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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1641/2001 

z 10. augusta 2001, 

ktorým sa otvárajú výzvy na verejnú súťaž na udelenie  podpory  súkromnému 

skladovaniu  jatočných tiel  a  jatočných polovičiek jahniat vo Veľkej Británii 

a ktorým sa zavádza výnimka z nariadenia (EHS) č. 3446/90 stanovujúceho  

podrobné pravidlá pre udeľovanie podpory na súkromné 

skladovanie ovčieho a kozieho mäsa 

  

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 

so zreteľom na nariadenie rady (ES) č. 2467/98 z 3. novembra 1990 o spoločnej organizácii 

trhu s ovčím a kozím mäsom(1), ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 

1669/2000(2), najmä na jeho článok 12 (4), 

Keďže: 

(1) Nariadenie komisie (EHS) č. 3446/90 z 27. novembra 1990 stanovuje podrobné  pra-

vidlá pre udeľovanie podpory na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa(3), 

naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3533/93(4), stanovuje podrobné 

pravidlá pre výzvy na verejnú súťaž. 

(2)  Nariadenie komisie (EHS) č. 3447/90 z 28. novembra 1990 o osobitných podmien-

kach pre udeľovanie  podpory na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa(5), 

naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 40/96 (6), stanovuje najmä min-

málne množstvá, v súvislosti s ktorými môže byť predložená ponuka na verejnú súťaž. 

(3) Nariadenie komisie (EHS) č. 2137/92 z 23.júla 1992, o stupnici spoločenstva pre kla-

sifikáciu jatočných tiel oviec a určuje  normu kvality spoločenstva pre čerstvé alebo 

                                                
(1) Ú.v. ES L 312, 20. 11. 1998, s. 1.  
(2) Ú.v. ES L 193, 29. 7. 2000, s. 8.  
(3) Ú.v. ES L 333, 30. 11. 1990, s. 39.  
(4) Ú.v. ES L 321. 23. 12. 1993, s. 9.  
(5) Ú.v. ES L  333, 30. 11. 1990, s. 46. 
(6) Ú.v. ES L 10, 13. 1. 1996, s. 6.  
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chladené jatočné telá a rozširuje  nariadenie (EHS) č.338/91(7), naposledy zmenené 

nariadením (ES) č. 2536/97(8), stanovuje najmä príslušný popis jatočných tiel 

a jatočných  polovičiek. 

(4) Uplatňovanie článku 12 (2) nariadenia (ES) č. 2467/98 môže vyústiť do otvorenia vý-

ziev na verejnú súťaž na podporu súkromného skladovania. Tento článok stanovuje 

uplatňovanie tohto opatrenia na základe situácie každej oblasti cenovej ponuky. 

(5) Vzhľadom na obzvlášť ťažkú situáciu na trhu  spôsobenú vypuknutím slintačky a krí-

vačky a s prihliadnutím na skutočnosť, že podmienky stanovené v článku 12 (2) naria-

denia (ES) č. 2467/98 boli splnené, bolo považované za vhodné iniciovať takýto pos-

tup vo Veľkej Británii. Aby sa zabezpečilo, že uskladnené jatočné telá sú zodpoveda-

júcej kvality, je nevyhnutné stanoviť najnižšiu hmotnosť. Ďalej je potrebné  obmedziť 

regióny, z ktorých jahňatá pochádzajú, na tie, v ktorých sa prechodne nevyskytuje 

slintačka a krívačka, a urobiť výnimku z ustanovenia nariadenia (EHS) č. 3446/90 o 

označovaní jatočných tiel. 

(6) Treba prijať opatrenia, ktoré umožňujú vykostenie počas skladovania. No v záujme 

zjednodušenia by sa zmluvy mali zakladať na hmotnosti uskladnených jatočných tiel. 

Je preto nevyhnutné urobiť výnimku z ustanovenia nariadenia (EHS) č. 3446/90. 

(7) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru 

pre ovce a kozy, 

 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

 

Článok 1 

 

1. Týmto sa vo Veľkej Británii otvárajú výzvy na verejnú súťaž o  podporu súkromného 

skladovania jatočných tiel a jatočných polovičiek jahniat  s najnižšou jatočnou hmotnosťou 15 

kg. Jatočné telá a jatočné polovičky  sú v súlade s ustanoveniami článku 2 nariadenia (EHS) č. 

2137/92 a pochádzajú z jahniat, ktoré boli získané z fariem, ktoré a nachádzajú v regiónoch, 

                                                
(7) Ú.v. ES L 214, 30, 7. 1992, s. 1.  
(8) Ú.v. ES L 347, 18. 12. 1997, s. 6.  
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kde počas posledných 90 dní nedošlo k prepuknutiu slintačky a krívačky, a ktoré boli poraze-

né v takýchto regiónoch. 

2. V súlade s ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 3446/90 a nariadenia (EHS) č. 3447/90 

verejné súťaže musia byť predložené intervenčnej agentúre členského štátu najneskôr do 

14.00 hod. 27. augusta 2001 a príslušnej intervenčnej agentúre do 14.00 hod. 17. septembra 

2001. 

 

Článok 2 

 

Napriek ustanoveniam článku 2 (2) nariadenia (EHS) č. 3446/90 majú byť jatočné telá 

a jatočné polovičky označené v súlade s ustanoveniami  uvedenými v rozhodnutí komisie č. 

2001/304/ES (9) o značení a používaní niektorých živočíšnych výrobkov vo vzťahu 

k rozhodnutiu 2001/172/ES, ktoré sa týka niektorých ochranných opatrení v súvislosti 

so slintačkou o krívačkou vo Veľkej Británii. 

 

Článok 3 

 

Napriek ustanoveniam článku 4 (2) a (3) a článku 6 (1)nariadenia (EHS) č. 3446/90 platí: 

1. kontrahenti môžu v priebehu uskladňovania deliť alebo vykostiť všetko mäso alebo 

jeho časť za predpokladu, že sa použije len množstvo, na ktoré bola zmluva uzatvorená, a že 

všetky časti, ktoré vzniknú  pri  týchto úkonoch, budú uskladnené. Intervenčná agentúra môže 

vyžadovať potvrdenie o zámere využiť túto možnosť najmenej dva pracovné dni pred usklad-

nením každej jednotlivej dávky. Veľké šľachy, chrupavka, kusy tuku a iný odpad, ktoré zos-

tanú po  delení  alebo vykostení, nemusia byť uskladnené; 

2. uskladňovanie sa pre každú jednotlivú dávku zmluvného množstva začína v deň, keď 

sa dostane pod kontrolu intervenčnej agentúry. Tento deň  bude  ten, keď  bude určená čistá 

hmotnosť čerstvého alebo chladeného výrobku: 

(a) v mieste skladovania, kde sa mäso zmrazuje v prevádzkových priestoroch; 

                                                
(9) Ú.v. ES L 104, 13. 4. 2001, s. 6.  
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(b) v mieste zmrazovania, kde sa mäso zmrazuje vo vhodných zariadeniach okrem miesta 

skladovania; 

(c) v mieste vykostenia alebo delenia, kde je mäso uskladňované po vykostení  alebo dele-

ní; 

3. výška  pomoci sa stanovuje na tonu a bude je vzťahu  k hmotnosti  určenej  v súlade s 

odsekom 2. 

 

Článok 4 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európ-

skych spoločenstiev. 

 

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

štátoch. 

 

V Bruseli 10. augusta 2001 

 

     Za komisiu 

            Franz FISCHLER 

    člen komisie 

  

 

___________________ 

 


