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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2338/2003 

z 30. decembra 2003, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001ustanovujúce vykonávacie 
pravidlá k nariadeniu Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o obchod s tretími 

krajinami s výrobkami v odvetví vína 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 

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 a najmä na jeho článok 68 ods. 3, 
 
keďže: 
 
(1) nariadenie Komisie (ES) č. 883/20012 obsahuje niektoré výnimky, podľa 

ktorých môžu Austrália a Spojené štáty americké do 31. decembra 2003 
používať zjednodušený postup vydávania licencií; 

 
(2) prebiehajúce dvojstranné rokovania s týmito dvomi krajinami neskončia pred 

koncom roka, je potrebné vzhľadom na stav rokovaní predĺžiť platnosť týchto 
výnimiek  na obmedzený čas, aby sa zabránilo narušeniu obchodu; 

 
(3) nariadenie (ES) č. 883/2001 by sa teda malo aktualizovať, aby sa zohľadnila 

skutočnosť, že nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002 z 29. apríla 2002, ktorým 
sa stanovujú určité vykonávacie pravidlá k nariadeniu Rady (ES) č. 1493/1999 
pre popis, označovanie, obchodnú úpravu a ochranu niektorých vinárskych 
výrobkov3, sa uplatňuje od 1. augusta 2003; 

 
(4) nariadenie (ES) č. 883/2001 by sa preto malo príslušne zmeniť a doplniť; 
 
(5) opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre 

víno, 
 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

                                                
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 128, 10. 5. 2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 

č. 1220/2003 (Ú. v. ES L 170, 9. 7. 2003, s. 3). 
3  Ú. v. ES L 118, 4. 5. 2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 

č. 1205/2003 (Ú. v. ES L 168, 5. 7. 2003, s. 13). 
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Článok 1 
Nariadenie (ES) č. 883/2001 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 27 sa odsek 2 nahradzuje takto: 

„2. Článok 24 ods. 2 a článok 26 sa uplatňujú do 31. decembra 2005.“; 

2. V prílohe VIII.B sa odsek 3 nahradzuje takto: 

„3. Označenie výrobku v kolónke 6 formulára VI 1 a v kolónke 5 výpisu 
VI 2 sa vyplní v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 753/2002.“. 

Článok 2 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň nasledujúci po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie. 
 
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch. 
V Bruseli 30. decembra 2003 

Za Komisiu 
Franz FISCHLER 
člen Komisie 

 
 


