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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2114/2000 

 

z 5. októbra 2000, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 174/1999 stanovujúce osobitné podrobné pravidlá 

pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 804/68, ktoré sa týka vývozných povolení 
a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov 

 
 
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 
 
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 
 
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu 
s mliekom a mliečnymi výrobkami(1) naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1670/2000(2), 
najmä na jeho článok 26(3), 
 
keďže: 
 
(1) nariadenie Komisie (ES) č. 174/1999(3) naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 

1961/2000(4) stanovuje osobitné podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 
804/68(5) naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1587/96(6), ktoré sa týka 
vývozných povolení a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov. Aby sa 
zabezpečil plynulý výkon opatrení spojených s vývoznými náhradami a znížilo riziko 
špekulatívnych žiadostí a porušení opatrení pre určité mliečne výrobky, mala by sa vzhľadom na 
situáciu na trhu skrátiť doba platnosti vývozných povolení a zvýšiť záruka stanovená v danom 
nariadení. 

  
(2) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko 

a mliečne výrobky, 
 
 
PRIJALA TOTO NARIADENIE: 
 

Článok 1 
 
Nariadenie (ES) č. 174/1999 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. článok 6(a) sa nahrádza takto: 

„(a) koniec štvrtého mesiaca po vydaní v prípade výrobkov spadajúcich pod kód CN 0402 10;“ 
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2. Článok 9(b) sa nahrádza takto: 

„(b) 30 % pre výrobky zahrnuté v kóde CN 0402 10;“ 
 
 

Článok 2 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych 
spoločenstiev. 
 
 
 
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 
 
 
V Bruseli 5. októbra 2000 
 
 
 
         Za Komisiu 
               Franz FISCHLER 

         člen Komisie 


