
 

 

 
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1473/2003 

 
z 20. augusta 2003, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2342/1999, ktorým sa stanovujú 

vykonávacie pravidlá k nariadeniu Rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu 
s hovädzím a teľacím mäsom, pokiaľ ide o režim prémií 

 
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 
 
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,  
 
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii 
trhu s hovädzím a teľacím mäsom1, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 
806/20032 a najmä na jeho článok 20, 
 
 
keďže: 

(1)  článok 41 nariadenia Komisie (ES) č. 2342/1999 z 28. októbra 1999, ktorým sa 
stanovujú vykonávacie pravidlá k  nariadeniu Rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej 
organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom, pokiaľ ide o režim prémií3, 
naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2381/20024, stanovuje 
niektoré pravidlá pre výplatu záloh; vzhľadom k mimoriadne nepriaznivým 
poveternostným podmienkam vyznačujúcim sa intenzívnym a dlhotrvajúcim 
suchom nemajú producenti v niektorých členských štátoch dostatočné množstvo 
krmiva pre hospodárske zvieratá chované v ich poľnohospodárskych podnikoch; 
aby boli producenti schopní hradiť dodatočné výdaje v dôsledku nákupu 
dodatočného množstva krmiva, je potrebné povoliť zvýšenie zálohy na zvláštne 
prémie, prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka, porážkovú prémiu 
a dodatočné platby; 

(2) za týchto okolností by sa malo nariadenie (ES) č. 2342/1999 zmeniť a doplniť; 
(3) opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre 

hovädzie a teľacie mäso, 
 
PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 
 

V článku 41 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2342/1999 sa posledný pododsek nahrádza 
takto: 

                                                        
1 Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. 
2 Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 1. 
3 Ú. v. ES L 281, 4.11.1999, s. 30. 
4 Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 119. 



„ Pokiaľ však ide o kalendárne roky 2000, 2001, 2002 a 2003, záloha na zvláštne 
prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka, porážkovú prémiu a dodatočné platby 
môže byť vyplatená až do výšky 80% celkovej čiastky týchto prémií alebo týchto 
platieb.“ 
 

Článok 2 
 
Toto nariadenie  nadobúda účinnosť tretí deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie. 
Bude sa uplatňovať od 16. októbra 2003. 
 
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch. 
 
 
V Bruseli 20. augusta 2003  
 

Za Komisiu 
Franz FISCHLER 

člen Komisie 
 

 
 
 

 
 
 


