
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1479 

z dnia 16 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1240 w odniesieniu do zbycia zapasów 
interwencyjnych na potrzeby programu dystrybucji żywności na rzecz osób najbardziej 

potrzebujących 

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. 20 lit. i), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zbywanie produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej („produktów z interwencji publicznej”) może odbyć się przez udostępnienie ich w ramach 
programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii („programu”) określonego 
w odpowiednim unijnym akcie prawnym. 

(2)  Art. 23 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 (2) stanowi, że żywność dla 
osób najbardziej potrzebujących w Unii może być pozyskana w wyniku użytkowania, przetwarzania lub 
sprzedaży produktów z interwencji publicznej, pod warunkiem że jest to opcja najkorzystniejsza pod względem 
ekonomicznym i że jej zastosowanie nie opóźni dostarczenia produktów żywnościowych. 

(3)  Mimo że rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1238 (3) zawiera przepisy odnoszące się do wnoszenia 
zabezpieczenia przy składaniu oferty lub oferty przetargowej na zbycie produktów z interwencji publicznej 
w ramach programu, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 (4) nie zawiera szczegółowych 
przepisów dotyczących procedur odnoszących się do produktów udostępnianych na rzecz programu. 

(4)  Jeżeli istnieją produkty z interwencji publicznej, a warunki rynkowe pozwolą na zbycie takich produktów, 
Komisja powinna mieć możliwość podjęcia decyzji o udostępnieniu tych produktów na rzecz programu. W tym 
celu Komisja powinna ustalić ilości, które mają być udostępnione, a państwa członkowskie, które chcą 
otrzymywać część dostępnych ilości, powinny przedłożyć wniosek. 

(5)  Jeżeli całkowita wnioskowana ilość przekracza całkowitą ilość dostępną, produkty powinny być przydzielane 
proporcjonalnie do wnioskowanych ilości. Podziału dostępnej części wśród państw członkowskich należy 
dokonywać zgodnie z kryteriami, które zostaną określone przez Komisję w zależności od lokalizacji produktów. 

(6)  Ponieważ produkty z interwencji publicznej mogą mieć odmienny charakter i różne właściwości, najbardziej 
odpowiedni i skuteczny sposób ich zbycia na potrzeby programu może być różny. W związku z tym konieczne 
jest ustanowienie właściwych zasad proceduralnych, w tym niektórych terminów. 

(7)  Oprócz użytkowania lub przetwarzania produktów z interwencji publicznej, najbardziej wydajną opcję stanowi 
sprzedaż w drodze przetargów organizowanych przez państwa członkowskie, którym przydzielono część 
udostępnionych ilości na potrzeby programu. Należy ustanowić przepisy szczególne dotyczące sprzedaży 
w drodze takich przetargów. W celu uniknięcia ryzyka zakłóceń na odpowiednich rynkach przy sprzedaży 
w drodze przetargu należy ustalić minimalną cenę sprzedaży, poniżej której oferty nie mogą zostać zaakcep
towane. 

17.8.2017 L 211/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1). 
(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). 



(8)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1240. 

(9)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1240 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w tytule II dodaje się rozdział IV w brzmieniu: 

„ROZDZIAŁ IV 

Zbycie produktów z interwencji publicznej na rzecz programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrze
bujących w Unii 

Artykuł 38a 

Udostępnienie produktów pochodzących z interwencji publicznej na potrzeby programu 

1. Komisja może, w drodze rozporządzenia wykonawczego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 229 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, udostępnić produkty z interwencji publicznej na rzecz 
programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii, o którym mowa w art. 16 ust. 2 tego 
rozporządzenia (zwanego dalej »programem«). 

2. Rozporządzenie wykonawcze, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności następujące informacje: 

a)  rodzaj i ilość produktów, które udostępnia się na rzecz programu; 

b)  lokalizację produktów udostępnionych na rzecz programu oraz kryteria podziału dostępnych ilości pomiędzy 
zainteresowane państwa członkowskie w zależności od ich lokalizacji; 

c)  sposób, w jaki produkty zbywa się zgodnie z art. 23 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 223/2014 (*) (użytkowanie bezpośrednie, przetwarzanie lub sprzedaż) w celu udostępnienia ich na 
rzecz programu, w sposób, który jest ekonomicznie najkorzystniejszą opcją, biorąc pod uwagę charakter 
i właściwości produktów; 

d)  jeżeli produkty mają być sprzedawane zgodnie z art. 38b niniejszego rozporządzenia – poziom zabezpieczenia, 
które ma zostać wniesione zgodnie z art. 4 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238, i cenę, poniżej 
której nie wolno sprzedawać produktów. 

3. Państwa członkowskie zainteresowane przydziałem całości lub części ilości, o którym mowa w ust. 2 lit. a), 
przedkładają Komisji wniosek w terminie 10 dni roboczych od dnia opublikowania rozporządzenia wykonawczego, 
o którym mowa w ust. 1. Wniosek ten określa rodzaj i ilość (wyrażoną w tonach) produktu, którego dotyczy 
wniosek. Ilość wnioskowana przez dane państwo członkowskie nie przekracza ilości, o której mowa w ust. 2 lit. a). 

4. W ciągu 20 dni roboczych od opublikowania rozporządzenia wykonawczego, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja przyjmuje rozporządzenie wykonawcze, bez stosowania procedury, o której mowa w art. 229 ust. 2 lub 3 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013; na podstawie tego rozporządzenia wykonawczego Komisja: 

a)  przydziela daną ilość każdemu państwu członkowskiemu, które złożyło wniosek; 

b)  określa lokalizację dostępnych części ilości przydzielonych zainteresowanym państwom członkowskim zgodnie 
z kryteriami, o których mowa w ust. 2 lit. b). 

Do celów lit. a) pierwszego akapitu, jeżeli całkowita ilość wnioskowana przez państwa członkowskie przekracza 
ilość, o której mowa w ust. 2 lit. a), ilości są przydzielane zainteresowanym państwom członkowskim proporcjo
nalnie do ilości przez nich wnioskowanych. 
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5. Jeżeli ilość przyznana danemu państwu członkowskiemu jest o 50 % niższa niż ilość określona we wniosku, 
państwo członkowskie może zrzec się ilości mu przydzielonej, informując Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
roboczych od opublikowania rozporządzenia wykonawczego, na podstawie którego produkty zostały przydzielone. 
Produkty te nie będą już dłużej dostępne dla programu na podstawie tego konkretnego rozporządzenia 
wykonawczego. 

Artykuł 38b 

Sprzedaż produktów z interwencji publicznej udostępnionych na potrzeby programu 

1. Jeżeli rozporządzenie wykonawcze, o którym mowa w art. 38a ust. 1, stanowi, że produkty udostępnione 
w ramach programu należy zbyć w drodze sprzedaży, zastosowanie mają ust. 2–7 niniejszego artykułu. 

2. Agencja płatnicza państwa członkowskiego, któremu przydzielono produkty zgodnie z art. 38a ust. 4, otwiera 
w terminie 40 dni roboczych od opublikowania rozporządzenia wykonawczego, na podstawie którego produkty 
zostały przydzielone, procedurę przetargową w celu sprzedaży produktów. 

Jeżeli państwu członkowskiemu przydzielono produkty będące w posiadaniu agencji płatniczej innego państwa 
członkowskiego, agencja płatnicza posiadająca produkty dostarcza agencji płatniczej sprzedającej produkty 
informacje, o których mowa w art. 29 ust. 2 lit. d)–g), w terminie 10 dni roboczych od opublikowania rozporzą
dzenia wykonawczego, na podstawie którego produkty zostały przydzielone. 

3. Jeżeli agencja płatnicza państwa członkowskiego, któremu przydzielono produkty będące w posiadaniu agencji 
płatniczej innego państwa członkowskiego, sprzedaje całość lub część tych produktów, agencja płatnicza sprzedająca 
produkty dokonuje płatności na rzecz agencji płatniczej będącej w ich posiadaniu według wartości księgowej, 
o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Płatności dokonuje się w ciągu 4 dni roboczych 
od otrzymania płatności od podmiotu gospodarczego w kwocie odpowiadającej jego ofercie. Agencja płatnicza 
będąca w posiadaniu produktów wydaje polecenie wydania, o którym mowa w art. 37 niniejszego rozporządzenia, 
w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania płatności od agencji płatniczej sprzedającej produkty. 

4. Agencja płatnicza sprzedająca produkty, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania płatności od podmiotu 
gospodarczego w kwocie odpowiadającej jego ofercie, przekazuje różnicę między ceną sprzedaży a wartością 
księgową produktów, pomnożoną przez sprzedaną ilość, podmiotowi, na rzecz którego dokonywane są płatności 
przez Komisję na podstawie rozporządzenia (UE) nr 223/2014. Ta przekazana kwota zostanie wykorzystana na 
finansowanie zakupu i dystrybucji żywności na rzecz osób najbardziej potrzebujących w uzupełnieniu środków już 
dostępnych w ramach programu operacyjnego. 

5. Wszelkie koszty administracyjne związane ze sprzedażą produktów ponosi agencja płatnicza sprzedająca 
produkty. 

6. Rozdział II rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238 oraz tytuł II rozdział III niniejszego rozporządzenia, 
z wyłączeniem art. 28 ust. 2, art. 29 ust. 2 lit. b), art. 30 ust. 1 lit. a) i e), art. 31, 32 ust. 2, art. 33 ust. 2 akapit 
drugi oraz art. 36 niniejszego rozporządzenia, stosują się do procedury przetargowej otwartej przez agencję 
płatniczą zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu. Przepisy art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 3 stosuje się odpowiednio do 
odpowiedniej decyzji państwa członkowskiego. Do celów art. 30 ust. 1 lit. g) kwotę zabezpieczenia przewidzianego 
w rozporządzeniu wykonawczym otwierającym sprzedaż należy rozumieć jako kwotę zabezpieczenia przewidzianego 
w rozporządzeniu wykonawczym, o którym mowa w art. 38a ust. 1. 

7. W przypadku gdy całość lub część produktów przydzielonych danemu państwu członkowskiemu nie została 
sprzedana w ciągu 5 miesięcy od opublikowania rozporządzenia wykonawczego, na podstawie którego produkty 
zostały przydzielone, produkty te nie są już dłużej dostępne na podstawie tego konkretnego rozporządzenia 
wykonawczego.  

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europej
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1).”;  

2) art. 65 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie: 

„(ii)  informacje dotyczące rozdysponowania w ramach programu dystrybucji żywności na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących, w tym odnośnej kwoty (różnicy między ceną sprzedaży a wartością księgową) oraz momentu, 
w którym kwota ta przekazywana jest podmiotowi, na rzecz którego dokonywane są płatności przez Komisję na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr 223/2014 zgodnie z art. 38b ust. 4 niniejszego rozporządzenia.”. 
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Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 16 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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