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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 948/2014
2014 m. rugsėjo 4 d.
kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius ir iš anksto nustatomas
pagalbos dydis
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nusta
tomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB)
Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio c, f, l, m
ir n punktus ir 223 straipsnio 3 dalies c punktą,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės
ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (2), ypač
į jo 4 straipsnį,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros
žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78,
(EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (3), ypač į jo 62 straips
nio 2 dalies b punktą,
kadangi:
(1)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnio g punkte numatyta skirti nugriebto pieno miltelių privataus sandė
liavimo pagalbą;

(2)

2014 m. rugpjūčio 7 d. Rusijos Vyriausybė įvedė tam tikrų produktų, įskaitant pieno produktus, importo iš
Sąjungos į Rusiją draudimą. Nugriebto pieno miltelių kainų ir atsargų pokyčiai rodo ypač sunkią rinkos padėtį,
kurią galima ištaisyti arba pagerinti sandėliuojant produktus. Atsižvelgiant į dabartinę rinkos padėtį tikslinga skirti
nugriebto pieno miltelių privataus sandėliavimo pagalbą ir iš anksto nustatyti tos pagalbos dydį;

(3)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 826/2008 (4) nustatytos privataus sandėliavimo pagalbos schemos įgyvendinimo
bendrosios taisyklės;

(4)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 826/2008 6 straipsniu, iš anksto nustatyta pagalba turi būti skiriama laikantis to
reglamento III skyriuje numatytų išsamių taisyklių ir sąlygų;

(5)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 826/2008 16 straipsnio 2 dalies c punktu ir siekiant užtikrinti, kad būtų sandė
liuojamos vienarūšės ir valdomos partijos, tikslinga nustatyti sandėliuojamai partijai taikytinus reikalavimus;

(6)

siekiant užtikrinti administracinių procedūrų veiksmingumą bei jas supaprastinti ir atsižvelgiant į tai, kad pagalbos
paraiškoje jau nurodoma reikalaujama išsami informacija apie sandėliavimą, nereikėtų prašyti po sutarties suda
rymo pateikti tos pačios Reglamento (EB) Nr. 826/2008 20 straipsnio pirmos pastraipos a punkte numatytos
informacijos;

(7)

siekiant supaprastinti procedūras ir užtikrinti logistinį veiksmingumą, valstybėms narėms turėtų būti leista netai
kyti reikalavimo nurodyti sutarties numerį ant kiekvieno sandėliuojamo vieneto, jei sutarties numeris nurodytas
sandėlio registracijos žurnale;

(8)

siekiant užtikrinti administracinių procedūrų veiksmingumą ir jas supaprastinti, taip pat atsižvelgiant į išskirtinę
nugriebto pieno miltelių sandėliavimo padėtį, turėtų būti atliekami ne mažiau kaip pagal pusę sutarčių sandėliuo
jamų nugriebto pieno miltelių patikrinimai, numatyti Reglamento (EB) Nr. 826/2008 36 straipsnio 6 dalyje. Todėl
reikėtų numatyti nuo to straipsnio nukrypti leidžiančią nuostatą;

(9)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 4 straipsniu, privataus sandėliavimo pagalbos dydis turėtų būti iš
anksto nustatomas atsižvelgiant į sandėliavimo išlaidas ir (arba) kitus atitinkamus rinkos elementus. tikslinga nus
tatyti pagalbos, skiriamos su atitinkamų produktų įvežimu ir išvežimu susijusioms pastovioms sandėliavimo išlai
doms padengti, ir pagalbos už vieną sandėliavimo dieną, skiriamos sandėliavimo ir finansinėms išlaidoms
padengti, dydį;

(1)
(2)
(3)
(4)

OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
OL L 346, 2013 12 20, p. 12.
OL L 347, 2013 12 20, p. 549.
2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės
ūkio produktų saugojimą skyrimo taisyklės (OL L 223, 2008 8 21, p. 3).
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(10)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 826/2008 35 straipsnio 3 dalimi ir siekiant atidžiai stebėti, kaip naudojamasi šia
priemone, tikslinga nustatyti to reglamento 35 straipsnio 1 dalies a punkte numatytų pranešimų pateikimo
terminą;

(11)

siekiant greito poveikio rinkai ir padėti stabilizuoti kainas, šiame reglamente numatyta laikinoji priemonė turėtų
įsigalioti kitą dieną po šio reglamento paskelbimo;

(12)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
1.
Šiame reglamente numatoma Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnio g punkte nurodyta nugriebto pieno
miltelių privataus sandėliavimo pagalba.
2.

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 826/2008.

2 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 826/2008 16 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas matavimo vienetas – sandėliuojama partija,
atitinkanti vienodos sudėties bei kokybės toje pačioje gamykloje pagaminto, tą pačią dieną į tą patį sandėlį priimto ir ne
mažiau kaip vieną toną sveriančio produkto, kuriam taikomas šis reglamentas, kiekį.

3 straipsnis
1.

Reglamento (EB) Nr. 826/2008 20 straipsnio pirmos pastraipos a punktas netaikomas.

2.
Valstybės narės gali netaikyti Reglamento (EB) Nr. 826/2008 22 straipsnio 1 dalies e punkto reikalavimo nurodyti
sutarties numerį, jei sandėlio valdytojas įsipareigoja sutarties numerį įrašyti į to reglamento I priedo V punkte nurodytą
registracijos žurnalą.
3.
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 826/2008 36 straipsnio 6 dalies, pasibaigus sandėliavimo pagal sutartį laiko
tarpiui, už patikrinimą atsakinga institucija patikrina bent pagal pusę sutarčių sandėliuojamų nugriebto pieno miltelių
svorį ir tapatumą imdama mėginius.

4 straipsnis
1.

Pagalbos už 1 straipsnyje nurodytus produktus dydis:

— 8,86 EUR už toną sandėliuojamo produkto, kai sandėliavimo išlaidos yra pastovios,
— 0,16 EUR už toną sandėliuojamo produkto, kai pagalba skiriama už vieną sandėliavimo pagal sutartį dieną.
2.

Sandėliavimo pagal sutartį laikotarpis baigiasi dieną prieš išvežant produktus iš sandėlio.

3.

Pagalba gali būti skiriama tik jei sandėliavimo pagal sutartį laikotarpis trunka nuo 90 iki 210 dienų.

5 straipsnis
Privataus sandėliavimo pagalbos paraiškos gali būti teikiamos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Paskutinė paraiškų
pateikimo data – 2014 m. gruodžio 31 d.
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6 straipsnis
Valstybės narės praneša Komisijai:
(a) iki kiekvieno antradienio – praėjusios savaitės kiekius, dėl kurių sudarytos sutartys, taip pat produktų kiekius, dėl
kurių pateiktos paraiškos sudaryti sutartis, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 826/2008 35 straipsnio 1 dalies
a punkte;
(b) ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio pabaigos – informaciją apie praėjusio mėnesio atsargas, kaip reikalaujama Regla
mento (EB) Nr. 826/2008 35 straipsnio 1 dalies b punkte.
7 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 4 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

