
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1047/2014 

z dnia 29 lipca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie 
krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają opracować do celów 

programu „Mleko w szkole” 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 27 ust. 1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stanowi, że począwszy od dnia 1 sierpnia 2015 r., państwa 
członkowskie, które chcą korzystać z programu „Mleko w szkole”, muszą uprzednio posiadać, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, krajową strategię dotyczącą jego wdrażania. 

(2)  Art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nakłada wymóg, by opracowując swoje strategie, państwa 
członkowskie sporządzały wykaz kategorii mleka i przetworów mlecznych, które będą kwalifikowały się do 
objęcia odpowiednimi programami. W celu poprawy efektywności programu „Mleko w szkole” strategia każdego 
państwa członkowskiego powinna również zawierać inne kluczowe elementy, a mianowicie: docelową grupę 
wiekową dzieci i częstotliwość dystrybucji, prognozy wydatków w ramach programu, w tym informacje doty
czące tego, czy dokonywane będą płatności krajowe, oraz procedury oceny skuteczności programu. 

(3)  W przypadku gdy państwo członkowskie zamierza wprowadzić środki towarzyszące, zgodnie z art. 26 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, również powinno opisać je w swojej strategii. 

(4)  Należy ustanowić przepisy dotyczące krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają 
opracować do celów programu „Mleko w szkole”. Przepisy te powinny być stosowane od 2015 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Certyfikacja 

1. Strategie na rzecz wdrażania programu „Mleko w szkole”, które państwa członkowskie mają opracować, jak okreś
lono w art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, są przedkładane Komisji do dnia 1 lipca każdego roku. 

2. Strategie te zawierają przynajmniej: 

a)  wskazanie szczebla administracyjnego zarządzania programem „Mleko w szkole”; 

b)  wykaz kategorii mleka i przetworów mlecznych, wskazanych przy użyciu ich kodów CN, wybranych w ramach 
programu oraz wyjaśnienie procesu wyboru produktów, które mają być dostarczane; 

c) procedury dostaw produktów w ramach programu, w tym częstotliwość i terminy dystrybucji i beneficjentów obję
tych tym programem; 

d)  szacunkowe wydatki w ramach programu, w tym informację na temat tego, czy będą dokonywane krajowe płatności 
zgodnie z art. 217 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, ze wskazaniem sposobów finansowania wszelkich płatności 
tego rodzaju; 

e)  procedury wprowadzone na potrzeby oceny efektywności programu. 

3. W przypadkach gdy państwa członkowskie decydują się na wprowadzenie środków towarzyszących krajowemu 
programowi „Mleko w szkole” zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, są one zobowiązane do 
opisania tych środków w swoich strategiach, z uwzględnieniem celów, oczekiwanych korzyści wynikających z zastoso
wania tych środków oraz sposobu ich finansowania. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 



Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 2015 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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