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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1851
ze dne 15. října 2015,
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 948/2014, pokud jde o období smluvního skladování
a o výši podpory poskytované pro soukromé skladování sušeného odstředěného mléka
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES)
č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 18 odst. 2, čl. 20 písm. c), l) a m) a čl. 223 odst. 3 písm. c)
uvedeného nařízení,
s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se
stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (2),
a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

S ohledem na obzvláště obtížnou situaci na trhu způsobenou především zákazem, jejž ruská vláda zavedla na
dovoz mléčných výrobků z Unie do Ruska, bylo zahájeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 948/2014 (3)
soukromé skladování sušeného odstředěného mléka.

(2)

Po dalším snížení cen sušeného odstředěného mléka byl režim soukromého skladování prodloužen prováděcím
nařízením Komise (EU) č. 1337/2014 (4) do 28. února 2015, prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/303 (5)
do 30. září 2015 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1548 (6) do 29. února 2016.

(3)

Vzhledem k trvale klesajícím cenám sušeného odstředěného mléka vyplývajícím ze značného přebytku mléka na
vnitřním trhu a pokračujícího omezení celosvětové poptávky je vhodné stanovit dodatečná opatření s cílem
povzbudit hospodářské subjekty k tomu, aby skladovaly větší množství tohoto produktu; tím se zmírní tlak na
trh, a proto by se měla poskytnout vyšší podpora těm subjektům, jejichž produkty podléhají delšímu období
smluvního skladování.

(4)

Aby však mohly hospodářské subjekty flexibilně reagovat na budoucí tržní signály, mělo by být povoleno
uvolňovat takové výrobky ze skladu za sníženou sazbu podpory po uplynutí minimální doby skladování v délce
devíti měsíců.

(5)

Vzhledem k prodloužené délce období smluvního skladování by měla být odpovídajícím způsobem přizpůsobena
záloha uvedená v článku 31 nařízení Komise (ES) č. 826/2008 (7).

(6)

V souladu s čl. 35 odst. 3 nařízení (ES) č. 826/2008 a za účelem podrobného sledování, jak je opatření
využíváno, je vhodné specifikovat lhůtu pro předkládání oznámení stanovených v čl. 35 odst. 1 písm. a)
uvedeného nařízení.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 948/2014 ze dne 4. září 2014 o zahájení soukromého skladování sušeného odstředěného mléka
a stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 265, 5.9.2014, s. 18).
(4) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU)
č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
(Úř. věst. L 360, 17.12.2014, s. 15).
(5) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/303 ze dne 25. února 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU)
č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
(Úř. věst. L 55, 26.2.2015, s. 4).
(6) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1548 ze dne 17. září 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU)
č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
(Úř. věst. L 242, 18.9.2015, s. 26).
(7) Nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého
skladování některých zemědělských produktů (Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3).
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(7)

Aby opatření stanovené tímto nařízením mělo okamžitý dopad na trh a přispělo ke stabilizaci cen, mělo by toto
nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci
zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Prováděcí nařízení (EU) č. 948/2014 se mění takto:
1) Článek 4 se nahrazuje tímto:
„Článek 4
1.

Podpora na produkty uvedené v článku 1 je stanovena takto:

a) činí-li smluvní doba skladování 90 až 210 dní, podpora činí:
1) 8,86 EUR na uskladněnou tunu za pevné náklady na skladování,
2) 0,16 EUR na tunu za den smluvního skladování;
b) činí-li smluvní doba skladování 365 dní, podpora činí:
1) 8,86 EUR na uskladněnou tunu za pevné náklady na skladování,
2) 0,36 EUR na tunu za den smluvního skladování.
Odchylně od čl. 34 odst. 6 nařízení (ES) č. 826/2008, podle kterého může být smluvní množství odstraněno po
uplynutí minimální doby skladování v délce 270 dní, se podpora sníží o 10 %.
2.

Žádosti jsou platné pouze tehdy, pokud jsou na nich uvedeny míry podpory, o něž bylo požádáno.

Smlouvy uzavřené v rámci tohoto nařízení pro dobu skladování 90 až 210 dní nelze změnit na smlouvy podle
odst. 1 prvního pododstavce písm. b).
3.

Smluvní skladování končí dnem, který předchází dni vyskladnění.“

2) Vkládá se nový článek 4a, který zní:
„Článek 4a
Odchylně od čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 826/2008 záloha pro smlouvy podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce
písm. b) tohoto nařízení nepřesáhne výši podpory odpovídající době skladování v délce 270 dní.“
3) Článek 6 se nahrazuje tímto:
„Článek 6
Členské státy oznámí Komisi:
a) nejpozději každé úterý za předešlý týden, a odděleně pro množství uvedená v čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci
písm. a) a b), množství, na které byly uzavřeny smlouvy, a množství produktů, pro které byly předloženy návrhy
na uzavření smlouvy, podle čl. 35 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 826/2008;
b) nejpozději do konce každého měsíce za předcházející měsíc informace o skladovaných produktech podle čl. 35
odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 826/2008.“
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Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 15. října 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

