
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1614 

z dnia 8 września 2016 r. 

ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych 
w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka 
w proszku w 2016 r. oraz przyspieszenia terminu rozpoczęcia okresu interwencji publicznej 
w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w 2017 r. i wprowadzające odstępstwo od 
rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238 w odniesieniu do dalszego stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania na 
mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 948/2014 i rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 

w odniesieniu do interwencji publicznej na mocy niniejszego rozporządzenia 

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. 219 ust. 1 w związku z art. 228, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Sektor mleczarski boryka się z zakłóceniami na rynku z powodu światowej nierównowagi między podażą 
a popytem. 

(2)  W okresie od stycznia do kwietnia 2016 r. produkcja odtłuszczonego mleka w proszku w Unii zwiększyła się 
o 18 % w wyniku zwiększonej produkcji mleka, a wywóz spadł o 8 % w tym samym okresie. Wywóz odtłusz
czonego mleka w proszku stanowi tradycyjnie ok. 40–50 % całkowitej produkcji odtłuszczonego mleka 
w proszku w Unii. 

(3)  W rezultacie wywierana jest presja na spadek cen odtłuszczonego mleka w proszku w Unii. 

(4)  Art. 12 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stanowi, że w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku 
interwencja publiczna ma być dostępna od dnia 1 marca do dnia 30 września. Zgodnie z rozporządzeniem 
delegowanym Komisji (UE) 2015/1549 (2) interwencja publiczna w odniesieniu do odtłuszczonego mleka 
w proszku w 2016 r. ma być dostępna od dnia 1 stycznia do dnia 30 września. 

(5)  Aby zapewnić możliwość szybkiego wykorzystania wszystkich możliwych środków rynkowych i aby 
przygotować się do ewentualnego dalszego obniżenia cen odtłuszczonego mleka w proszku i pogłębienia się 
zakłóceń na rynku, niezbędne jest, aby interwencja publiczna pozostała dostępna w przypadku odtłuszczonego 
mleka w proszku bez przerw aż do rozpoczęcia następnego okresu interwencji w dniu 1 marca 2017 r. 

(6)  W związku z tym należy przedłużyć okres zakupu interwencyjnego odtłuszczonego mleka w proszku w 2016 r. 
do dnia 31 grudnia 2016 r., a także ustalić początek okresu zakupu interwencyjnego w 2017 r. na dzień 
1 stycznia. 

(7)  Przedłużenie okresu zakupu interwencyjnego od dnia 30 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. pokrywa 
się z datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1238 (3) oraz rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2016/1240 (4), które zastępują rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 (5) 
i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 (6) od dnia 1 października 2016 r. Aby zapewnić ciągłość oraz 
pewność prawa, należy przewidzieć odstępstwo, tak aby rozporządzenie (WE) nr 826/2008 nadal miało 
zastosowanie do wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1549 z dnia 17 września 2015 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki 

w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłusz
czonego mleka w proszku w 2015 r. oraz przyspieszenia terminu rozpoczęcia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła 
i odtłuszczonego mleka w proszku w 2016 r. (Dz.U. L 242 z 18.9.2015, s. 28). 

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, 
s. 15). 

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz.U. L 206 
z 30.7.2016, s. 71). 

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3). 

(6) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej 
(Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1). 



złożonych na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 948/2014 (1), a rozporządzenie (UE) 
nr 1272/2009 nadal miało zastosowanie do ofert lub ofert przetargowych złożonych na mocy niniejszego 
rozporządzenia. 

(8)  Aby zagwarantować, że tymczasowe środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wywrą bezpośredni 
wpływ na rynek oraz przyczynią się do stabilizacji cen, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 okres, w którym dostępna jest interwencja 
publiczna w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w 2016 r., przedłuża się do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 interwencja publiczna w odniesieniu do 
odtłuszczonego mleka w proszku w 2017 r. jest dostępna od dnia 1 stycznia do dnia 30 września. 

Artykuł 2 

Odstępstwo od rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238 

Na zasadzie odstępstwa od art. 10 i 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238 rozporządzenie (WE) 
nr 826/2008 stosuje się nadal w odniesieniu do wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego 
mleka w proszku złożonych przed dniem 1 marca 2017 r. na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 948/2014. 

Na zasadzie odstępstwa od art. 10 i 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238 rozporządzenie (UE) 
nr 1272/2009 stosuje się nadal w odniesieniu do ofert lub ofert przetargowych na zakup odtłuszczonego mleka 
w proszku złożonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. na mocy art. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

Wejście w życie 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 948/2014 z dnia 4 września 2014 r. wprowadzające prywatne przechowywanie odtłusz
czonego mleka w proszku oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.U. L 265 z 5.9.2014, s. 18). 
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