
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1465/2006

z dnia 3 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż
znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

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 i jego art. 24 akapit
drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) określa
w szczególności warunki cenowe, jakie należy spełniać
przy sprzedaży produktów na rynku wspólnotowym.

(2) Produkty znajdujące się w zapasach agencji interwencyj-
nych są przeznaczone przede wszystkim do spożycia
przez ludzi i zwierzęta w celu uwzględnienia szczegól-
nych sytuacji na rynku zbóż. Jednakże ze względu na
ilość i jakość produktów znajdujących się w zapasach
może czasowo i sporadycznie zaistnieć konieczność ich
zbytu do innego wykorzystania, w szczególności w celu
przestrzegania zobowiązań Wspólnoty, w przypadku gdy
stan zapasów to uzasadnia oraz gdy zaopatrzenie trady-
cyjnego rynku spożywczego nie jest zagrożone.

(3) Zwiększenie ilości zbóż przetwarzanych na potrzeby
produkcji biopaliw w transporcie wspólnotowym jest
jednym ze środków mających na celu spełnianie zobo-
wiązań wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska.
Promowanie wykorzystania biopaliw może umożliwić
otwarcie nowego rynku dla produktów rolnych pocho-
dzących z zapasów interwencyjnych państw członkow-
skich, pod warunkiem że warunki cenowe mające zasto-
sowanie do sprzedaży zbóż zostaną dostosowane do
tego specyficznego rynku. Jednak zakup zbóż przezna-
czonych do produkcji bioetanolu i jego wykorzystanie
jako biopaliwa mogą być szczególnie trudne. Należy
zatem przewidzieć dla takich przypadków możliwość
wykorzystania zapasów interwencyjnych na szczególnych
warunkach cenowych.

(4) Sprzedaży zapasów interwencyjnych zbóż na rynku
wspólnotowym dokonuje się w zależności od dostęp-
ności zapasów oraz sytuacji na rynkach. Na sprzedaż tę
mogą mieć wpływ lub może być ona uzależniona od
szczególnych lub wyjątkowych okoliczności, jakie mogą

zaistnieć na wspomnianych rynkach, zatem w takich
przypadkach powinna ona uwzględniać podobne
sytuacje. W tym celu należy ustalić warunki cenowe
pozwalające, z jednej strony, na uniknięcie zakłóceń na
rynku, a z drugiej strony – na przeprowadzenie sprze-
daży w zależności od wymienionych okoliczności. Ten
podwójny cel można osiągnąć, jeżeli cena sprzedaży,
przy uwzględnieniu jakości zbóż wystawionych do prze-
targu, odpowiada cenie na danym rynku konsumenckim,
biorąc pod uwagę koszty transportu.

(5) W celu umożliwienia właściwego zarządzania systemem
interwencyjnym należy jasno określić informacje, jakie
państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji,
oraz zapewnić ich przekaz drogą elektroniczną.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(EWG) nr 2131/93.

(7) Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii
w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2131/93 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) artykuł 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 5

1. W przypadkach odsprzedaży zbóż na rynku wspólno-
towym oferta sporządzana jest w oparciu o rzeczywistą
jakość partii, której dotyczy. Mają zastosowanie następujące
warunki dodatkowe:

a) w przypadku odsprzedaży w ciągu trzech pierwszych
miesięcy roku gospodarczego kukurydzy i sorgo oraz
w ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku gospodarczego
pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, żyta i jęczmienia
przyjęta oferta odpowiada co najmniej cenie interwen-
cyjnej obowiązującej w jedenastym miesiącu minionego
roku gospodarczego, podwyższonej o przyrost
miesięczny ustalony dla tego samego roku gospodar-
czego;
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187
z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126
z 19.5.2005, str. 10).



b) w przypadku odsprzedaży w pozostałym okresie roku
gospodarczego oferta w żadnym przypadku nie może
być niższa od ceny interwencyjnej obowiązującej
w ostatnim dniu składania ofert; jednak ceny interwen-
cyjne, jakie należy uwzględnić w dwunastym miesiącu
roku gospodarczego, stanowią ceny obowiązujące
w jedenastym miesiącu, podwyższone o przyrost
miesięczny.

W odniesieniu do przyjętych ofert minimalną cenę sprze-
daży ustala się na poziomie, który nie spowoduje zakłóceń
na rynkach zbóż i która jest równa cenie stwierdzonej dla
takiej samej jakości i dla reprezentatywnej ilości na rynku
w miejscu składowania lub, jeśli jest to niemożliwe, na
najbliższym rynku, z uwzględnieniem kosztów transportu.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 sprzedaż na rynku
wspólnotowym może zostać zorganizowana w ramach
specjalnego przetargu w celu przetworzenia zbóż na bio-
etanol i wykorzystanie go do produkcji biopaliw we Wspól-
nocie, pod warunkiem że tradycyjny rynek spożywczy nie
jest zagrożony. W takim przypadku minimalna cena sprze-
daży jest równa co najmniej cenie stwierdzonej dla takiej
samej jakości i dla reprezentatywnej ilości na rynkach
produktów związanych z produkcją biopaliw,
z uwzględnieniem kosztów transportu.

3. W przypadku gdy w danym roku gospodarczym
okazuje się, że powstały zakłócenia w prawidłowym funk-
cjonowaniu wspólnej organizacji rynku, spowodowane zwła-
szcza trudnościami w sprzedaży zbóż po cenach zgodnych
z ust. 1 lub w przypadku wystąpienia wyjątkowych okolicz-
ności, sprzedaż na rynku wspólnotowym może zostać
zorganizowana w oparciu o specjalny przetarg, na szczegól-
nych warunkach sprzedaży i po cenach określonych zgodnie

z procedurą przewidzianą w art. 25 rozporządzenia (WE)
nr 1784/2003.”;

2) dodaje się art. 12a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 12a

W odniesieniu do każdego zboża, o którym mowa w art. 5
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, każde państwo
członkowskie przekazuje drogą elektroniczną, najpóźniej
w każdą środę o godz. 12.00 (czasu obowiązującego
w Brukseli), reprezentatywne ceny rynkowe wyrażone
w walucie krajowej za tonę. Ceny te powinny być ustalane
regularnie, w sposób niezależny i przejrzysty.

Państwa członkowskie podają przede wszystkim właściwości
jakościowe każdego zboża, etap wprowadzenia do obrotu,
jak również miejsce notowania.”;

3) w art. 13 skreśla się ust. 1.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do odsprzedaży
przeprowadzanych począwszy od roku gospodarczego
2006/2007.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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