
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 553/2009 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów 
poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu 

węgierskiej agencji interwencyjnej 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 43 lit. f) 
w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2009 z dnia 
12 lutego 2009 r. ustanawiające procedury i warunki 
sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji 
płatniczych lub agencji interwencyjnych ( 2 ) przewiduje, 
że sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji 
interwencyjnej dokonuje się w drodze przetargu i na 
podstawie cen pozwalających na uniknięcie zakłóceń na 
rynku. 

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2007 ( 3 ) otworzyło 
na rok gospodarczy 2007/2008 stałe przetargi na 
odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się 
w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkow
skich. W celu zapewnienia hodowcom, jak również prze
mysłowi produkującemu paszę dla bydła zaopatrzenia po 
konkurencyjnych cenach już w pierwszych miesiącach 
roku gospodarczego 2008/2009, wspomniane rozporzą
dzenie zostało zmienione tak, aby oferty składane 
w ramach przetargów częściowych mogły zostać przed
stawione do dnia 17 grudnia 2008 r. 

(3) Na początku roku gospodarczego 2007/2008 wspólno
towe zapasy interwencyjne osiągnęły poziom 2,46 
milionów ton, w tym 2,23 milionów ton kukurydzy. 
W trakcie wspomnianego roku gospodarczego odnoto
wano stosunkowo wysoką sprzedaż zapasów interwen
cyjnych, w szczególności kukurydzy, w ramach przetargu 
objętego rozporządzeniem (WE) nr 712/2007. 

(4) Jednakże z powodu warunków panujących na rynku od 
połowy miesiąca września 2008 r., szczególnie 
warunków cenowych, podmioty przestały składać oferty, 
w związku z czym na dzień 31 października 2008 r. 
ilość zapasów interwencyjnych kukurydzy wynosiła ok. 
16 000 ton. Te stare zapasy (głównie ze zbiorów z lat 

2004 i 2005) będą konkurować z kukurydzą wspólno
tową pochodzącą z obfitych zbiorów z roku 2008, 
których cena sprzedaży już na dzień 31 października 
2008 r. spadła poniżej ceny interwencyjnej. W obliczu 
tej sytuacji należy udostępnić na rynku wewnętrznym 
wyżej wspomniane zapasy. 

(5) Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 127/2009 prze
widuje, że w przypadku wystąpienia zakłóceń 
w funkcjonowaniu wspólnej organizacji rynków, szcze
gólnie z powodu trudności ze sprzedażą zbóż w trakcie 
roku gospodarczego po cenach zgodnych 
z przewidzianymi w ust. 1 wyżej wymienionego arty
kułu, w szczególnych okolicznościach sprzedaż na 
rynku wspólnotowym może być zorganizowana na 
drodze specjalnego przetargu. Jednakże długi okres skła
dowania kukurydzy pochodzącej ze zbiorów poprzedza
jących zbiory z roku gospodarczego 2007/2008, znajdu
jącej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej 
oraz aktualnie odnotowane ceny rynkowe kukurydzy na 
Węgrzech stanowią szczególne okoliczności uzasadnia
jące otwarcie specjalnego przetargu na sprzedaż kuku
rydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory z roku gospo
darczego 2007/2008 po cenach, które mogą być niższe 
niż ceny interwencyjne. 

(6) Ponadto na rynku wspólnotowym odnotowano znaczne 
wahania cen. Z uwagi na powyższe różnice, istnieje 
prawdopodobieństwo, że przydzielone partie nie zostaną 
odebrane przez podmioty, które wygrały przetargi. Prze
widziane w art. 5 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia 
(WE) nr 127/2009 zabezpieczenie w wysokości 5 EUR 
za tonę jest niewystarczające, aby ten odbiór zagwaran
tować. W celu zapobieżenia tej sytuacji oraz w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procedur 
przetargowych objętych niniejszym rozporządzeniem 
a także ograniczenia ryzyka, należy podnieść wysokość 
wyżej wspomnianego zabezpieczenia. 

(7) Aby uwzględnić sytuację na rynku wspólnotowym należy 
przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się 
Komisja. Należy ponadto przewidzieć współczynnik 
przydziału w odniesieniu do ofert proponujących mini
malną cenę sprzedaży. 

(8) W celu zapewnienia skutecznego zarządzania systemem 
należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez 
Komisję informacji drogą elektroniczną. Należy również 
zapewnić zachowanie anonimowości oferentów przy 
przekazywaniu informacji Komisji przez agencję inter
wencyjną 

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych,
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 42 z 13.2.2009, s. 3. 
( 3 ) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 7.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W drodze przetargu na rynku wewnętrznym Wspólnoty 
węgierska agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży 
kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory z roku gospo
darczego 2007/2008 znajdującej się w jej posiadaniu. 

Artykuł 2 

1. Sprzedaż, o której mowa w art. 1, odbywa się na warun
kach ustalonych rozporządzeniem (WE) nr 127/2009. 

2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 7 ust. 1 rozpo
rządzenia (WE) nr 127/2009, minimalna cena sprzedaży może 
być niższa niż cena interwencyjna podwyższona o przyrost 
miesięczny. 

3. W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 127/2009 zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 
10 EUR za tonę. 

Artykuł 3 

1. Termin składania ofert w pierwszym przetargu częś
ciowym upływa dnia 30 czerwca 2009 r. o godzinie 13.00 
czasu obowiązującego w Brukseli. 

Termin zgłaszania ofert w następnych przetargach częściowych 
wygasa w każdą środę o godz. 13.00 czasu obowiązującego 
w Brukseli: 

— 15 lipca 2009 r. 

— 5 i 26 sierpnia 2009 r. 

— 9 i 23 września 2009 r. 

— 14 i 28 października 2009 r. 

— 11 i 25 listopada 2009 r. 

— 2 i 16 grudnia 2009 r.. 

2. Oferty należy składać w wymienionej poniżej węgierskiej 
agencji interwencyjnej: 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Soroksári út. 22–24 

H-1095 Budapest 
Tel.: (36) 1 219 62 60 
Faks: (36) 1 219 89 05 

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu 
Strona internetowa: www.mvh.gov.hu 

Artykuł 4 

Zainteresowana agencja interwencyjna informuje Komisję 
o złożonych ofertach w ciągu czterech godzin po upływie 
terminu składania ofert określonego w art. 3 ust. 1. Jeśli nie 
złożono żadnych ofert, dane państwo członkowskie informuje 
o tym Komisję w takim samym terminie. Jeżeli państwo człon
kowskie nie prześle Komisji żadnego powiadomienia 
w wyznaczonym terminie, Komisja uznaje, że w danym 
państwie członkowskim nie złożono żadnych ofert. 

Przekazywanie informacji, o których mowa w pierwszym 
akapicie, odbywa się drogą elektroniczną zgodnie ze wzorem 
podanym w załączniku. Oferenci pozostają anonimowi. 

Artykuł 5 

1. Zgodnie z procedurą określoną w art. 195 ust. 2 rozpo
rządzenia Komisji (WE) nr 1234/2007 Komisja ustala mini
malną cenę sprzedaży kukurydzy lub podejmuje decyzję 
o nieprzyznaniu zamówienia w odniesieniu do otrzymanych 
ofert. 

2. W przypadku, gdyby zaistniało prawdopodobieństwo, że 
ustalenie ceny minimalnej zgodnie z ust. 1 doprowadzi do 
przekroczenia maksymalnej ilości dostępnej, oprócz ustalenia 
tej ceny można zastosować współczynnik przydziału ilości 
oferowanych na poziomie ceny minimalnej, tak aby nie prze
kroczyć maksymalnej ilości dostępnej. 

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 25 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

Powiadomienie Komisji o ofertach otrzymanych w ramach specjalnego przetargu dotyczącego odsprzedaży na 
rynku wewnętrznym kukurydzy pochodzącej ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 

2007/2008 znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej 

Wzór (*) 

(Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 553/2009) 

1 2 3 4 

Numery oferentów Numer partii Ilość 
(t) 

Cena w ofercie 
EUR/t 

1 

2 

3 

itd. 

Wyszczególnić całkowite oferowane ilości (włączając oferty odrzucone dotyczące tej samej partii): … tony.
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(*) Do przesłania DG AGRI (D2)


