) sa ustanovuje, že bez toho, aby bol dotknutý článok 38 spomínaného
nariadenia, výška finančnej pomoci na súkromné skladovanie, ktorá sa uvádza v článku
6(3) nariadenia (ES) č. 1255/1999, sa má určiť každý rok. Na tento účel by sa mali
zohľadniť pevné, denné a finančné náklady na skladovanie a v prípade finančných
nákladov aj vývoj úrokovej miery Európskej centrálnej banky.
(2) V článku 29(1) nariadenia (ES) č. 2771/199 sa ustanovuje obdobie, počas ktorého sa musí
uskutočniť uskladnenie. Vzhľadom na terajšiu situáciu na trhu s maslom možno
výnimočným opatrením odôvodnene posunúť späť termín uskladnenia masla a smotany
v roku 2000 z 15. marca na 1. marca.
(1)

Ú.v. L 160, 26. 6. 1999, s. 48.
Ú.v. L 193, 29. 7. 2000, s. 10.
(3)
Ú.v. L 333, 24. 12. 1999, s. 11.
(4)
Ú.v. L 214, 8. 8. 2001, s. 20.
(2)

30. 1. 2002

Úradný vestník Európskych spoločenstiev

L 26/7

(3) Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nevydal svoje stanovisko v lehote, ktorú
určil jeho predseda,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Výška finančnej pomoci, ktorá sa uvádza v článku 6(3) nariadenia (ES) č. 1255/1999, sa
vypočíta na jednu tonu masla alebo jeho ekvivalentu u zmlúv, ktoré sa v roku 2002 uzavreli
na tomto základe:

(a) 24 eúr na pevné náklady;

(b) 0,25 eura na náklady za chladiarenské uskladnenie za každý deň zmluvného skladovania a
(c) určitá čiastka za jeden deň zmluvného skladovania, ktorá sa vypočíta z 91% intervenčnej
ceny za maslo, ktorá platí v deň, kedy sa začína zmluvné skladovanie, pričom ročná
úroková miera predstavuje 3 %.
Článok 2
Bez ohľadu na článok 29(1) nariadenia (ES) č. 2771/1999, v roku 2000 možno uskladňovať
od 1. marca.
Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku
Európskych spoločenstiev.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 29. januára 2002.
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Za Komisiu
Franz FISCHLER
člen Komisie

