
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 391/2006

z dnia 6 marca 2006 r.

otwierające procedurę przetargową nr 56/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych
zastosowań przemysłowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1),
w szczególności jego art. 33,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia
25 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999
w sprawie wspólnej organizacji rynku wina
w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (2) ustanawia
między innymi szczegółowe zasady dotyczące zbywania
zapasów alkoholu uzyskanego z destylacji na mocy art.
27, 28 i 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999
i będącego w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2) Należy otworzyć, w myśl art. 80 rozporządzenia (WE)
nr 1623/2000, procedury przetargowe sprzedaży alko-
holu winnego do nowych zastosowań przemysłowych
w celu redukowania zapasów alkoholu winnego pocho-
dzenia wspólnotowego oraz umożliwienia realizacji we
Wspólnocie programów przemysłowych na małą skalę
lub przetwarzania wymienionego alkoholu na towary
przeznaczone do wywozu do celów przemysłowych.
Na zapasy alkoholu winnego pochodzenia wspólnoto-
wego magazynowane w państwach członkowskich skła-
dają się zasoby uzyskane w wyniku destylacji na mocy
art. 27, 28 i 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999.

(3) Od dnia 1 stycznia 1999 r., w myśl rozporządzenia Rady
(WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawia-
jącego porozumienia agromonetarne dotyczące euro (3),
cena sprzedaży oraz zabezpieczenia muszą być wyra-
żane, a wypłaty dokonywane w euro.

(4) Należy ustalić ceny minimalne dla składania ofert,
zróżnicowane według kategorii ostatecznego przezna-
czenia towaru.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Otwiera się procedurę przetargową nr 56/2006 WE sprzedaży
alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych.
Alkohol ten został uzyskany z destylacji według art. 27 i 28
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 i znajduje się w posiadaniu
francuskiej agencji interwencyjnej.

Ilość wystawiona do sprzedaży obejmuje 109 970 hektolitrów
w przeliczeniu na 100 % obj. Numery kadzi, miejsce składo-
wania i ilość alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj., zawarta
w każdej z nich, są określone w Załączniku.

Artykuł 2

Sprzedaż odbywa się zgodnie z art. 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95,
96, 97, 100 i 101 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 oraz
z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/98.

Artykuł 3

1. Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posia-
dającej alkohol, o którym mowa:

Onivins-Libourne, délégation nationale
17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231
F-33505 Libourne Cedex
tel. (33-5) 57 55 20 00
teleks 57 20 25
faks (33-5) 57 55 20 59,

lub wysłane listem poleconym na adres wspomnianej agencji
interwencyjnej.
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(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L 345
z 28.12.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1820/2005 (Dz.U. L 293
z 9.11.2005, str. 8).

(3) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.



2. Oferty składane są w zapieczętowanej podwójnej kopercie,
przy czym koperta wewnętrzna jest oznaczona: „Oferta na prze-
targ dotyczący sprzedaży alkoholu do nowych zastosowań prze-
mysłowych, odniesienie 56/2006 WE”. Koperta zewnętrzna
zaadresowana jest do zainteresowanej agencji interwencyjnej.

3. Oferty muszą zostać doręczone do wyżej wymienionej
agencji interwencyjnej najpóźniej o godzinie 12.00 czasu
obowiązującego w Brukseli w dniu 24 marca 2006 r.

4. Ofertom musi towarzyszyć zaświadczenie o złożeniu
wadium na rzecz danej agencji interwencyjnej posiadającej
alkohol, o którym mowa, wynoszącego 4 EUR/hektolitr alko-
holu w przeliczeniu na 100 % obj.

Artykuł 4

Minimalne ceny, które można oferować, wynoszą odpowiednio:
11 EUR za hektolitr alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.
przeznaczonego do produkcji drożdży piekarskich, 31 EUR za
hektolitr alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj. przeznaczo-
nego do produkcji produktów chemicznych typu aminowego
i chlorowego przeznaczonych na wywóz, 37 EUR za hektolitr
alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj. przeznaczonego do

produkcji wody kolońskiej przeznaczonej na wywóz oraz
11,5 EUR za hektolitr alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.
przeznaczonego do innych zastosowań przemysłowych.

Artykuł 5

Formalności związane z pobieraniem próbek określono
w art. 98 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000. Cena próbki
wynosi 10 EUR za litr.

Agencja interwencyjna dostarcza wszystkich niezbędnych infor-
macji na temat właściwości alkoholu wystawionego do sprze-
daży.

Artykuł 6

Zabezpieczenie wykonania wynosi 30 EUR za hektolitr alko-
holu w przeliczeniu na 100 % obj.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

PROCEDURA PRZETARGOWA NR 56/2006 WE SPRZEDAŻY ALKOHOLU WINNEGO DO NOWYCH
ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Miejsce składowania, ilość oraz właściwości alkoholu wystawionego na sprzedaż

Państwo
członkow-

skie
Umiejscowienie Numery

kadzi

Objętość alkoholu
w przeliczeniu
na 100 % obj.
(w hektolitrach)

Odniesienie do
artykułu rozporzą-

dzenia (WE)
nr 1493/1999

Rodzaj
alkoholu

Zawartość
alkoholu
(w % obję-

tości)

FRANCJA Onivins-Longuefuye
F-53200 Longuefuye

6 22 535 27 surowy + 92

11 22 560 27 surowy + 92

15 22 480 28 surowy + 92

16 22 395 28 surowy + 92

Onivins-Port-La-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel, BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle

5 20 000 27 surowy + 92

Suma 109 970
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