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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/85
z 25. januára 2016,
ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa
stanovenej v nariadení (EÚ) 2015/2334
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára
spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá
poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov (2), a najmä na
jeho článok 23 ods. 3 písm. a) a c),
keďže:
(1)

Pri preskúmaní situácie na trhu a stavu využívania pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa zavedenej
vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2334 (3) sa zdá vhodné zvážiť jeho ukončenie. Komisia má
v úmysle predložiť príslušné nariadenie o ukončení Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov
a získať jeho stanovisko. Už len samotné oznámenie tohto zámeru však so sebou nesie riziko, že bude podaný
nadmerne vysoký počet žiadostí o tento program pomoci.

(2)

Preto je potrebné pozastaviť podávanie žiadostí o uvedenú pomoc podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ)
2015/2334 a zamietnuť niektoré žiadosti podané pred lehotou pozastavenia.

(3)

S cieľom zabrániť špekuláciám by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
1.
Uplatňovanie článku 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2334 sa pozastavuje na obdobie od 27. januára 2016
do 2. februára 2016. Žiadosti o uzatvorenie zmlúv podané počas uvedenej lehoty sa neprijímajú.
2.
Žiadosti podané od 21. januára 2016, o prijatí ktorých by sa rozhodovalo počas lehoty uvedenej v odseku 1, sa
zamietajú.

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3.
(3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2334 zo 14. decembra 2015, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie bravčového mäsa
a vopred stanovuje výška pomoci (Ú. v. EÚ L 329, 15.12.2015, s. 10).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 25. januára 2016
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

