NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2381/2002
z 30. decembra 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2342/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá
pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a
teľacím mäsom týkajúce sa prémiových systémov

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej
organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom1 naposledy zmeneného a doplneného
nariadením Komisie (ES) č. 2345/20012, najmä na jeho článok 6 ods. 7 a článok 10 ods. 3,
keďže:
(1) pre prémiu za dojčiace kravy článok 29a nariadenia Komisie (ES) č. 2342/19993
naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1830/20024, ustanovuje
pravidlo pre zaokrúhľovanie počtu zvierat za účelom vypočítania minimálneho
a maximálneho percentuálne vyjadreného počtu jalovíc. Uplatňovanie tohto pravidla
znevýhodňuje producentov podliehajúcich úpravám ustanoveným v článku 10
nariadenia (ES) č. 1254/1999, ktoré sa bude uplatňovať od roku 2003. Za účelom
zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetkých producentov sa uplatňovanie tohto
pravidla v tomto období musí vyjasniť, aby sa stanovil počet jalovíc pre žiadateľov
prémie na počet rovnajúci sa dvom zvieratám;
(2) nariadenie (ES) č. 2342/1999 sa preto musí zmeniť a doplniť;
(3) opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie
a teľacie mäso,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
K nariadeniu (ES) č. 2342/1999 sa pridáva článok 29a takto:
„Bez ohľadu na prvý odsek sa na účely uplatňovania úprav ustanovených v článku 10
nariadenia (ES) č. 1254/1999 v roku 2003, ak sa uplatňovanie prémie týka počtu
rovnajúcemu sa dvom zvieratám, počet jalovíc, na ktorý sa zohľadňuje prémia je
stanovený na jednu jalovicu.“
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Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev.
Bude sa uplatňovať od 1. januára 2003.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 30. decembra 2002
Za Komisiu
Franz FISCHLER
člen Komisie

