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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1851,
15. oktoober 2015,
millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 948/2014 lõssipulbri lepingulise ladustamisperioodi
ja eraladustamiseks eraldatud abi summa osas
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega
kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ)
nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 2, artikli 20
punkte c, l ja m ning artikli 223 lõike 3 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajan
dustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, (2) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 948/2014 (3) avati lõssipulbri eraladustamine, pidades silmas eriti keerulist
turuolukorda, mis tuleneb Venemaa kehtestatud impordikeelust liidu piimatoodetele.

(2)

Pärast lõssipulbri hinna jätkuvat langust pikendati eraladustuskava komisjoni rakendusmäärusega (EL)
nr 1337/2014 (4) 28. veebruarini 2015, komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/303 (5) 30. septembrini 2015
ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1548 (6) 29. veebruarini 2016.

(3)

Pidades silmas lõssipulbri hinna jätkuvat langustrendi, mis tuleneb piima olulisest ülepakkumisest siseturul ja
ülemaailmse nõudluse jätkuvatest piirangutest, on asjakohane ette näha täiendavad meetmed, millega innustada
ettevõtjaid ladustama suuremaid koguseid. Seeläbi saaks leevendada survet turule. Kui tooted ladustatakse
pikemaks lepinguliseks ajavahemikuks, peaks ka abisumma olema suurem.

(4)

Siiski peaks selleks, et ettevõtjad saaksid paindlikumalt reageerida tulevastele turusignaalidele, olema võimalik
sellised tooted pärast minimaalset võimalikku ladustamisperioodi (üheksa kuud) vähendatud abimääraga laost
vabastada.

(5)

Võttes arvesse pikendatud lepingulise ladustusaja kestust, tuleks komisjoni määruse (EÜ) nr 826/2008 (7)
artiklis 31 osutatud ettemakset muuta.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 35 lõikele 3 ja selleks, et jälgida tähelepanelikult meetme kasutamist,
on asjakohane määrata kindlaks kõnealuse määruse artikli 35 lõike 1 punktis a sätestatud teabe esitamise tähtaeg.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.
(3) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 948/2014, 4. september 2014, millega avatakse lõssipulbri eraladustamine ja määratakse eelnevalt
kindlaks abi summa (ELT L 265, 5.9.2014, lk 18).
(4) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1337/2014, 16. detsember 2014, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL)
nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga (ELT L 360, 17.12.2014, lk 15).
(5) Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/303, 25. veebruar 2015, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL)
nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga (ELT L 55, 26.2.2015, lk 4).
(6) Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1548, 17. september 2015, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL)
nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga (ELT L 242, 18.9.2015, lk 26).
(7) Komisjoni määrus (EÜ) nr 826/2008, 20. august 2008, millega nähakse ette pakkumismenetluse kehtestamise ühised eeskirjad, et
määrata kindlaks teatavate põllumajandustoodete eksporditoetused (ELT L 223, 21.8.2008, lk 3).
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(7)

Selleks et saavutada vahetu mõju turule ja aidata stabiliseerida hindu, peaks käesoleva määrusega ette nähtud
meede jõustuma järgmisel päeval pärast määruse avaldamist.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee
arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Rakendusmäärust (EL) nr 948/2014 muudetakse järgmiselt.
1) Artikkel 4 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 4
1.

Artiklis 1 osutatud toodete puhul antakse abi järgmiselt.

a) Juhul, kui lepinguline ladustusaeg on 90–210 päeva:
1) 8,86 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest,
2) 0,16 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.
b) Juhul, kui lepinguline ladustusaeg on 365 päeva:
1) 8,86 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest,
2) 0,36 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.
Erandina määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 34 lõikest 6, kui lepingulise koguse võib eemaldada pärast 270-päevast
minimaalset võimalikku ladustamisperioodi, vähendatakse abisummasid 10 %.
2.

Taotlused kehtivad ainult juhul, kui neis on märgitud taotletud abimäärad.

Käesoleva määruse alusel 90–210-päevaseks ladustusperioodiks sõlmitud lepinguid ei saa muuta artikli 4 lõike 1
esimese lõigu punkti b kohasteks lepinguteks.
3.

Lepinguline ladustamine lõpeb laost väljaviimisele eelneval päeval.”

2) Lisatakse artikkel 4a:
„Artikkel 4a
Erandina määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 31 lõikest 2 ei ületa käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 esimese lõigu
punkti b kohaste lepingute ettemakse abisummat, mis vastab 270-päevasele ladustusajale.”
3) Artikkel 6 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 6
Liikmesriigid teatavad komisjonile
a) igal teisipäeval eelmise nädala kohta eraldi kogused, millele osutatakse vastavalt artikli 4 lõike 1 esimese lõigu
punktides a ja b, ning kogused, mille kohta on sõlmitud lepingud, ning ka nende toodete kogused, mille kohta on
esitatud lepingute sõlmimise taotlused, nagu on nõutud määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 35 lõike 1 punktis a;
b) hiljemalt iga kuu lõpus eelmise kuu kohta varusid käsitleva teabe vastavalt määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 35
lõike 1 punktile b.”
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 15. oktoober 2015
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

