
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/2145 

z dnia 1 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych 
dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Wyrokiem z dnia 7 września 2016 r. w sprawie C-113/14 (1) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany 
dalej „Trybunałem”) stwierdził nieważność art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/2013 (2) ustalającego progi referencyjne dla produktów rolnych, ze względu na to, że progi te powinny 
były zostać przyjęte wyłącznie przez Radę, na wniosek Komisji, na podstawie art. 43 ust. 3 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

(2)  Trybunał stwierdził również nieważność art. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1370/2013 (3) określającego poziom 
cen interwencyjnych, ze względu na to, że artykuł ten jest nierozerwalnie związany z art. 7 rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013, którego nieważność została stwierdzona. 

(3)  Trybunał orzekł, że skutki prawne art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1370/2013 zostają utrzymane w okresie nieprzekraczającym pięciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku. 

(4)  Należy zatem zmienić rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 przed upływem okresu pięciu miesięcy, odpowiednio 
dodając i zmieniając przepisy dotyczące progów referencyjnych i poziomów cen interwencyjnych, których 
nieważność została stwierdzona przez Trybunał, oraz dokonując określonych związanych z tym dostosowań. 

(5)  W związku z terminem wyznaczonym przez Trybunał w wyroku niniejsze rozporządzenie powinno wejść 
w życie z dniem jego opublikowania, 
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(1) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie C-113/14, Niemcy/ Parlament i Rada, ECLI:EU:C:2016:635. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671). 

(3) 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 (Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 1370/2013 wprowadza się następujące zmiany:  

1) dodaje się następujący artykuł: 

„Artykuł 1a 

Progi referencyjne 

1. Ustala się następujące progi referencyjne: 

a)  w odniesieniu do sektora zbóż: 101,31 EUR za tonę – dotyczy etapu sprzedaży hurtowej towarów dostarczonych 
do magazynu, przed ich wyładowaniem; 

b)  w odniesieniu do ryżu niełuskanego: 150 EUR za tonę w przypadku ryżu standardowej jakości określonej 
w załączniku III część A do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 – dotyczy etapu sprzedaży hurtowej towarów 
dostarczonych do magazynu, przed ich wyładowaniem; 

c)  w odniesieniu do cukru standardowej jakości określonej w załączniku III część B do rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013 – dotyczy cukru luzem, EXW: 

(i)  w odniesieniu do cukru białego: 404,4 EUR za tonę; 

(ii)  w odniesieniu do cukru surowego: 335,2 EUR za tonę; 

d)  w odniesieniu do sektora wołowiny i cielęciny: 2 224 EUR za tonę tusz bydła płci męskiej o klasie uformowania/ 
okrywy tłuszczowej R3 według unijnej skali klasyfikacji tusz bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej, o której 
mowa w załącznika IV część A do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013; 

e)  w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych: 

(i)  w odniesieniu do masła: 246,39 EUR za 100 kg; 

(ii)  w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku: 169,80 EUR za 100 kg; 

f)  w odniesieniu do wieprzowiny: 1 509,39 EUR za tonę tusz wieprzowych standardowej jakości określonych pod 
względem masy i zawartości chudego mięsa na podstawie unijnej skali klasyfikacji tusz wieprzowych, o której 
mowa w załączniku IV część B do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

(i)  tusze ważące od 60 kg do mniej niż 120 kg: klasa E; 

(ii)  tusze ważące od 120 kg do 180 kg: klasa R; 

g)  w odniesieniu do sektora oliwy z oliwek: 

(i)  1 779 EUR za tonę oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia; 

(ii)  1 710 EUR za tonę oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia; 

(iii)  1 524 EUR za tonę oliwy z oliwek typu lampante o kwasowości wynoszącej dwa stopnie; kwotę tę obniża się 
o 36,70 EUR za tonę za każdy dodatkowy stopień kwasowości. 

2. Komisja poddaje progi referencyjne przewidziane w ust. 1 przeglądowi na podstawie obiektywnych kryteriów, 
w szczególności w świetle zmian w produkcji, zmian kosztów produkcji (zwłaszcza środków produkcji) i zmian 
sytuacji na rynku. W razie konieczności progi referencyjne aktualizuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 43 
ust. 3 TFUE w świetle zmian w produkcji i sytuacji na rynku. 

3. Odniesienia do progów referencyjnych w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 traktuje się jako odniesienia do 
progów ustanowionych w ust. 1 niniejszego artykułu.”; 
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2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Ceny interwencyjne 

1. Poziom cen interwencyjnych: 

a)  w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, kukurydzy, ryżu niełuskanego i odtłuszczonego mleka 
w proszku jest równy odpowiednim progom referencyjnym określonym w art. 1a w przypadku zakupu po 
ustalonych cenach, a w przypadku zakupu w drodze procedury przetargowej nie przekracza odpowiednich 
progów referencyjnych; 

b)  w odniesieniu do masła jest równy 90 % progu referencyjnego określonego w art. 1a w przypadku zakupu po 
ustalonych cenach, a w przypadku zakupu w drodze procedury przetargowej nie przekracza 90 % tego progu 
referencyjnego; 

c)  w odniesieniu do wołowiny i cielęciny nie przekracza 85 % progu referencyjnego ustalonego w art. 1a. 

2. Ceny interwencyjne w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego, 
o których mowa w ust. 1, są dostosowywane w drodze podwyższania lub obniżania cen na podstawie głównych 
kryteriów jakościowych dla tych produktów. 

3. Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające podwyższenie lub obniżenie cen interwencyjnych produktów, 
o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, na warunkach tam określonych. Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2.”;  

3) art. 8 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  ceny nadwyżki cukru dostępnej na rynku unijnym lub progu referencyjnego dla cukru ustalonego w art. 1a 
lit. c), w przypadku gdy na rynku nie ma nadwyżki cukru.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2016 r. 

W imieniu Rady 
A. ÉRSEK 

Przewodniczący  
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