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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1337/2014
(2014. gada 16. decembris),
ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un
sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauk
saimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK)
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 18. panta 2. punktu, 20. panta c), f), l), m) un n) punktu un
223. panta 3. punkta c) apakšpunktu,
ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju
noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (2) un jo īpaši tās 4. pantu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaim
niecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK)
Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (3) un jo īpaši tās 62. panta
2. punkta b) apakšpunktu,
tā kā:
(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulām (ES) Nr. 947/2014 (4) un (ES) Nr. 948/2014 (5) tika atklāta attiecīgi sviesta un
sausā vājpiena privātā uzglabāšana, ņemot vērā īpaši sarežģīto situāciju tirgū, ko izraisījis Krievijas valdības aizlie
gums Krievijā importēt piena produktus no Savienības.

(2)

Minētās regulas nosaka, ka atbalsta pieteikumus var iesniegt līdz 2014. gada 31. decembrim.

(3)

Sviesta un sausā vājpiena cenas Savienībā ir vēl vairāk pazeminājušās, un liekas, ka negatīvā tendence turpinās.

(4)

Ņemot vērā pašreizējo situāciju tirgū, ir lietderīgi pagarināt privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas, kas attiecas uz
sviestu un sauso vājpienu.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Grozījums Regulā (ES) Nr. 947/2014
Regulas (ES) Nr. 947/2014 5. pantā vārdus “2014. gada 31. decembris” aizstāj ar vārdiem “2015. gada 28. februāris”.
(1)
(2)
(3)
(4)

OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.
OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.
OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.
Komisijas 2014. gada 4. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 947/2014, ar ko atļauj privātu sviesta uzglabāšanu un veic atbalsta
summas iepriekšēju noteikšanu (OV L 265, 5.9.2014., 15. lpp.).
(5) Komisijas 2014. gada 4. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 948/2014, ar ko atļauj sausā vājpiena privātu uzglabāšanu un veic atbalsta
summas iepriekšēju noteikšanu (OV L 265, 5.9.2014., 18. lpp.).
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2. pants
Grozījums Regulā (ES) Nr. 948/2014
Regulas (ES) Nr. 948/2014 5. pantā vārdus “2014. gada 31. decembris” aizstāj ar vārdiem “2015. gada 28. februāris”.
3. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2014. gada 16. decembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

