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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1648/95
z 6. júla 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3887/92 určujúce podrobné pravidlá pre
používanie integrovaného administratívneho a kontrolného systému pri niektorých
podporných programoch spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na Nariadenie rady (EHS) č. 3508/92 z 27. novembra 1992 zriaďujúce
integrovaný administratívny a kontrolný systém pre niektoré podporné programy
spoločenstva(1) (ďalej len „integrovaný systém“), naposledy zmenené a doplnené nariadením
(ES) č. 3235/94(2), a najmä na jeho článok 12,
keďže v zmysle skúseností získaných pri implementácii integrovaného systému poskytovania
vyrovnávacích príspevkov znevýhodneným územiam ustanovených v článku 19 (1)
Nariadenia rady (EHS) č. 2328/91 z 15. júla 1991 o zlepšení efektívnosti poľnohospodárskych
štruktúr(3), naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2843/94(4), je nevyhnutné
vyriešiť niektoré praktické problémy najmä v súvislosti s malými územiami postihnutými
špecifickými znevýhodneniami,
keďže po prijatí Nariadenia rady (ES) č. 603/95 z 21. februára 1995 o spoločnej organizácii
trhov so sušeným krmivom(5), naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č.
1347/95(6) a Nariadením rady (ES) č. 785/95 z 6. apríla 1995 určujúcim podrobné pravidlá pre
aplikáciu nariadenia rady (ES) č. 603/95 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom(7)
zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1362/95(8), parcely používané na výrobu krmiva
určeného na sušenie by sa mali uvádzať osobitne,
keďže kvôli vzatiu do úvahy nepredvídateľných okolností by výrobcom malo byť dovolené
vyňať územia aj po uplynutí povolených termínov pre úpravy žiadosti o územný podporný
program,
keďže v záujme zjednodušenia „územných“ sankcií a sankcií za „hospodárske zvieratá“ by
mali byť ustanovenia týkajúce sa ich aplikovania zmenené a doplnené; keďže pravidlá
týkajúce sa vyčlenenia boli modifikované po prijatí nariadenia komisie (EHS) č. 3887/92(9)
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zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 229/95(10) najmä s prijatím opatrení
umožňujúcich prevod vyčleňovacej povinnosti od jedného výrobcu na druhého a dobrovoľný
prechod, je sankcie vhodné pozmeniť a doplniť,
keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru Európskeho
poľnohospodárskeho poradenského a záručného fondu (EAGGF),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Nariadenie (EHS) č. 3887/92 sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. K článku 2 sa vkladá tento odsek:
„5. Členský štát môže prijať rozhodnutie vylúčiť z aplikácie určitých prvkov
integrovaného systému špecifické opatrenia ustanovené nariadením (EHS) č. 2328/91,
ktoré sa týkajú vyrovnávacích príspevkov pre výrobcov na malých územiach podľa
definície v článku 3 (5) smernice rady č. 75/268/EHS (*), a ktoré sú implementované
vo forme zmlúv vypracovaných spolu s agro-environmentálnymi opatreniami
zavedenými v súlade s ustanoveniami nariadenia rady (EHS) č. 2078/92(**).
_____________
(*)
OJ L 128, 19. 5. 1975, s. 1.
(**) OJ L 215, 30. 7. 1992, s. 85.“
2. Do článku 4 (1) (3) sa vkladá nasledujúca veta:
„Výroba krmiva určeného na sušenie, či už pomocou umelej dehydratácie alebo
sušenia na slnku, ustanovená v nariadení (ES) č. 603/95(*) sa však bude uvádzať
osobitne.
_____________
(*)
OJ L 63, 21. 3. 1995, s. 1.“
3. Do článku 4 (2)(a) sa vkladá na koniec prvého pododseku nasledujúca veta:
„Derogáciou z druhého odseku a dokonca aj po dátumoch uvádzaných v článkoch 10,
11 a 12 nariadenia (EHS) č. 1765/92 môže členský štát schváliť, aby bolo územie
vyňaté zo žiadosti o územný podporný program. Takáto zmena musí byť oznámená
v písomnej forme ešte pred akýmkoľvek oznámením zo strany príslušného orgánu
týkajúceho sa či už výsledkov administratívnych kontrol, ktoré by ovplyvňovali
dotknuté parcely, alebo organizácie kontroly na mieste príslušnej držanej pôdy.“
4. V článku 8 (1), prvý pododsek, posledná veta sa číslo „20“ nahrádza číslom „25“.
5. V článku 9 (2), prvý pododsek sa prvá a druhá zarážka nahrádzajú takto:
(10)
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„... dvojnásobným zisteným rozdielom, ak je to viac ako 3% alebo dva hektáre, avšak
nie viac ako 20% stanovenej plochy.“
6. Článok 9 (4) (a) sa nahrádza takto:
„(a) Plochy stanovené v súlade s ustanoveniami odsekov 1 až 3 za účelom výpočtu
podpory budú použité na výpočet limitu prémií uvádzaných v článkoch 4 (g) a 4
(h) nariadenia (EHS) č. 805/68 a taktiež na výpočet vyrovnávacieho príspevku.
Výpočet maximálnej plochy oprávňujúcej na vyrovnávacie platby pre výrobcov
obrábateľných plodín sa vykoná na základe skutočne zistenej rozlohy vyčlenenej
pôdy a na pro rata základe každej príslušnej plodiny.“
7. Článok 9 (5) sa nahrádza takto:
„Príspevok sa neposkytne na také poľnohospodárske parcely, pri ktorých sa preukáže,
že zasiate plodiny vymenované nižšie nespĺňajú požiadavky príslušných ustanovení:
- repkové semeno: článok 3 nariadenia (EHS) č. 2294/92,
- slnečnica: článok 3 (a) nariadenia (EHS) č. 2294/92,
- ľanové semeno: článok 6 (a) odsek 4 nariadenia (EHS) č. 1765/92.“
8. V článku 10 (2) (b) sa druhá a tretia zarážka nahrádzajú takto:
„- dvojnásobným percentom, ak rozdiel predstavuje viac ako 5%, avšak nie viac ako
20%.“
9. Pred posledný pododsek článku 10 (2) sa vkladá tento pododsek:
„Ak sa vyrovnávací príspevok stanovený v nariadení (EHS) č. 2328/91 bude počítať
na základe počtu jednotiek dobytka, určenie jeho súčasného počtu a sankcie stanovené
zaň sa budú platiť na základe počtu jednotiek dobytka zodpovedajúceho počtu zvierat
uvedených a skutočne zistených.“
10. K článku 10 (4) sa vkladá tento pododsek:
„Ak sa podporný príspevok ustanovený v nariadení (EHS) č. 2328/91 bude počítať na
základe počtu jednotiek dobytka bez rozlišovania jednotlivých druhov zvierat,
príslušné uvedené zvieratá môžu byť nahradené inými zvieratami, na ktoré sa tiež
vzťahuje tento príspevok za podmienky, že sa zodpovedajúci počet jednotiek dobytka
nezníži, a že sa takéto výmeny udejú v súlade s podmienkami ustanovenými
v predchádzajúcom pododseku.“
Článok 2
Toto nariadenie nadobudne účinnosť na siedmy deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku
Európskych spoločenstiev.
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Článok 1 odseky (1), (3), (6), (7), (9) a (10) sa však vzťahujú len na žiadosti o udelenie
podpory podané od príslušného prémiového roka 1995 a neskôr. Zvyšné odseky sa vzťahujú
na žiadosti o udelenie podpory podané od príslušného prémiového roka 1996 a neskôr.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých
členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 1995

Za komisiu
Franz FISCHLER
člen komisie
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