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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 503/2001
zo 14. marca 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 562/2000 ustanovujúce
podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o nákupe
hovädzieho mäsa

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 mäsom1, a najmä na jeho článok 47 ods. 8,
keďže:
(1) Za účelom riešenia výnimočnej situácie na trhoch vyplývajúcej z nedávnych udalostí
súvisiacich so spongiformnou encefalopatiou hovädzieho dobytka (BSE) sa prijalo
niekoľko zmien a doplnení a výnimiek z nariadenia Komisie (ES) č. 562/20002, naposledy
zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 283/20013.
(2) Článok 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 562/2000 ustanovuje, že vykosťovanie sa môže robiť
iba v schválených závodoch na porcovanie a s jedným alebo viacerými pripojenými
zariadeniami na mrazenie vzduchom. Podľa druhého pododseku môže Komisia za
určitých podmienok a na požiadanie členského štátu udeliť výnimku z uvedeného
ustanovenia na obmedzenú dobu. Vzhľadom na veľké množstvá hovädzieho mäsa, ktoré
môžu byť členské štáty vyzvané prevziať, by všetky členské štáty mali mať povolené, aby
využili túto príležitosť na šesť mesiacov za predpokladu, že sa zavedú prísnejšie kontrolné
opatrenia.
(3) Prvý pododsek článku 16 ods. 2 talianskej verzie nariadenia (ES) č. 562/2000 obsahuje
chybu. Uvedená chyba by sa mala opraviť.
(4) Preto by sa malo zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 562/2000.
(5) Vzhľadom na situáciu by toto nariadenie malo okamžite nadobudnúť účinnosť.
(6) 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. 562/2000 sa mení a dopĺňa takto:
1. Do článku 21 ods. 1 sa pridáva toto:
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„V prípade praktických ťažkostí a pri vypísaní verejných súťaží konaných počas obdobia
od 15. marca do 15. septembra 2001 však členské štáty môžu upustiť od ustanovení
prvého pododseku za predpokladu, že zavedú kontrolné opatrenia na zaručenie úplného
monitorovania všetkého nakúpeného mäsa. Príslušné členské štáty informujú Komisiu
o opatreniach, ktoré prijmú.“
2. (Týka sa iba talianskej verzie.)
Prvý pododsek článku 16 ods. 2 znie takto:
„L'aggiudicatario procede alla consegna dei prodotti entro i diciassette giorni di calendario
a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento che
fissa il prezzo massimo d'acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento.“
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 14. marca 2001

Za Komisiu
Franz FISCHLER
člen Komisie

