
 

NARIADENIE RADY (ES) 1455/2001  
z 28. júna 2001, 

ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím  
a teľacím mäsom  

 
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 37, 

so zreteľom na návrh Komisie, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1), 

Keďže: 

(1) Aby sa umožnili tradičné činnosti pestovania dobytka, ktoré je potrebné 
zachovávať, nariadenia Rady (ES) 1452/2001 (2), (ES) 1453/2001 (3) a (ES) 
1454/2001 (4), zavádzajúce špecifické opatrenia na určité poľnohospodárske 
produkty vo francúzskych zámorských departementoch, na Azoroch, na  Madeire a 
Kanárskych ostrovoch zabezpečujú zavedenie špecifických limitov na počty 
zvierat, ktoré sú oprávnené dostať špeciálne prémie, ako aj špeciálne prémie na 
dojčiace kravy a prémie na porážku zvierat.  

(2) Príloha I k nariadeniu (ES) 1254/1999 (5) určuje regionálne stropy podľa členských 
štátov, pokiaľ ide o špecifické prémie. Príloha II k tomuto nariadeniu určuje 
národné stropy, pokiaľ ide o prémie na dojčiace kravy. Tieto stropy nesmú 
negatívne ovplyvňovať zavádzanie špecifických limitov spomenutých vyššie. Ako 
dôsledok by sa malo určiť, a to od teraz, že v prípade Francúzska, Portugalska a 
Španielska tieto stropy budú obsahovať aj vnorené stropy, ktoré sa zakladajú na 
počte prémií vyplatených s ohľadom na nejaký referenčný rok pestovateľom 
dobytka vo francúzskych zámorských departementoch, na Azoroch,  na Madeire a 
na Kanárskych ostrovoch, pričom tieto sú určené výhradne pre pestovateľov 
dobytka iba v týchto oblastiach. Zvyšné zvieratá, ktoré sú oprávnené k špeciálnym 
prémiám za dojčiace kravy a tvoriace zostatok špecifických limitov zavedených 
nariadeniami (ES) 1452/2001, (ES) 1453/2001 a (ES) 1454/2001, sa musia pridať 
k tým číslam, ktoré sú uvedené v prílohách I a II k nariadeniu (ES) 1254/1999, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 
 

Nariadenie (ES) 1254/1999 sa týmto mení a dopĺňa takto: 

 

1. Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I tohoto nariadenia, 

                                                        
(1) Stanovisko doručené 14. júna 2001 (zatiaľ nezverejnené v úradnom vestníku) 
(2) Pozri s. 11 tohoto úradného vestníka. 
(3) Pozri s. 26 tohoto úradného vestníka. 
(4) Pozri s. 45 tohoto úradného vestníka. 
(5) Ú.v. ES L 160, 26. 6. 1999, s. 21. 



 

2. Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II tohoto nariadenia, 

 

Článok 2 
 

Toto nariadenie vstúpi do platnosti tretí deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskych spoločenstiev.  

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch.   

V Bruseli 28. júna 2001 

 

Za Radu 

predseda 

B. Rosengren  

 



 

PRÍLOHA I 
 

ŠPECIÁLNE PRÉMIE 
 

Hraničné počty pre jednotlivé regióny členských štátov, na ktoré sa vzťahuje článok 4 
(4) nariadenia (ES) 1254/1999 

 
 
Belgicko 
Dánsko 
Nemecko 
Grécko 
Španielsko 
Francúzsko 
Írsko 
Taliansko 
Luxembursko 
Holandsko 
Rakúsko 
Portugalsko 
Fínsko 
Švédsko 
Spojené kráľovstvo  

235 149 
277 110 

1 782 700 
143 134 

713 999 (1) 
1 754 732 (2) 
1 077 458 
598 746 
18 962 

157 932 
423 400 

175 075 (3) 
250 000 
250 000 

1 419 811 (4) 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
                                                        
(1) Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá ustanovené v nariadení Rady (ES) 1454/2001 z 28. júna 2001 
zavádzajúcom osobitné opatrenia vo vzťahu k niektorým poľnohospodárskym výrobkom pre Kanárske ostrovy a 
zrušujúce nariadenie (ES) 1601/92 (Poseican) (pozri Ú.v. ES 198, s. 45). 
(2) Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá ustanovené v nariadení Rady (ES) 1452/2001 z 28. júna 2001 
zavádzajúcom osobitné opatrenia vo vzťahu k určitým poľnohospodárskym výrobkom pre francúzske zámorské 
departmenty, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 72/462/EHS a zrušujú nariadenia (EHS) 525/77 a (EHS) 
3763/91 (Poseidom) (pozri Ú.v. ES 198, s. 11). 
(3) Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá ustanovené v nariadení Rady (ES) 1453/2001 z 28. júna 2001 

zavádzajúcom osobitné opatrenia vo vzťahu k určitým poľnohospodárskym výrobkom na Azoroch a Madeire a 
zrušujúcim nariadenie (EHS) 1600/92 (Poseima) (pozri Ú.v. ES 198, s. 26). 
S výnimkou extenzifikačného programu ustanoveného v nariadení Rady (ES) 1017/94 z 26. apríla 1994, 
týkajúcom sa premeny pôdy, na ktorej sa v súčasnosti v Portugalsku pestujú poľné plodiny, na extenzívny chov 
hovädzieho dobytka (Ú.v. ES L 112, 3. 5. 1994, s. 2). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením 
(ES) 1461/95 (Ú.v. ES L 144, 28. 6. 1995, s. 4). 

(4) Tento hraničný počet sa dočasne zvyšuje o 100 000 kusov až na 1 519 811 kusov dovtedy, pokiaľ sa 
nevyvezú živé zvieratá vo veku do šiestich mesiacov.     



 

PRÍLOHA II 
 

PRÉMIE ZA DOJČIACE KRAVY 
 

Hraničné počty pre jednotlivé štáty uplatniteľné od 1. januára 2000, na ktoré sa 
vzťahuje článok 7 (2) nariadenia (ES) 1254/1999  

 
 
Belgicko 
Dánsko 
Nemecko 
Grécko 
Španielsko (1) 

Francúzsko (2) 
Írsko 
Taliansko 
Luxemburgsko 
Holandsko 
Rakúsko 
Portugalsko (3) 
Fínsko 
Švédsko 
Spojené kráľovstvo  

394 253 
112 932 
639 535 
138 005 

1 441 539 
3 779 866 
1 102 620 
621 611 
18 537 
63 236 

325 000 
277 539 
55 000 

155 000 
1 699 511 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
(1) S výnimkou osobitného hraničného počtu ustanoveného v článku 5 (3) nariadenia (ES) 1454/2001 a osobitnej 

rezervy ustanovenej v článku 2 nariadenia (ES) 1017/94. 
(2) S výnimkou osobitného hraničného počtu ustanoveného v článku 9 (4) (b) nariadenia (ES) 1452/2001.  
(3) S výnimkou osobitného hraničného počtu ustanoveného v článku 13 (3) a v článku 22 (3) nariadenia (ES) 

1453/2001.  
 


