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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1205/2003 

zo 4. júla 2003, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002, ktorým sa ustanovujú určité 
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pokiaľ ide o opis, 

označovanie, prezentáciu a ochranu určitých vinárskych výrobkov 

 

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, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/20032, najmä na jeho 
článok 80 písm. b), 

keďže: 

(1) nariadenie Komisie (ES) č. 753/20023, naposledy zmenené a doplnené nariadením 
(ES) č. 2086/20024, ustanovuje 1. august 2003 ako dátum, od ktorého sa má 
uplatňovať s cieľom umožniť hospodárskym operátorom v sektore vína a príslušným 
vnútroštátnym orgánom dostatok času na prípravu nových pravidiel označovania 
ustanovených v uvedenom nariadení;  

(2) nariadenie (ES) č. 753/2002 stanovuje na prechodné obdobie do 1. augusta 2003, 
počas ktorého môžu hospodárski operátori naďalej používať etikety a hotové obaly s 
údajmi, ktoré boli vytlačené v zhode s ustanoveniami platnými v čase ich uvedenia na 
trh, ale ktoré už nie sú v zhode s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 753/2002; 

(3) na základe diskusií medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a medzi týmito 
orgánmi a odbornými kruhmi je potrebné predĺžiť toto prechodné obdobie do 
1. februára 2004 s cieľom umožniť hospodárskym operátorom používať ostávajúce 
etikety a hotové obaly vytlačené v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami; 

(4) nariadenie (ES) č. 753/2002 by sa malo príslušne zmeniť a doplniť; 

(5) opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru 
pre víno, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

 

Článok 1 

                                                
1 Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. 

2 Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 1. 

3 Ú. v. ES L 118, 4.5.2002, s. 1. 

4 Ú. v. ES L 321, 26.11.2002, s. 8. 
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Nariadenie (ES) č. 753/2002 sa týmto mení a dopĺňa takto: 

Druhý pododsek článku 47 ods. 1 sa nahrádza takto: 

„Etikety a hotové obaly s údajmi, ktoré boli vytlačené v zhode s ustanoveniami 
platnými v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa môžu naďalej používať do 
1. februára 2004.“ 

 

Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku 
Európskej únie. 

 

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch. 

 

 

V Bruseli 4. júla 2003 

 

Za Komisiu 

Franz FISCHLER 

člen Komisie 

  

 


