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NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 3402/85
z 2. decembra 1985,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 563/82 ustanovujúce podrobné pravidlá na
uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1208/81 týkajuceho sa zaznamenávania trhových cien
dospelého hovädzieho dobytka na základe stupnice spoločenstva pre klasifikáciu
jatočných trupov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 805/68 z 27. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu
s hovädzím a teľacím mäsom1, naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení Grécka,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1208/81 z 28. apríla 1981 zavádzajúce stupnicu
spoločenstva na klasifikáciu jatočných trupov dospelého hovädzieho dobytka2, najmä na jeho
posledný pododsek článku 2 (2), článok 3 (1) a druhý pododsek článku 4 (3),
keďže nariadenie Komisie (EHS) č. 563/823, naposledy zmenené a doplnené nariadením
(EHS) č. 1935/834, ustanovilo podrobné pravidlá týkajúce sa zaznamenávania trhových cien
dospelého hovädzieho dobytka na základe stupnice spoločenstva pre klasifikáciu jatočných
trupov; keďže na zabezpečenie dostupnosti porovnateľných cien v spoločenstve zaviedlo
uvedené nariadenie množstvo korekčných faktorov potrebných na prispôsobenie úprav
jatočných trupov v niektorých členských štátoch na referenčnú úpravu jatočných trupov v
spoločenstve;
keďže skúsenosti ukázali, že na zabezpečenie lepšej porovnateľnosti cien postačí odpočítať
daň z ceny zaplatenej dodávateľovi za zviera pri dodávke do bitúnku; keďže nariadenie (EHS)
č. 563/82 by sa preto podľa toho malo zmeniť a doplniť;
keďže z tých istých dôvodov by sa mal upraviť zoznam korekčných faktorov ustanovený
v treťom pododseku článku 2 (2) nariadenia (EHS) č. 1208/81;
keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru
pre hovädzie a teľacie mäso,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Nariadenie (EHS) č. 563/82 sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. článok 1 (1) sa nahrádza takto:
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„1. Trhovou cenou určenou na základe stupnice spoločenstva pre klasifikáciu jatočných
trupov dospelého hovädzieho dobytka, uvedenou v treťom a štvrtom pododseku článku 6
nariadenia (EHS) č. 1208/81, je cena zaplatená dodávateľovi za zviera pri dodávke do
bitúnku, po odpočítaní dane z pridanej hodnoty. Táto cena sa vyjadrí ako cena za 100 kg
jatočného tela upraveného podľa referenčnej úpravy ustanovenej v článku 2 (2) toho istého
nariadenia, odváženého a klasifikovaného na háku v bitúnku.“
2. Príloha sa nahrádza takto:
„PRÍLOHA
Korekčné faktory ustanovené v pododseku článku 2 (2) nariadenia (EHS) č. 1208/81
vyjadrené ako percentuálny podiel hmotnosti jatočného tela.

Percento
Triedy pretučnenosti
Obličky
Obličkový loj
Panvový loj
Pečeň
Tenká bránica
Hrubá bránica
Chvost
Miecha
Tuk vemena
Semenníky
Mieškový loj
Loj na vnútornej strane
vrchného šálu
Hrdelná žila a priľahlý loj
Odstránenie povrchového
loja

1-2
- 1,75

(ako percentuálny podiel hmotnosti jatočného trupu)
Zníženie
Zvýšenie
3
4-5
1
2
3
4
5
- 0,4
- 2,5
- 3,5
- 0,5
- 2,5
- 0,4
- 0,4
- 0,4
- 0,05
- 1,0
- 0,3
- 0,5
- 0,3
- 0,3
0

0

+1

+ 2 + 4“

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1986.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 2. decembra 1985

Za Komisiu
Frans ANDRIESSEN
podpredseda

