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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1380/2014
(2014. gada 17. decembris),
ar ko groza Regulu (EK) Nr. 595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā
piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena
produktu nozarē
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu
organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši
tās 81. panta 1. punktu un 83. panta 4. punktu saistībā ar tās 4. pantu,
tā kā:
(1)

Kopš 2014. gada 1. janvāra Regula (EK) Nr. 1234/2007 ir atcelta un aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (2). Tomēr Regulas (ES) Nr. 1308/2013 230. panta 1. punkta a) apakšpunktā
paredzēts, ka attiecībā uz piena ražošanas ierobežojumu sistēmu līdz 2015. gada 31. martam turpina piemērot
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 II daļas I sadaļas III nodaļas III iedaļu, kā arī tās 55. pantu, 85. pantu un IX
un X pielikumu.

(2)

Lai novērstu šaubas par pircēju un ražotāju pienākumiem saistībā ar pēdējo, 2014./2015. piena kvotas gadu, kā
arī par pienākumu iekasēt papildu nodevu pēc 2015. gada 31. marta, ir lietderīgi precizēt Komisijas Regulas (EK)
Nr. 595/2004 (3) 15. panta 1. punktu, iekļaujot atsauci uz piemērojamiem Regulas (EK) Nr. 1234/2007
noteikumiem.

(3)

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

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 595/2004 15. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1.
Līdz katra gada 1. oktobrim pircēji,
ražotāji maksā kompetentajai iestādei tādu
un pircēji ir atbildīgi par papildu nodevas
(EK) Nr. 1234/2007 79. pantam saskaņā ar

bet tiešās tirdzniecības gadījumā — par maksājuma samaksu atbildīgie
summu, kas jāmaksā saskaņā ar dalībvalstī paredzētajiem noteikumiem,
iekasēšanu par piegādēm, kura ražotājiem ir jāmaksā atbilstīgi Regulas
minētās regulas 81. panta 1. punktu.”
2. pants

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 17. decembris
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER
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