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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 391/2006
(2006. gada 6. marts),
ar ko izsludina izsoli Nr. 56/2006 EK jauniem rūpnieciskiem izmantojumiem paredzēta vīna spirta
izpārdošanai
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr.
1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši
tās 33. pantu,

(4)

Jānosaka iesniedzamo piedāvājumu minimālās cenas, kas
iedalītas atbilstīgi paredzētajiem izmantošanas veidiem.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīnu
pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
tā kā:

(1)

Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regulā (EK) Nr.
1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus
par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par
vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz tirgus mehānismiem (2), cita starpā ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā realizēt spirta krājumus, kas iegūti destilācijas procesā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999
27., 28. un 30. pantu un kas ir intervences aģentūru
rīcībā.

Ar šo izsludina izsoli Nr. 56/2006 EK jauniem rūpnieciskiem
izmantojumiem paredzēta vīna spirta pārdošanai. Konkrētais
spirts iegūts destilācijas procesā saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
1493/1999 27. un 28. pantu un ir Francijas Intervences aģentūras pārvaldībā.

Pārdošanai paredzētais daudzums ir 109 970 hektolitri pēc
tilpuma 100 % spirta. Tvertņu numuri, glabāšanas vieta un
100 % (pēc tilpuma) spirta daudzums norādīts pielikumā.

2. pants
(2)

(3)

Saskaņā ar 80. punktu Regulā (EK) Nr. 1623/2000 būtu
jāorganizē izsoles jauniem rūpnieciskiem izmantojumiem
paredzēta vīna spirta izpārdošanai, lai samazinātu vīna
spirta krājumus Kopienā un lai nodrošinātu iespēju
veikt nelielus rūpnieciskās ražošanas projektus, pārstrādājot šādu spirtu precēs, kas paredzētas izvešanai rūpnieciskām vajadzībām. Dalībvalstu krājumos esošo Kopienas
vīna spirtu veido daudzumi, kas iegūti destilācijas procesā
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27., 28. un 30.
pantu.

No 1999. gada 1. janvāra, kopš tika pieņemta Padomes
1998. gada 15. decembra Regula (EK) Nr. 2799/98 par
euro agromonetārā režīma ieviešanu (3), piedāvājumu
cenas un izsoles nodrošinājums jānorāda euro un maksājumi jāveic euro.

(1) OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).
(2) OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1820/2005 (OV L 293, 9.11.2005., 8. lpp.).
(3) OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.

Pārdošanu veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 79., 81.,
82., 83., 84., 85., 95., 96., 97., 100. un 101. pantu un Regulas
(EK) Nr. 2799/98 2. pantu.

3. pants
1.
Piedāvājumi jāiesniedz attiecīgajai intervences aģentūrai,
kurai ir minētā spirta krājumi:

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

vai jānosūta uz minēto adresi kā ierakstīts sūtījums.
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2.
Piedāvājumus iesniedz aizzīmogotā dubultā aploksnē, uz
iekšējās aploksnes norāda: “Piedāvājums–izsole Nr. 56/2006 EK
jaunu rūpniecisku izmantojumu nolūkā”, uz ārējās aploksnes
norāda attiecīgās intervences aģentūras adresi.

eksportam, un EUR 11,5 par hektolitru 100 % spirta (pēc
tilpuma), kas paredzēts citiem rūpnieciskiem izmantojumiem.

3.
Piedāvājumiem jābūt nogādātiem uz attiecīgo intervences
aģentūru ne vēlāk kā 2006. gada 24. martā pulksten 12.00 pēc
Briseles laika.

Formalitātes, kas saistītas ar paraugu ņemšanu, ir definētas
Regulas (EK) Nr. 1623/2000 98. pantā. Paraugu cena ir EUR
10 par litru.

4.
Katram piedāvājumam jāpievieno apliecinājums, ka attiecīgajai intervences aģentūrai ir iemaksāts piedāvājuma nodrošinājums EUR 4 par hektolitru pēc tilpuma 100 % spirta.

Intervences aģentūra nodrošina visu vajadzīgo informāciju par
pārdošanai paredzētā spirta īpašībām.

4. pants
Minimālās cenas, par kurām var iesniegt piedāvājumus, ir EUR
11 par hektolitru 100 % (pēc tilpuma) spirta, kas paredzēts
cepšanas rauga ražošanai, EUR 31 par hektolitru 100 % (pēc
tilpuma) spirta, kas paredzēts amīna un hlora tipa ķīmisko
produktu ražošanai eksporta nolūkos, EUR 37 per hektolitru
100 % (pēc tilpuma) spirta, kas paredzēts odekolona ražošanai

5. pants

6. pants
Izpildes garantija ir EUR 30 par hektolitru 100 % (pēc tilpuma)
spirta.
7. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2006. gada 6. martā
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL
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PIELIKUMS
JAUNIEM RŪPNIECISKIEM IZMANTOJUMIEM PAREDZĒTĀ SPIRTA IZSOLE Nr. 56/2006 EK
Pārdošanai paredzētā spirta glabāšanas vieta, daudzums un īpašības
Dalībvalsts

FRANCIJA

Tvertnes
numurs

Atrašanās vieta

Onivins-Longuefuye
F-53200 Longuefuye

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

100 % (pēc tilpuma) Atsauce uz Regulu
spirta daudzums (EK) Nr. 1493/1999;
pants
hektolitros

Spirta veids

Spirta
koncentrācija
(tilpuma %)

6

22 535

27

jēlspirts

+ 92

11

22 560

27

jēlspirts

+ 92

15

22 480

28

jēlspirts

+ 92

16

22 395

28

jēlspirts

+ 92

5

20 000

27

jēlspirts

+ 92

109 970

