
 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2324/2003  

zo 17. decembra 2003, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1037/2001, povoľujúce  ponuku  a dodávku 
určitých dovážaných vín na priamu ľudskú spotrebu, ktoré boli pravdepodobne  
enologicky spracované postupmi, neustanovenými v nariadení (ES) č. 1493/1999  

 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii 
trhu s vínom1,  najmä na jeho článok 45 ods. 2, 

so zreteľom na návrh Komisie, 

keďže: 

(1) odchylne od článku 45 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999, nariadenie (ES) č. 1037/20012 
povoľuje dovoz amerických vín, ktoré boli enologicky spracované postupmi, 
neustanovenými v nariadení (ES) č. 1493/1999. Povolenie enologických postupov 
uvedených v ods. 1 písm. b) prílohy k nariadeniu (ES) č. 1037/2001 vyprší 31. decembra 
2003; 

(2) prebiehajúce dvojstranné rokovania so Spojenými štátmi americkými sa do konca roku 
neuzavrú, aby sa predišlo narušeniu obchodu, mali by sa povoliť americké enologické 
postupy uvedené v ods. 1 písm. b) prílohy k nariadeniu (ES) č. 1037/2001, a to až do 
nadobudnutia účinnosti dohody vyplývajúcej z týchto rokovaní, najneskôr však do 31. 
decembra 2005; 

(3) nariadenie (ES) č. 1037/2001 by sa malo príslušne zmeniť a doplniť, 
 
PRIJALA TOTO NARIADENIE: 
 

Článok 1 
 

V článku 1 ods. 1 pododseku 2 nariadenia (ES) č. 1037/2001 sa dátum „31. december 2003“ 
nahradí dátumom „31. december 2005“. 
 

Článok 2 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie. 
                                                
1 Ú. v. ES L 179, 14. 7. 1999, s. 1.   Nariadenie   naposledy   zmenené a   doplnené nariadením (ES) č. 
   1795/2003 (Ú. v. ES L 262, 14.10.2003, s. 13).  
2 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 12. 



  
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch.  
 
V Bruseli 17. decembra 2003 
 
         Za Radu 
         predseda  
 

       G. ALEMANNO 
 
 

___________________ 
 
 

 
 


