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KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 2180/81,
30. juuli 1981,
milles sätestatakse seakasvatussektori investeeringutoetuste piirangute rakenduseeskirjad
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

arengukava kohase talumajapidamise oodatav tulu ei taga 1,5
inimtööühikule võrreldavat sissetulekut.

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. juuni 1981. aasta määrust (EMÜ)
nr 1945/81, millega piiratakse investeeringutoetusi seakasvatussektoris, (1) eriti selle artiklit 1,

2. Seakohtade arvu võib määruse (EMÜ) nr 1945/81 artikli 1
kohaselt suurendada üksnes niivõrd, kuivõrd see on vajalik, et
tagada asjaomase arengukava raames võrreldav sissetulek kuni 1,5
inimtööühiku puhul.

Artikkel 3

ning arvestades, et:

määruses (EMÜ) nr 1945/81 sätestatud seakasvatussektori investeeringutoetuste piirangute kohaldamiseks on vaja määrata kindlaks suhe nuumseakohtade ümberarvestamiseks tõuemiste kohtadeks;

Määruse (EMÜ) nr 1945/81 artikli 1 lõike 1 kohaselt luba taotlev
liikmesriik peab samaaegselt esitama komisjonile arvutusmeetodi
üksikasjaliku kirjelduse. See arvutusmeetod peab sisaldama eelkõige järgmist seakasvatusega seotud teavet:

tuleks määratleda määruse (EMÜ) nr 1945/81 artikli 1 lõikes 1
osutatud lubatud erandi ulatus ja sätestada miinimumnõuded,
millele peavad vastama liikmeriikide kõnealuse erandi lubamist
käsitlevad taotlused;

— nuumsigade ja tõuemiste kohtadega seotud kulud,

selliste lubatud erandite mõju hindamiseks tuleb sellise loa saanud liikmesriikidelt nõuda asjakohaste aastaaruannete esitamist;

alaline põllumajandusstruktuuride komitee ei ole oma eesistuja
poolt kindlaksmääratud tähtaja jooksul arvamust esitanud,

— põrsaste, nuumsigade, tõuemiste ja sööda eest makstavad hinnad,

— järglaskondade arv emise kohta aastas,

— sigade arv nuumamiskoha kohta aastas.

Artikkel 4
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EMÜ) nr 1945/81 artiklis 1 nimetatud 550 seakohta on
nuumsea kohad. Üks tõuemise koht vastab 6,5 nuumsea kohale.

Liikmesriik, kes saab loa muuta seakohtade arvu, esitab
komisjonile enne järgmise aasta 1. maid aastaaruande erijuhtude
kohta, mil seakohtade arvu on talumajapidamise arengukava
kontekstis muudetud. Aruanne sisaldab eelkõige teavet erijuhtude
arvu ja iga juhu puhul seakohtade arvu kohta.

Artikkel 2
1. Liikmesriikidele antud luba muuta talumajapidamise arengukava kontekstis 550 seakoha arvu piiratakse erijuhtudele, mil
(1) EÜT L 197, 20.7.1981, lk 31.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Ühenduste Teatajas.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. juuli 1981
Komisjoni nimel
president
Gaston THORN

