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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 42/2003,
annettu 10 päivänä tammikuuta 2003,
tarjouskilpailujen avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevien alkoholien myymiseksi yksinomaan polttoainealan käyttöön kolmansissa maissa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15
päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2799/98 (7) voimaantulosta lähtien tarjoushinnat ja vakuudet on ilmoitettava ja maksut suoritettava
euroina.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1493/1999 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2585/2001 (2),
ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun
asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta 25 päivänä
heinäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1623/
2000 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1795/2002 (4), ja erityisesti sen 86 artiklan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Asetuksessa (EY) N:o 1623/2000 vahvistetaan muun
muassa asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30
artiklassa tarkoitetuilla tislauksilla saatujen, interventioelinten hallussaan pitämien alkoholivarastojen myyntiä
koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
Olisi järjestettävä tarjouskilpailuja viininvalmistuksesta
peräisin olevan alkoholin viemiseksi asetuksen (EY) N:o
1623/2000 86 artiklassa esitettyihin kolmansiin maihin
käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa
maissa, jotta yhteisön viininvalmistuksesta peräisin
olevan alkoholin varastot pienentyisivät ja jotta taattaisiin kyseisessä artiklassa mainittujen kolmansien maiden
tavaratoimitusten jatkuvuus.
Alkoholin siirtämiseksi vahvistettua määräaikaa on
aiheellista jatkaa ottaen huomioon myytävänä olevan
alkoholin suuri määrä.
Jäsenvaltioiden varastoima viininvalmistuksesta peräisin
oleva alkoholi muodostuu määristä, jotka on saatu viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16 päivänä maaliskuuta
1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/
87 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1677/1999 (6), 35, 36 ja 39 artiklan sekä
asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklan
mukaisista tislauksista.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

179, 14.7.1999, s. 1.
345, 29.12.2001, s. 10.
194, 31.7.2000, s. 45.
123, 9.5.2002, s. 17.
84, 27.3.1987, s. 1.
199, 30.7.1999, s. 8.

Järjestetään 17 tarjouskilpailua viininvalmistuksesta peräisin
olevan alkoholin myymiseksi yksinomaan polttoainealan
käyttöön kolmansissa maissa. Tarjouskilpailujen numerot ovat
316/2003 EY—332/2003 EY.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1623/2000 86 artiklassa
säädetään, kokonaismäärä on 850 000 hehtolitraa. Alkoholi on
peräisin asetuksen (ETY) N:o 822/87 35, 36 ja 39 artiklassa
sekä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista, ja se on Ranskan, Italian, Espanjan ja Portugalin interventioelinten hallussa
Tarjouskilpailut 316/2003 EY—332/2003 EY koskevat kukin
50 000:ta hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia.

2 artikla
Euroopan yhteisön ulkopuolelle vietäväksi tarkoitettu myytävä
alkoholi on vietävä johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000 86
artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, ja se on käytettävä
kyseisen artiklan säännösten mukaisesti.

3 artikla
Tämän asetuksen liitteessä I esitetään asianomaisten
sammioiden sijainti ja viitteet, kunkin sammion sisältämä alkoholimäärä, alkoholin alkoholipitoisuus ja ominaisuudet, eräät
erityisedellytykset ja toimivaltainen komission yksikkö, jolle
tarjoukset lähetetään.
(7) EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.
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4 artikla

7 artikla

Myynti tapahtuu asetuksen (EY) N:o 1623/2000 87, 88, 89,
90, 91, 95, 96, 100, 101 ja 102 artiklan sekä asetuksen (EY)
N:o 2799/98 2 artiklan mukaisesti.

Jotta tarjous voitaisiin ottaa huomioon, sen on sisällettävä
tämän asetuksen liitteessä II esitetyt sitoumukset ja asiakirjat ja
oltava asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklan
mukainen.

5 artikla

8 artikla

Tarjousten vähimmäishinta on 9 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia tarjouskilpailuissa 316/2003 EY—332/
2003 EY.

Näytteiden ottoa koskevat muodollisuudet on määritelty
asetuksen (EY) N:o 1623/2000 91 ja 98 artiklassa.

6 artikla

9 artikla

1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1623/2000 91
artiklan 10 kohdassa säädetään, alkoholi on siirrettävä fyysisesti
kunkin interventioelimen varastoista viimeistään 30 päivänä
marraskuuta 2003.

Tämän asetuksen liitteessä III esitetään asetuksen (EY) N:o
1623/2000 91 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut komission
yksiköt.

2.
Tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetussa tarjouskilpailussa kilpailutettu alkoholi on vietävä yhteisöstä viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2003.

10 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I
TARJOUSKILPAILU NRO 316/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

RANSKA

Sijainti

Sammion numero

Onivins-Port-La-Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetuksen
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

11

22 380

27

raaka + 92 %

9

22 560

27

raaka + 92 %

14

5 060

27

raaka + 92 %

Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten tekeminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 316/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 316/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
(p. (33-5) 57 55 20 00; teleksi 57 20 25; f. (33-5) 57 55 20 59).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 317/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

RANSKA

Sijainti

Sammion numero

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetuksen
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

29

22 710

27

raaka + 92 %

14

4 610

27

raaka + 92 %

32

22 680

27

raaka + 92 %

Onivins-Port-La-Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle
Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten tekeminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. 3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 317/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 317/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
(p. (33-5) 57 55 20 00; teleksi 57 20 25; f. (33-5) 57 55 20 59).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 318/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

RANSKA

Sijainti

Onivins-Port-La-Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetuksen
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

70

27

raaka + 92%

1

3 200

30

raaka + 92%

1

42 610

30

raaka + 92%

1

4 120

28

raaka + 92%

Sammion numero

1

Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten tekeminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 318/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 318/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
(p. (33-5) 57 55 20 00; teleksi 57 20 25; f. (33-5) 57 55 20 59).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 319/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

RANSKA

Sijainti

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetuksen
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

3

48 260

27

raaka + 92%

14

1 740

27

raaka + 92%

Sammion numero

Onivins-Port-La-Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle
Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten tekeminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 319/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 319/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
(p. (33-5) 57 55 20 00; teleksi 57 20 25; f. (33-5) 57 55 20 59).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 320/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

RANSKA

Sijainti

Sammion numero

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
osalta

Viittaus asetuksen
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

B4

14 140

30

raaka + 92%

B3

35 860

27

raaka + 92%

Deulep-PSL
39, av. Georges Brassens
F-13230 Port-Saint-Louis-Du-Rhône
Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten tekeminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 320/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 320/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
(p. (33-5) 57 55 20 00; teleksi 57 20 25; f. (33-5) 57 55 20 59).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 321/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

RANSKA

Sijainti

Sammion numero

Deulep-PSL
39, av. Georges Brassens
F-13230 Port-Saint-Louis-Du-Rhône

Märrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetuksen
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

B4

8 690

30

raaka + 92 %

A6

18 510

30

raaka + 92 %

A5

520

30

raaka + 92 %

B4

22 280

30

raaka + 92 %

Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten tekeminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 321/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 321/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
(p. (33-5) 57 55 20 00; teleksi 57 20 25; f. (33-5) 57 55 20 59).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 322/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

RANSKA

Sijainti

Sammion numero

Deulep-PSL
39, av. Georges Brassens
F-13230 Port-Saint-Louis-Du-Rhône

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetuksen
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

B2

4 880

27

raaka + 92 %

B1

45 120

27

raaka + 92 %

Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten tekeminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 322/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 322/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
(p. (33-5) 57 55 20 00; teleksi 57 20 25; f. (33-5) 57 55 20 59).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU N:o 323/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

RANSKA

Sijainti

Sammion numero

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetuksen
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

B2

40 520

27

raaka + 92 %

B3

9 480

27

raaka + 92 %

Deulep-PSL
39, av. Georges Brassens
F-13230 Port-Saint-Louis-Du-Rhône
Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten tekeminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 323/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 323/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
(p. (33-5) 57 55 20 00; teleksi 57 20 25; f. (33-5) 57 55 20 59).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 324/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

PORTUGALI

Sijainti

Sammion numero

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetuksen
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

S-201

29 426,13

27

raaka

S-208

20 573,87

30

raaka

Aveiro

Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten tekeminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 324/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 324/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— IVV-R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa (p. (351) 21 356 33 21; teleksi 18508 IVV P; f. (351) 21 352
08 76).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 325/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA

I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

PORTUGALI

Sijainti

Sammion numero

Carregado

Bombarral

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetuksen
(ETY) N:o 822/87 ja
(EY) 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

Inox 7

9 425,43

30

raaka

304

1 778,51

30

raaka

322

1 849,79

30

raaka

324

1 829,32

30

raaka

325

1 809,78

30

raaka

326

1 840,71

30

raaka

349

1 812,38

30

raaka

350

1 792,71

30

raaka

351

1 846,58

30

raaka

352

1 799,46

30

raaka

365

1 092,46

30

raaka

243

681,09

30

raaka

Inox 147

2,61

35

raaka

Inox 147

22 439,17

27

raaka

Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.

II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.

III Tarjousten tekeminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 325/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
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4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 325/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— IVV-R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa (p. (351) 21 356 33 21; teleksi 18508 IVV P; f. (351) 21 352
08 76).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 326/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA

I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

PORTUGALI

Sijainti

Sammion numero

Carregado

Aveiro

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetuksen
(ETY) N:o 822/87 ja
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

Inox 1

72,24

35

raaka

Inox 1

1 268,15

27

raaka

Inox 2

1 358,40

30

raaka

Inox 3

2 375,32

30

raaka

Inox 4

15,61

35

raaka

Inox 4

4 351,86

27

raaka

Inox 5

5 658,78

35

raaka

Inox 5

3 795,47

27

raaka

Inox 6

1 357,40

35

raaka

Inox 6

8 152,44

27

raaka

282

1 797,67

27

raaka

288

1 348,75

27

raaka

305

1 746,16

27

raaka

312

1 725,69

27

raaka

313

1 303,63

27

raaka

330

1 660,56

27

raaka

340

1 674,27

27

raaka

341

1 487,21

27

raaka

S-203

8 850,39

27

raaka

Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.

II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.

III Tarjousten tekeminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
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2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 326/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 326/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— IVV-R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa (p. (351) 21 356 33 21; teleksi 18508 IVV P; f. (351) 21 352
08 76).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 327/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Sammion numero

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetuksen
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

Tarancón

A-2

24 661

27

raaka

Tarancón

A-3

24 526

27

raaka

Tarancón

A-4

813

27

raaka

Jäsenvaltio

ESPANJA

Sijainti

Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholin on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/
2000 86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten jättäminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
tai
— jätettävä osoitteessa rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles sijaitsevan Euroopan yhteisöjen komission rakennuksen
”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 327/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 327/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (puh. 347 6500; teleksi: 23427 FEGA; telekopio: 521 9832).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.

11.1.2003

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 7/19

TARJOUSKILPAILU NRO 328/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Sammion numero

MääRä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetuksen
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

Tarancón

A-4

23 836

27

raaka

Tarancón

B-1

24 697

27

raaka

Tarancón

B-2

1 467

27

raaka

Jäsenvaltio

ESPANJA

Sijainti

Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholin on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/
2000 86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten jättäminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
tai
— jätettävä osoitteessa rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles sijaitsevan Euroopan yhteisöjen komission rakennuksen
”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 328/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 328/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (puh. 347 6500; teleksi: 23427 FEGA; telekopio: 521 9832).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 329/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet
Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetusten
(ETY) N:o 822/87 ja
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

Bertolino — Partinico (PA)

31 800

27

raaka

Enodistil — Alcamo (TP)

Jäsenvaltio

ITALIA

Sijainti

Sammion numero

10 160

27 + 35

raaka

Mazzari — S. Agata Sul Santerno (RA)

8 040

27

raaka

Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten jättäminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 329/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 329/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma (p. (39-06) 49 49 991; teleksi 62 00 64/62 06 17/62 03 31; f. (39-06)
445 39 40/445 46 93).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 330/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

ITALIA

Sijainti

Sammion numero

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetusten
(ETY) N:o 822/87 ja
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

12 100

27 + 35

raaka

Ge.Dis — Marsala (TP)
S.V.M. — Sciacca (AG)

2 300

27

raaka

Trapas — Petrosino (TP)

10 600

27

raaka

Mazzari — S. Agata Sul Santerno (RA)

18 060

27

raaka

6 940

27

raaka

Caviro — Faenza (RA)
Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten jättäminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 330/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 330/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma (p. (39-06) 49 49 991; teleksi 62 00 64/62 06 17/62 03 31; f. (39-06) 45
39 40/445 46 93).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 331/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet
Viittaus asetusten
(ETY) N:o 822/87 ja
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

5 000

35

raaka

Dister — Faenza (RA)

7 920

35 + 27

raaka

Neri — Faenza (RA)

2 800

35

raaka

320

27 + 39

raaka

F.lli Cipriani — Chizzola D'Ala (TN)

4 900

35 + 27

raaka

Caviro — Faenza (RA)

9 860

27

raaka

D'Auria — Ortona (CH)

5 400

35 + 27

raaka

Balice — Valenzano (BA)

13 800

35

raaka

Jäsenvaltio

ITALIA

Sijainti

Sammion numero

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Bonollo — Paduni-Anagni (FR)

Bonollo Umberto — Conselve (PD)

Yhteensä

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten jättäminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 331/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 331/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma (p. (39-06) 49 49 991; teleksi 62 00 64/62 06 17/62 03 31; f. (39-06)
445 39 40/445 46 93).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.
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TARJOUSKILPAILU NRO 332/2003 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI YKSINOMAAN POLTTOAINEALAN
KÄYTTÖÖN KOLMANSISSA MAISSA
I Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

ITALIA

Sijainti

Sammion numero

Määrä hehtolitroina
100
tilavuusprosentin
alkoholia

Viittaus asetusten
(ETY) N:o 822/87 ja
(EY) N:o 1493/1999
artiklaan

Alkoholityyppi

Caviro — Carapelle (FG)

3 000

27

raaka

Deta — Barberino Val D'Elsa (FI)

1 000

27

raaka

12 600

27 + 35

raaka

Di Lorenzo — Pontenuovo di
Torgiano (PG)
Villapana — Faenza (RA)

10 200

27 + 35

raaka

Bonollo — Paduni (FR)

15 600

27 + 35

raaka

S.V.A. — Ortona

1 600

27

raaka

De Luca — Novoli (LE)

5 756

Aniello Esposito — Pomigliano
D'Arco (NA)
Yhteensä

35 + 36 + 39

raaka

26,70

36 + 39

raaka

217,30

36

neutraali

50 000

Jokainen asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada tämän edustajan myyntiin tarjoamasta
alkoholista näytteitä maksamalla niistä kymmenen euroa litraa kohti.
II Alkoholin määräpaikka ja käyttötarkoitus
Myytävä alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin asetuksen (EY) N:o 1623/2000
86 artiklassa mainittuun kolmanteen maahan, jossa siitä on poistettava vesi, jotta alkoholi voitaisiin käyttää yksinomaan
polttoainealalla kolmansissa maissa.
Kansainvälisen valvontayrityksen on annettava alkoholin määräpaikkaan ja käyttötarkoitukseen liittyvät todisteet, jotka
on toimitettava asianomaiselle interventioelimelle.
Tästä syntyvät kulut maksaa tarjouskilpailun voittaja.
III Tarjousten jättäminen
1. Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran määrästä alkoholia, joka ilmoitetaan hehtolitroina 100 tilavuusprosentin
alkoholia.
Tarjouksia, jotka koskevat pienempiä määriä, ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on
— lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle osoitteeseen Rue de la Loi / Wetstraat 200, B1049 Bruxelles/Brussel, tai
— jätettävä osoitteessa Rue de la Loi / Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel sijaitsevan Euroopan yhteisöjen
komission rakennuksen ”Loi 130” vastaanottoon kello 11.00—12.00 tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuna
päivänä.
3. Tarjoukset on toimitettava suljetussa ja sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous — käyttöön
yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa liittyvä tarjouskilpailu nro 332/2003 EY — Alkoholi, maatalouden
PO/D/4 — Saa avata vain tarjouksia käsittelevän ryhmän kokouksessa” ja joka on toisessa, komissiolle osoitetussa
kirjekuoressa.
4. Tarjousten on oltava komissiolla viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite sekä
a) viittaus tarjouskilpailuun nro 332/2003 EY, joka koskee alkoholin myymistä käytettäväksi yksinomaan polttoainealalla kolmansissa maissa;
b) tarjottu hinta euroina hehtolitralle 100 tilavuusprosentin alkoholia;
c) kaikki asetuksen (EY) N:o 1623/2000 88 ja 97 artiklassa ja tämän asetuksen liitteessä II säädetyt sitoumukset, asiakirjat ja julistukset.
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6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä osallistumisvakuuden antamista koskeva todiste, jonka on myöntänyt seuraava
interventioelin:
— AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma (p. (39-06) 49 49 991; teleksi 62 00 64/62 06 17/62 03 31; f. (39-06)
445 39 40/445 46 93).
Vakuuden määrä on 200 000 euroa.

LIITE II
Luettelo sitoumuksista ja asiakirjoista, jotka tarjouksen tekijän on toimitettava tarjousta jättäessään:
1) Todiste siitä, että osallistumisvakuus on annettu kullekin interventioelimelle.
2) Ilmoitus paikasta, jossa alkoholi on tarkoitus lopullisesti käyttää, ja tarjouksen tekijän sitoumus noudattaa kyseistä
määräpaikkaa.
3) Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen saadut todisteet siitä, että tarjouksen tekijällä on jossakin asetuksen (EY) N:o
1623/2000 86 artiklassa mainitussa kolmannessa maassa sitovia velvoitteita polttoainealan toimijaan nähden.
Toimijan on sitouduttava poistamaan vesi tarjouskilpailutetusta alkoholista jossain kyseisistä maista ja viemään se
käytettäväksi polttoainealalla.
4) Tarjouksessa on lisäksi oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite, viittaus tarjouskilpailuilmoitukseen, ehdotettu hinta
euroina hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia.
5) Tarjouksen tekijän sitoumus noudattaa kyseistä tarjouskilpailua koskevia säännöksiä.
6) Tarjouksen tekijän ilmoitus, jolla hän luopuu kaikista hänelle mahdollisesti luovutetun alkoholin laatuun tai ominaispiirteisiin liittyvistä vaatimuksista, suostuu kaikkeen alkoholin käyttöä ja määräpaikkaa koskevaan valvontaan,
suostuu esittämään todisteet siitä, että alkoholi käytetään tässä tarjouskilpailuilmoituksessa vahvistettujen edellytysten
mukaisesti.

LIITE III
Ainoastaan seuraaviin numeroihin Brysselissä voidaan ottaa yhteyttä:
Maatalouden pääosasto/D/4 (Willy Schoofs / Félice Romano):
— sähköposti agri-d4@cec.eu.int
— faksi

(32-2) 295 92 52.

11.1.2003

