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ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2080
z dnia 25 listopada 2016 r.
otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej
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),
uwzględniając 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 (2), w szczególności jego art. 28 i art. 31 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku odtłuszczonego mleka w proszku pod względem wzrostu cen
i wysokiego poziomu zapasów interwencyjnych, należy rozpocząć sprzedaż interwencyjną odtłuszczonego mleka
w proszku w trybie procedury przetargowej zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/1240.

(2)

W celu odpowiedniego zarządzania sprzedażą interwencyjną konieczne jest wyznaczenie daty, przed którą
odtłuszczone mleko w proszku nadające się do sprzedaży musi wejść w zakres interwencji publicznej.

(3)

Zgodnie z art. 28 ust. 4 lit. b), c) i d) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240 konieczne jest ustalenie
okresu objętego przetargiem, minimalnej ilości, jaką może obejmować oferta przetargowa, oraz kwoty zabezpie
czenia, które należy wnieść przy składaniu oferty przetargowej.

(4)

Do celów art. 31 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240 konieczne jest ustalenie terminów,
w których państwa członkowskie mają powiadomić Komisję o wszystkich ważnych ofertach przetargowych.

(5)

Przez wzgląd na efektywność administracji państwa członkowskie powinny powiadamiać Komisję zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (3).

(6)

Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego
przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zakres
Sprzedaż w drodze procedury przetargowej odtłuszczonego mleka w proszku przyjętego do przechowywania przed
dniem 1 listopada 2015 r. została otwarta na warunkach przewidzianych w tytule II rozdziału III rozporządzenia
wykonawczego (UE) 2016/1240.
(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
(2) Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 71.
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa
członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności
bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych
i mniejszych wysp Morza Egejskiego (Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3).
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Artykuł 2
Składanie ofert
1.
Okres składania ofert w odpowiedzi na pierwszy przetarg częściowy upływa dnia 13 grudnia 2016 r. o godzinie
11.00 czasu obowiązującego w Brukseli.
2.
Okresy składania ofert w odpowiedzi na drugi przetarg częściowy i kolejne przetargi częściowe rozpoczynają się
w pierwszym dniu roboczym po upływie poprzedzającego okresu. Okresy te upływają w pierwszy i trzeci wtorek
miesiąca o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli. W sierpniu upływają jednak w czwarty wtorek miesiąca
o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli, a w grudniu w drugi wtorek o godzinie 11.00 czasu obowiązu
jącego w Brukseli. Jeśli wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przypada na poprzedni dzień roboczy
o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli.
3.

Oferty przetargowe składa się w zatwierdzonych przez państwa członkowskie agencjach płatniczych (1).

Artykuł 3
Ilość ujęta ofertą przetargową i jednostka miary
Minimalna ilość odtłuszczonego mleka w proszku, jaką może obejmować oferta przetargowa, wynosi 20 ton.
Zaproponowana cena jest ceną za 100 kg produktu.

Artykuł 4
Zabezpieczenie
Podczas składania oferty przetargowej dotyczącej sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku wnosi się zabezpieczenie
w kwocie 50 EUR za tonę na rzecz agencji płatniczej, w której złożono ofertę przetargową.

Artykuł 5
Powiadomienie Komisji
Powiadomienie przewidziane w art. 31 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1240 wystosowuje się zgodnie z rozporzą
dzeniem (WE) nr 792/2009 przed godziną 16.00 czasu obowiązującego w Brukseli w dniach określonych w art. 2
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
(1) Adresy agencji płatniczych są dostępne na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_
en.htm
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2016 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Phil HOGAN

Członek Komisji

