
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 260/2006

z dnia 15 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1573/2005 dotyczące otwarcia przetargu stałego na
odsprzedaż na rynku Wspólnoty żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji
interwencyjnej, w celu przetworzenia go na bioetanol i wykorzystania tego bioetanolu do

produkcji biopaliwa we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wykorzystanie bioetanolu otrzymanego z żyta wprowa-
dzone w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1573/2005 (2) do produkcji końcowej
biopaliw wymaga interwencji różnych podmiotów
gospodarczych i transportu bioetanolu do pomieszczeń
podmiotów przemysłowych odpowiadających za doda-
wanie bioetanolu do innych paliw.

(2) Ponieważ wykorzystywane przepływy gospodarcze
wymagają transportu etanolu, należy przewidzieć możli-
wość magazynowania bioetanolu przez pośredników,
mieszając bioetanol z identycznymi produktami nieotrzy-
manymi w ramach przetargu, o którym mowa. Jednakże
należy zachować możliwość śledzenia przepływów ilości
otrzymanych w ramach przetargu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1573/2005.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1573/2005 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 lit. a) rozporzą-
dzenia (EWG) nr 3002/92 uznaje się, że przedstawiono
dowód zgodnego z przepisami wykorzystania żyta, jeśli
zostało ono zmagazynowane w zakładzie przetwarzającym
na bioetanol oraz że jego przetwarzanie na bioetanol miało
miejsce, a producent biopaliwa wykazał przetworzenie tego
bioetanolu na biopaliwo. Dowód dotyczący przetworzenia
biopaliwa jest dostarczony dzięki ewidencji zapasów prowa-
dzonej przez różne strony oraz poprzez złożenie doku-
mentów potwierdzających przemieszczanie produktów.
W tych warunkach magazynowanie pośrednie bioetanolu
może odbywać się poprzez mieszanie z innymi bioetano-
lami.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 15 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187
z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 253 z 29.9.2005, str. 6.


