
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1039/2006

z dnia 7 lipca 2006 r.

otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się
w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii,

Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia
20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 2
lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania
rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (2)
przewiduje, że agencje interwencyjne mogą sprzedawać
cukier jedynie po przyjęciu przez Komisję decyzji w tej
sprawie.

(2) Belgia, Republika Czeska, Niemcy, Hiszpania, Irlandia,
Włochy, Węgry, Polska, Słowenia, Słowacja i Szwecja
posiadają zapasy cukru pochodzące ze skupu interwen-
cyjnego. W celu zaspokojenia potrzeb rynkowych należy
udostępnić te zapasy na rynku wewnętrznym.

(3) W celu uwzględnienia sytuacji na rynku wspólnotowym
należy przewidzieć ustalenie przez Komisję minimalnej
ceny sprzedaży dla każdego przetargu częściowego.

(4) Agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej,
Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na
Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji
powinny powiadomić Komisję o złożonych ofertach.
Oferenci pozostają anonimowi.

(5) Artykuł 59 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 952/2006
przewiduje, że rozporządzenie Komisji (WE)
nr 1262/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu
i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne (3)

w dalszym ciągu stosuje się w odniesieniu do cukru
przyjętego do skupu interwencyjnego przed dniem
10 lutego 2006 r. Jednakże w odniesieniu do odsprze-
daży cukru pochodzącego ze skupu interwencyjnego roz-
różnienie to jest zbędne, a jego wprowadzenie mogłoby
spowodować utrudnienia administracyjne w państwach
członkowskich. Należy zatem wykluczyć stosowanie
rozporządzenia (WE) nr 1262/2001 w odniesieniu do
odsprzedaży cukru pochodzącego ze skupu interwencyj-
nego.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach przetargu stałego na wewnętrznym rynku wspólno-
towym agencje interwencyjne w Belgii, Republice Czeskiej,
Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech,
w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji oferują do sprzedaży
całkowitą ilość 1 370 636,672 ton cukru przyjętego do skupu
interwencyjnego i dostępnego w sprzedaży na rynku
wewnętrznym. Ilości, o których mowa, są podane
w załączniku I w rozbiciu na państwa członkowskie.

Artykuł 2

1. Okres składania ofert w odpowiedzi na pierwszy przetarg
częściowy rozpoczyna się dnia 19 lipca 2006 r. i upływa dnia
26 lipca 2006 r. o godzinie 15.00 czasu obowiązującego
w Brukseli.

Okresy składania ofert w odpowiedzi na drugi przetarg częś-
ciowy i kolejne przetargi częściowe rozpoczynają się
w pierwszym dniu roboczym po upływie poprzedniego okresu.
Okresy te upływają o godzinie 15.00 czasu obowiązującego
w Brukseli:

— dnia 9 i 30 sierpnia 2006 r.,

— dnia 13 i 27 września 2006 r.,

— dnia 4 i 18 października 2006 r.,

— dnia 8 i 22 listopada 2006 r.,
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— dnia 6 i 20 grudnia 2006 r.,

— dnia 10 i 24 stycznia 2007 r.,

— dnia 7 i 21 lutego 2007 r.,

— dnia 7 i 28 marca 2007 r.,

— dnia 18 i 25 kwietnia 2007 r.,

— dnia 9 i 23 maja 2007 r.,

— dnia 13 i 27 czerwca 2007 r.,

— dnia 11 i 18 lipca 2007 r.,

— dnia 8 i 29 sierpnia 2007 r.,

— dnia 12 i 26 września 2007 r.

2. Oferty składa się w agencji interwencyjnej, w której posia-
daniu znajduje się cukier, zgodnie z załącznikiem I.

Artykuł 3

Zainteresowane agencje interwencyjne informują Komisję
o ofertach złożonych w ciągu dwóch godzin po upływie
terminu składania ofert określonego w art. 2 ust. 1.

Oferenci pozostają anonimowi.

Informacje o złożonych ofertach przekazuje się w formie elek-
tronicznej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II.

Jeśli nie złożono żadnych ofert, państwo członkowskie infor-
muje o tym Komisję w takim samym terminie.

Artykuł 4

1. Komisja ustala minimalną cenę sprzedaży dla danego
państwa członkowskiego lub podejmuje decyzję o nieprzyjęciu
ofert zgodnie z procedurą określoną w art. 39 ust. 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 318/2006.

2. Jeżeli przyjęcie ofert po minimalnej cenie sprzedaży usta-
lonej zgodnie z ust. 1 powoduje przekroczenie ilości dostępnej
dla danego państwa członkowskiego, przyjęcie ofert należy
ograniczyć do ilości, która jest nadal dostępna.

Jeżeli przyjęcie ofert wszystkich oferentów w danym państwie
członkowskim, proponujących tę samą cenę, powoduje przekro-
czenie ilości dla tego państwa członkowskiego, wówczas
dostępną ilość przyznaje się oferentom w następujący sposób:

a) proporcjonalnie do całkowitych ilości określonych
w ofertach; lub

b) poprzez podział w odniesieniu do maksymalnej wagi usta-
lonej dla każdego z oferentów; lub

c) w drodze losowania.

Artykuł 5

W drodze odstępstwa od art. 59 akapit drugi rozporządzenia
(WE) nr 952/2006, niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie
do odsprzedaży, o której mowa w art. 1 niniejszego rozporzą-
dzenia, cukru przyjętego do skupu interwencyjnego przed
dniem 10 lutego 2006 r.

Artykuł 6

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 7 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie posiadające cukier pochodzący ze skupu interwencyjnego

Państwo członkowskie Agencja interwencyjna

Ilości znajdujące się w posiadaniu
agencji interwencyjnej i dostępne

w sprzedaży na rynku
wewnętrznym
(w tonach)

Belgia Bureau d'intervention et de restitution belge,
rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11
Faks (32-2) 287 25 24

30 648,00

Republika Czeska Státní zemědělský intervenční fond
oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33
CZ-11000 Praha 1

Tel. (420) 222 87 14 27
Faks (420) 222 87 18 75

48 937,72

Niemcy Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-35 12/38 50
Faks (49-228) 68 45 36 24

17 500,00

Hiszpania Fondo Español de Garantía Agraria
C/ Beneficencia, 8
E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66
Faks (34) 913 47 63 97

110 800,00

Irlandia Intervention Section
On Farm Investment

Subsidies & Storage Division
Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate
Wexford

Tel. (353) 536 34 37
Faks (353) 914 28 43

12 000,00

Włochy AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45
I-00184 Roma

Tel. (39) 06 49 499 558
Faks (39) 06 49 499 761

636 648,70

Węgry Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest
(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22-24.
HU-1095 Budapest

Tel. 36/1/219-6213
Faks 36/1/219-8905 lub 36/1/219-6259

224 037,90

Polska Agencja Rynku Rolnego
Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji
Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 71 30
Faks +48 22 661 72 77

172 326,26
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Państwo członkowskie Agencja interwencyjna

Ilości znajdujące się w posiadaniu
agencji interwencyjnej i dostępne

w sprzedaży na rynku
wewnętrznym
(w tonach)

Słowenia Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
Dunajska 160
1000 Ljubljana

Tel. +386 1 580 77 92
Faks +386 1 478 920

9 700,00

Słowacja Pôdohospodarská platobná agentúra
Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Slovenská republika

Tel. (421-2) 58 24 32 55
Faks (421-2) 53 41 26 65

49 000,00

Szwecja Statens jordbruksverk
Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Tel. (46-36) 15 50 00
Faks (46-36) 19 05 46

59 038,00
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ZAŁĄCZNIK II

Wzór formularza do przedłożenia Komisji, o którym mowa w art. 3

Formularz (*)

Przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych

Rozporządzenie (WE) nr 1039/2006

1 2 3 4 5

Państwa członkowskie
sprzedające cukier pocho-
dzący ze skupu interwen-

cyjnego

Numeracja oferentów Numer partii Ilość
(t)

Cena w ofercie
EUR/100 kg

1

2

3

itd.

(*) Należy wysłać faksem na następujący numer: +32 2 292 10 34.
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