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NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2090/93 

z 27. júla 1993, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 563/82 ustanovujúce podrobné pravidlá na 
uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1208/81 zavádzajúceho trhové ceny dospelého 
hovädzieho dobytka na základe stupnice spoločenstva pre klasifikáciu jatočne 

opracovaných trupov 
 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 805/68 z 27. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu 
s hovädzím a teľacím mäsom1, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 125/932,  

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1208/81 z 28. apríla 1981 určujúceho stupnicu 
spoločenstva pre klasifikáciu jatočne opracovaných trupov dospelého hovädzieho dobytka3, 
naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1026/914, najmä na jeho článok 2 (2), 

keďže článok 1 (3) nariadenia Komisie (EHS) č. 563/825, naposledy zmeneného a doplneného 
nariadením (EHS) č. 3402/856, ustanovuje korekčné faktory uplatniteľné na hmotnosť 
jatočných trupov, keď sa úprava jatočného trupu odlišuje od referenčnej úpravy; keďže pre 
určité stupne hrúbky povrchového loja by sa mali upraviť korekčné faktory vzťahujúce sa na 
odstránenie povrchového loja, aby sa dosiahlo ich zosúladenie s praxou; keďže aj metódy 
výpočtu týchto korekčných faktorov by sa mali bližšie určiť podľa toho, či sú vo všetkých 
členských štátoch zhodné, alebo či sa odlišujú podľa bitúnkov; 

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru 
pre hovädzie a teľacie mäso,  

PRIJALA TOTO NARIADENIE:  

Článok 1 

Nariadenie (EHS) č. 563/92 sa týmto mení a dopĺňa takto:  

1. Do článku 1 sa vkladá tento odsek:  

„4. Ak úpravy uvedené v predchádzajúcom odseku sú rovnaké v rámci celého územia 
členského štátu, vypočítajú sa na národnom základe; ak sa úpravy odlišujú podľa 
jednotlivých bitúnkov, vypočítajú sa jednotlivo.“ 

                                                
1 Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 24.  
2 Ú. v. ES L 18, 27.1.1993, s. 1.  
3 Ú. v. ES L 123, 7.5.1981, s. 3.  
4 Ú. v. ES L 106, 26.4.1991, s. 2.  
5 Ú. v. ES L 67, 11.3.1982, s. 23.  
6 Ú. v. ES L 322, 3.12.1985, s. 14.  
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2. V prílohe sa korekčné faktory, ustanovené pre odstránenie povrchového loja v triedach 
pretučnenosti 3 a 4, nahrádzajú percentuálnymi zvýšeniami +2 a +3.   

Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na siedmy deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskych spoločenstiev. 

Bude sa uplatňovať od 1. septembra 1993. 

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

V Bruseli 27. júla 1993 

Za Komisiu 
René STEICHEN 
člen Komisie 
 


