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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
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31981R2180
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2180/81
ze dne 30. července 1981,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k omezení investiční podpory pro produkci prasat
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1945/81 ze dne
30. června 1984, kterým se omezuje investiční podpora pro produkci prasat (1), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že za účelem použití omezení investiční podpory pro produkci prasat stanoveného v nařízení (EHS)
č. 1945/81 je nezbytné stanovit poměr pro převedení míst pro
prasata na výkrm na místa pro chovné prasnice;

vzhledem k tomu, že je nutno definovat povolení, na která odkazuje čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1945/81, a stanovit minimální
požadavky, které musí splňovat žádosti členských států o taková
povolení;

podniku, se omezuje na zvláštní případy, kdy by očekávaný
příjem ze zemědělské činnosti neposkytl srovnatelný příjem
z výdělečné činnosti na 1,5 jednotky lidské práce.

2. Množství míst pro prasata je možné zvýšit podle článku 1
nařízení (EHS) č. 1945/81 pouze v takové míře, jaká je nezbytná
pro zaručení srovnatelného příjmu na maximálně 1,5 jednotky
lidské práce v rámci daného rozvojového plánu zemědělského
podniku.

Článek 3

Členský stát žádající o povolení podle čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS)
č. 1945/81 musí současně dodat Komisi podrobný popis metody
výpočtu. V rámci metody výpočtu musí být uvedeny zejména dále
uvedené informace týkající se produkce prasat:
— náklady na místa pro prasata na výkrm a pro chovné prasnice,
— ceny selat, prasat na výkrm, chovných prasnic a krmiva,

vzhledem k tomu, že v zájmu vyhodnocení dopadu takových
povolení je nutné požádat členské státy, které obdrží taková
povolení, aby předložily každoroční zprávu o dané problematice;

vzhledem k tomu, že Stálý výbor pro zemědělské struktury nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

— počet selat vyprodukovaných za rok na jednu chovnou
prasnici,
— počet prasat chovaných na jedno místo pro prasata na výkrm
za rok.

Článek 4
Článek 1

Počet 550 míst pro prasata, na která odkazuje článek 1 nařízení
(EHS) č. 1945/81, představuje počet míst pro prasata na výkrm.
Jedno místo pro chovnou prasnici odpovídá 6,5 místům pro
prasata na výkrm.

Členský stát, který obdržel povolení, aby přizpůsobil počet míst
pro prasata, předloží Komisi každoroční zprávu do 1. května
následujícího roku o konkrétních případech, ve kterých se počet
míst pro prasata pozměnil v kontextu rozvojového plánu
zemědělského podniku. Zpráva bude obsahovat zejména údaje
o počtu konkrétních případů a počtu míst pro prasata, kterých se
každý případ týká.

Článek 2
1. Povolení dané členskému státu, aby přizpůsobil počet 550
míst pro prasata v kontextu rozvojového plánu zemědělského
(1) Úř. věst. L 197, 20.7.1981, s. 31.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropských společenství.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 1981.
Za Komisi
Gaston THORN

předseda

