
 
 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2172/2003 
 

z 12. decembra 2003, 
 

ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 2273/2002 ustanovujúce podrobné 
pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 so zreteľom na prehľad 

cien určitého hovädzieho dobytka na reprezentatívnych trhoch spoločenstva 
 
 

 
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 mäsom 1, najmä na jeho článok 41, 
 
keďže:  
 
(1) nariadenie Komisie (ES) č. 2273/2002 2 ustanovuje podmienky zaznamenávania cien pre 
rozličné kategórie hovädzieho dobytka na reprezentatívnych trhoch členských štátov;  
v prílohách k tomu nariadeniu sú stanovené vykonávacie pravidlá poskytovania informácií na 
účely prieskumu cien pre každú z týchto kategórií hovädzieho dobytka; 
 
(2) na požiadanie príslušných členských štátov by sa mali čiastočne revidovať prílohy I, II 
a III k nariadeniu (ES) č. 2273/2002 s prihliadnutím na vývoj v oblasti uvádzania na trh a 
veľkosti stád dobytka v členských štátoch;  
 
(3) s ohľadom na získané skúseností je zjavné, že v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2273/2002 
sa nachádza chyba; 
 
(4) nariadenie (ES) č. 2273/2002 je preto potrebné v súlade s tým zmeniť, doplniť a opraviť; 
 
(5) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre 
hovädzie a teľacie mäso, 
 
PRIJALA TOTO NARIADENIE: 
 

Článok 1 
 
Nariadenie (ES) č. 2273/2002 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. v prílohe I časť G sa bod 2 nahrádza takto: 
 

                                                
1 Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. 
v. ES L 270, 21.10.2003, s. 1). 
2 Ú. v. ES L 347, 20.12.2002, s. 15 



„2. Kvality a koeficienty 
 

Kvality Váhové koeficienty 
  
Nuchtere stierkalveren voor de mesterij, 1e kwaliteit  
– Zwartbont 60 
– Roodbont 25 
– Vleesras 15“ 
 
 
 
2. v prílohe I časť H sa bod 2 nahrádza takto: 
 
„2. Kvality a koeficienty 
 

Kvality Váhové koeficienty 
  
Rearing calves  
– from dairy bulls 56 
– from beef bulls 44“ 

 
3. v prílohe II časť F sa bod 2 nahrádza takto: 
 
„2. Kvality a koeficienty 
 

Kvality Váhové koeficienty 
  
– dairy yearling steers 10 
– beef yearling steers 90“ 

 
 
4. v prílohe III časť B sa bod 2 nahrádza takto: 
 
„2. Kvality 
 
Veaux blancs, moyenne des types commerciaux 'extra', 'blanc bleu', 'pie rouge' et 'pie noire'“. 
 

Článok 2 
 
V prílohe II časť C k nariadeniu (ES) č. 2273/2002 sa bod 2 opravuje takto: 
 
„2. Kvality a koeficienty 
 

Kvality Váhové koeficienty 
  
Race charolaise de conformation U 35 
Race charolaise de conformation R 35 
Race limousine de conformation U 30“ 

 
 

Článok 3 
 



Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej 
únie. 
 
Bude sa uplatňovať  na oznámenia podľa článku 1 ods. 3, článku 2 ods. 3 a článku 3 ods. 3 
nariadenia (ES) č. 2273/2002 odovzdané od 8. januára 2004. 
 
Článok 2 sa bude uplatňovať  od 1. januára 2003. 
 
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 
 
V Bruseli 12. decembra 2003 
 

Za Komisiu 
 
Franz FISCHLER  
 
člen Komisie 

 


