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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2721/2000 
z 13. decembra 2000, 

ktoré mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3887/92 stanovujúce podrobné pravidlá pre 
aplikovanie integrovaného administratívneho a kontrolného systému pre  niektoré 

programy pomoci 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 programy pomoci 
spoločenstva(1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1593/2000(2), najmä na 
jeho článok 12.  
 
Keďže:  
 
(1) V súvislosti so stanovením výmery poľnohospodárskych parciel oprávnených na platby za 
plochu skúsenosti ukazujú, že je potrebné definovať prijateľnú šírku niektorých súčastí polí, 
najmä živých plotov, priekop a múrov. Z hľadiska konkrétnych environmentálnych potrieb je 
potrebné poskytnúť určitú pružnosť v rámci limitov zobratých do úvahy, keď sa stanovovali 
regionálne výnosy v súlade s nariadením rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999 
stanovujúcim systém podpory producentov niektorých jednoročných plodín(3), naposledy 
zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 1672/2000(4). 
 
(2) Použitie počítačovej databázy v súlade s nariadením (ES) č. 1760/2000 Európskeho 
parlamentu a rady zo 17. júla 2000 zriaďujúcim systém identifikovania a registrovania 
hovädzieho dobytka a týkajúcim sa označovania hovädzieho mäsa a hovädzích produktov a 
rušiacim nariadenie rady (ES) č. 820/97(5)  je zamerané na to, aby sa v rámci integrovaného 
systému v sektore živočíšnych poistiek umožnilo rozsiahle automatizované spracovanie 
krokov správnej kontroly a znížil sa rozsah kontrol na mieste. Aby sa zabezpečila správnosť 
údajov v databáze, nepravdivé oznámenia z dôvodov, ktoré  možno pripísať žiadateľovi, majú 
byť okamžite sankcionované po ich zistení. 
 
(3) Nariadenie komisie (EHS) č. 3887/92(6), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 
č. 2801/1999(7), sa má podľa toho zmeniť a doplniť.  
 
(4) Zároveň je potrebné opraviť chyby v nemeckej a francúzskej verzii článku 6 (5) a v 
anglickej verzii článku 9 (2) nariadenia (EHS) č. 3887/92. 
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(5) Výbor Európskeho poľnohospodárskeho poradenského a záručného fondu (EAGGF) 
neposkytol stanovisko v rámci časového limitu stanoveného predsedom,  
 
PRIJALA TOTO NARIADENIE: 
 
 

Článok 1 
 
Nariadenie (EHS) č. 3887/92 sa mení a dopĺňa takto:  
 
1. Článok 6 (7) sa mení a dopĺňa takto:  
 
(a) v prvom pododseku sa text "nasledujúci pododsek" nahrádza textom "nasledujúce 
pododseky"; 
(b) pridávajú sa nasledujúce pododseky:  
„pokiaľ ide o regióny, kde určité časti, najmä živé ploty, priekopy a múry, sú tradične 
súčasťou dobrej poľnohospodárskej praxe obrábania alebo využívania, môžu sa členské štáty 
rozhodnúť, že príslušná plocha sa bude považovať za súčasť úplne využívanej plochy za 
podmienky, že nepresiahne celkovú šírku, ktorú určia členské štáty. Táto šírka musí 
zodpovedať tradičnej šírke v príslušnom regióne a nemá presiahnuť 2 m. 
 
Členský štát môže po predchádzajúcom oznámení komisii dovoliť väčšiu šírku ako 2 m, ak  
sa tieto plochy zobrali do úvahy pri stanovovaní výnosov príslušného regiónu." 
 
2. V druhom odseku článku 10d sa druhá veta nahrádza takto:  
 "Okrem toho v prípadoch, keď hovädzí dobytok je nesprávne zapísaný, pokiaľ ide o   
dátum narodenia, pohlavie, presuny a úhyn v registri farmára alebo v príslušných pasoch, 
pomoc spoločenstva sa zníži v súlade s článkom 10b iba vtedy, ak takéto chyby sú spôsobené 
príčinami, ktoré  možno pripísať žiadateľovi a boli zistené najmenej dvoma kontrolami v 
období 24 mesiacov." 
 

Článok 2 
 
Nariadenie (EHS) č. 3887/92 je opravené takto:  
1. Štvrtý pododsek článku 6 (5) sa nahradí takto:  
 
Týka sa to iba nemeckej a francúzskej verzie. 
 
2. Prvý pododsek článku 9 (2) sa nahradí takto:  
"2. Ak sa zistí, že skutočne stanovená plocha je menšia ako plocha deklarovaná v žiadosti o 
pomoc "za plochu", použije sa na výpočet pomoci plocha skutočne stanovená ako výsledok 
vykonaných kontrol. S výnimkou vyššej moci sa však skutočne stanovená plocha má zmenšiť 
o dvojnásobok rozdielu, ak zistený rozdiel je väčší ako 3 % alebo 2 hektáre, ale nie viac ako 
20 % zo stanovenej plochy. 
 

Článok 3 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť v siedmy deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku 
Európskych spoločenstiev. 
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Článok 1 (1) sa bude vzťahovať na žiadosti o pomoc predložené 1. januára 2001 alebo po 
ňom. 
Článok 1 (2) sa bude vzťahovať na žiadosti o pomoc v súvislosti s poistnými obdobiami 
začínajúcimi od 1. januára 2001. 
 
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch. 
 
V Bruseli 13. decembra 2000 
       za komisiu 
       Franz FISCHLER 
       člen komisie 


