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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2300/97
ze dne 20. listopadu 1997,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanoví obecná
prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

b) cíle programů;

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství,

c) podrobný popis prováděných opatření, případně včetně
jednotkových nákladů;

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1221/97 ze dne 25. června
1997, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro
opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh (1), a
zejména na článek 5 tohoto nařízení,

d) odhadované náklady a plán financování na národní a
oblastní úrovni;

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 1221/97 stanoví
opatření, která mají za cíl zlepšení podmínek produkce medu a
jeho uvádění na trh ve Společenství, že podle článku 1 uvedeného nařízení mohou členské státy vypracovat národní
programy; že je nutné stanovit základní údaje, které tyto
programy musí obsahovat a stanovit termín jejich předání
Komisi;
vzhledem k tomu, že finanční příspěvek Společenství k zavedení národních programů bude omezen s přihlédnutím k
podílu každého členského státu na celkovém počtu včelstev ve
Společenství;

e) odkazy na příslušné právní a správní předpisy;
f) seznam organizací včelařů a včelařských družstev, které
spolupracovaly s příslušným orgánem členského státu na
vypracování programů;
g) kontrolní a hodnotící mechanizmy.

Článek 2

vzhledem k tomu, že členské státy mají provádět kontroly
provádění programů zavedených v souladu s tímto nařízením;
že kontrolní opatření mají být sdělena Komisi;

Členské státy oznámí tyto programy Komisi do 30. září
každého roku. První rok je toto datum posunuto na
15. prosince 1997.

vzhledem k tomu, že ačkoli opatření obsažená v operačních
programech v cílech 1, 5b) a 6 nemohou být podle tohoto
nařízení financována, je třeba seznam těchto opatření oznámit
Komisi;

Článek 3

vzhledem k tomu, že za účelem jednotného provádění studie
uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 1221/97 je vhodné stanovit
společná kriteria provádění;
vzhledem k tomu, že je třeba přijmout pravidla pro stanovení
zemědělských přepočítacích koeficientů, které mají být použity
při financování národních programů;
vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu
se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

Účast Společenství na financování programů podle článku 3
nařízení (ES) č. 1221/97 je pro každý členský stát omezena na
částku odpovídající podílu členského státu na celkovém počtu
včelstev ve Společenství, jak uvedeno v příloze I tohoto nařízení.
Pokud však jeden nebo více členských států nesdělí své
programy v termínu stanoveném v článku 2 nebo nevyužije
zcela finanční částku uvedenou v prvním odstavci, mohou být
podíly ostatních členských států zvýšeny v poměru jejich
podílů.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Národní roční programy uvedené v článku 1 nařízení (ES) č.
1221/97 (dále jen „programy“) obsahují zejména:
a) popis situace v odvětví; tento popis musí umožňovat pravidelnou aktualizaci strukturálních údajů ve studii uvedené v
článku 2 nařízení (ES) č. 1221/97;
(1) Úř. věst. L 173, 1.7.1997, s. 1

Článek 4
1. Členské státy předají Komisi společně se svými programy
dokumenty týkající se kontroly programů. Tyto kontroly mají
za cíl ověřit dodržování podmínek pro vznik nároku na
podporu poskytovanou v souladu s národními programy.
Kontroly jsou prováděny jak na administrativní úrovni, tak na
místě.
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2.
Členské státy sdělí Komisi seznam opatření obsažených v
národních operačních programech podle cílů 1, 5b) a 6 před
datem uvedeným v článku 2.

03/sv. 22
Článek 6

Studie zmiňované v článku 2 nařízení (ES) č. 1221/97 se týká
údajů uvedených v příloze II tohoto nařízení.

Článek 5
Zemědělský přepočítací koeficient, který má být použit na
částku uvedenou v článku 3, musí být platný k 1. září roku, v
němž je program sdělen.

Článek 7
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v
Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 20. listopadu 1997.
Za Komisi
Franz FISCHLER

člen Komise
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PŘÍLOHA I
(x 1000)
Členský stát

Počet včelstev

B

100

DK

85

D

1069

GR

1200

E

1753

F

1434

IRL

20

I

1100

L

10

NL

80

A

394

P

550

FIN

40

S

100

UK

200

EUR-15

8135

91

92

CS

Úřední věstník Evropské unie

PŘÍLOHA II
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