
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1496/2001 
 

z 20. júla 2001, 
 

ktoré  mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1209/2001 a stanovuje výnimku  z nariadenia 
(ES) č. 562/2000  ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) 

č. 1254/1999 o  nákupe hovädzieho mäsa 
 

 
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 hovädzieho a teľacieho mäsa1, najmä na jeho článok 47 ods. 8, 
 
keďže: 
 

1. Za účelom zvládnuť mimoriadnu situáciu na trhu vyplývajúcu z nedávnej udalosti 
spájanej s bovinnou spongiformnou encefalopatiou (BSE) zavádza nariadenie Komisie 
(ES) č. 1209/20012 rad odchýliek k nariadeniu Komisie (ES) č. 562/20003. Následná 
epidémia krívačky a slintačky (FMD) spôsobila ďalšie nevyhnutné zmeny a doplnky. 

 
2. Je vhodné zaviesť možnosť nakupovania jatočne opracovaných tiel vážiacich viac ako 

je maximálna stanovená hmotnosť v takom prípade, pokiaľ sa obmedzuje nákupná 
cena do výšky maximálnej stanovenej hmotnosti. So zreteľom na štvrťročné nákupy, 
toto obmedzenie by malo platiť pri limitovanej nákupnej cene do výšky 40% 
maximálnej stanovenej hmotnosti jatočne opracovaných tiel. 

 
3. Nariadenie (ES) č. 1209/2001 by malo byť zmenené a doplnené.  

 
4. Vzhľadom na vývoj udalostí toto nariadenie musí ihneď nadobudnúť účinnosť. 

 
5. Opatrenia stanovené týmto nariadením sú v súlade s názorom Riadiaceho výboru pre 

hovädzie a teľacie mäso, 
 
 
PRIJALA TOTO NARIADENIE: 
 
 

Článok 1 
 
Článok 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1209/2001 sa nahrádza takto: 
 

„3. Napriek článku 4 ods. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 562/2000 je pre tretí štvrťrok 
roku 2001 stanovená maximálna povolená hmotnosť jatočne opracovaných tiel 390 kg; 
avšak jatočne opracované telá vážiace viac ako 390 kg môžu byť privedené k výkupu, no 

                                                
1 Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. 
2 Ú. v. ES L 165, 22.6.2001, s. 15. 
3 Ú. v. ES L 68, 16.3.2000, s. 22. 



v takom prípade nákupná cena nepresiahne cenu maximálnej stanovenej hmotnosti alebo, 
v prípade štvrťrokov, nákupná cena nepresiahne cenu za 40% maximálnej stanovenej 
hmotnosti.“ 

 
Článok 2 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych 
spoločenstiev. 
 
 
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch. 
 
 
V Bruseli, 20. júla 2001 
 

Za Komisiu 
Franz FISCHLER 
člen Komisie 


