
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1058 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

zamykające procedurę przetargową zakupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 
interwencji publicznej, otwartą rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/826 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące 
ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (1), 
w szczególności jego art. 3 ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/826 (2) otwarto procedurę przetargową zakupu odtłusz
czonego mleka w proszku, ponieważ przekroczono ograniczenie ilościowe w wysokości 218 000 ton określone 
w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1370/2013 w odniesieniu do zakupu odtłuszczonego mleka 
w proszku po ustalonej cenie w ramach interwencji publicznej. 

(2)  W art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1370/2013, zmienionym rozporządzeniem Rady (UE) 
2016/1042 (3), podwyższono progi obowiązujących ograniczeń ilościowych na zakup masła i odtłuszczonego 
mleka w proszku po ustalonej cenie w 2016 r. od dnia 30 czerwca 2016 r. 

(3)  Należy zatem zamknąć procedurę przetargową otwartą rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/826 i 
wznowić zakup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w ramach interwencji 
publicznej do czasu osiągnięcia podwyższonych progów ograniczeń ilościowych. 

(4)  Ponieważ agencje interwencyjne muszą zawiadomić oferentów o zamknięciu procedury przetargowej 
niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie 
z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zamknięcie procedury przetargowej 

Niniejszym zamyka się procedurę przetargową otwartą rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/826. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/826 z dnia 25 maja 2016 r. zamykające zakup interwencyjny odtłuszczonego mleka 

w proszku po ustalonej cenie w odniesieniu do okresu zakupu interwencyjnego upływającego dnia 30 września 2016 r. i otwierające 
procedurę przetargową zakupu (Dz.U. L 137 z 26.5.2016, s. 19). 

(3) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1042 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1370/2013 określającego 
środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych w odniesieniu 
do obowiązującego ograniczenia ilościowego na zakup odtłuszczonego mleka w proszku (Dz.U. L 170 z 29.6.2016, s. 1). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2016 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Jerzy PLEWA 

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  
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