
A BIZOTTSÁG 1433/2007/EK RENDELETE

(2007. december 5.)

a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi
rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet

módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május
17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
33. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1493/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése
előírja, hogy az intervenciós hivatalok által átvett alkoholt
nyilvános árverés vagy pályáztatási eljárás keretében kell
értékesíteni.

(2) Az alkohol értékesítésére vonatkozó pályázatok az egye-
düli olyan, intervencióból származó termékeket érintő
értékesítések a mezőgazdasági ágazatban, amelyek
esetében a Bizottság határoz az adott termék értékesíté-
sére vonatkozó valamennyi felajánlás tekintetében, és
intézkedik az eljárás megnyitásáról. Törekedve a jogi
szabályozás egyszerűsítésére, valamint az egységes
közös piacszervezés keretében a mezőgazdasági piacok
szervezését érintő intézkedések közelítésére, az alkohol
értékesítése kapcsán is indokolt egy, a Bizottság által
kiadott folyamatos pályázati felhívás, illetve a tagállamok
által kiadott részleges pályázati felhívások bevezetése.

(3) Törekedve annak biztosítására, hogy a tagállamokban
folyó részleges pályázati eljárásokkal kapcsolatos tájékoz-
tatáshoz a Közösség által elismert vállalatok mindegyike
hozzáférhessen, indokolt úgy rendelkezni, hogy ezt a
tájékoztatást elektronikus úton közzé kelljen tenni.

(4) Annak elkerülése érdekében, hogy a készletekben talál-
ható alkohol teljes mennyiségét egyetlen tételben vagy
egyetlen vállalat részére értékesítsék, célszerű meghatá-
rozni azt a legnagyobb mennyiséget, amely az egyes
részleges pályázati eljárások során értékesíthető.

(5) Az alkohol rendszeres és legkedvezőbb feltételek mellett
történő értékesítésének biztosítása érdekében, és tekin-
tettel a nyári, valamint a karácsonyi holtszezonra is,
indokolt a részleges pályázati eljárásokra havonta egy
alkalommal – július és december kivételével – lejárati
dátumot meghatározni.

(6) Indokolt a részleges pályázati eljárás állomásainak és
jellemzőinek pontosítása.

(7) A közelmúlt tapasztalatai rámutattak, hogy azon üzemek
tervrajza, ahol az alkoholt abszolút alkohollá alakítják,
nem elengedhetetlen dokumentum azon vállalatok elis-
meréséhez, amelyek részt vehetnek az alkohol bioetanol
formájában történő felhasználás céljából való értékesíté-
sében a Közösségben. Ezért indokolt az elismerés
megszerzése érdekében benyújtandó dokumentumok
vonatkozásában ettől a követelménytől eltekinteni.

(8) Annak érdekében, hogy az ajánlattevő vállalatok érdekei
a részleges pályázati eljárások idején védelmet élvezzenek,
indokolt olyan rendelkezések elfogadása, amelyek korlá-
tozzák az eladásra szánt alkohol elszállítását a részleges
pályázati felhívásról szóló értesítés közzététele és a
sikeres ajánlattevő vállalat általi elszállítás közötti
időszakban.

(9) Ezért az 1623/2000/EK bizottsági rendeletet (2) módosí-
tani kell.

(10) Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban
vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1623/2000/EK rendelet a következőképpen módosul.

1. A III. cím IV. fejezete a következőképpen módosul:

a) a III. alszakaszban a 92. cikktől a 94d. cikkig terjedő
szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„92. cikk

Folyamatos pályázati felhívás

(1) Folyamatos pályázati felhívásra kerül sor alkoholra
vonatkozóan annak érdekében, hogy azt kizárólag
bioetanol formájában az üzemanyag-ágazatban használják
fel a Közösségben.
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(2) Ennek érdekében a folyamatos pályázati felhívásról
értesítést kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos
Lapjában.

92a. cikk

Részleges pályázati felhívások

(1) Az intervenciós hivatalok a folyamatos pályázati
felhívás érvényességi ideje alatt részleges pályázati felhívá-
sokat adnak ki. Ennek érdekében az intervenciós hivatalok
megfelelő nyilvánosság biztosításával közzéteszik a pályá-
zati felhívásról szóló értesítést, többek között annak szék-
helyükön történő kifüggesztésével, valamint internetes
oldalukon vagy az illetékes minisztérium internetes
oldalán való megjelentetésével.

(2) A pályázati felhívásról szóló értesítés tartalmazza
különösen az ajánlatok benyújtásának határidejét és
helyét. Minden részleges pályázati felhívás legfeljebb
100 000 hl mennyiségre vonatkozhat.

(3) Az egyes részleges pályázati felhívások esetén az
ajánlatok benyújtásának határideje az adott hónap utolsó
munkanapján 13 órakor jár le (brüsszeli idő szerint).
Július és december hónapban nem lehet ajánlatot benyúj-
tani.

(4) Az első részleges pályázati felhívásra abban a
hónapban kerül sor, amely a folyamatos pályázati felhí-
vásról szóló értesítés közzétételének hónapja után követ-
kezik.

(5) Minden olyan tagállam, amelynek a közösségi
boralkoholból felhalmozott készletei elérik vagy megha-
ladják a 100 000 hl mennyiséget, köteles e cikk alkalma-
zásával részleges pályázati felhívást kiadni.

93. cikk

Értesítés részleges pályázati felhívásról

A birtokában lévő alkoholmennyiség vonatkozásában az
intervenciós hivatal – a 92a. cikk (2) bekezdésében emlí-
tett információkon kívül – feltünteti:

a) a pályázati felhívás különös feltételeit, valamint
azoknak a raktáraknak a helyét, ahol az eladásra
szánt alkoholt tárolják;

b) a részleges pályázati felhívás tárgyát képező alkohol
mennyiségét 100 térfogat-százalékos alkohol hektolite-
rében megadva;

c) a tételeket;

d) a fizetési feltételeket;

e) a minták megszerzésének alaki előírásait;

f) a 94. cikk (1) bekezdésének első albekezdése szerinti
ajánlati biztosíték és a 94c. cikk (3) bekezdése szerinti
teljesítési biztosíték mértékét.

93a. cikk

A vállalatok elismerése

(1) Az alkoholt a Közösségben letelepedett vállala-
toknak ítélik oda, és azt a 92. cikkben meghatározott
célokra kell felhasználni.

(2) Az (1) bekezdésben említett odaítélés céljából a
tagállamok elismerik azokat a vállalatokat, amelyeket
jogosultnak tartanak, és amelyek kérelmet nyújtottak be,
mellékelve a következő okiratokat:

a) a vállalat nyilatkozata arról, hogy évente legalább
50 000 hektoliter alkohol felhasználására képes;

b) a vállalat igazgatási székhelye;

c) azoknak az üzemeknek az elnevezése és címe, ahol az
alkoholt abszolút alkohollá dolgozzák fel, az éves
feldolgozói kapacitás megjelölésével;

d) az érintett tagállam nemzeti hatóságaitól származó, az
üzemek működtetésére vonatkozó engedély másolata;

e) a vállalat kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy
az alkoholt minden végső vásárló kizárólag üzema-
nyaggyártásra, bioetanol formájában használja fel a
Közösségben.

(3) A tagállami elismerés a Közösség egész területén
érvényes.

(4) A 2007. december 9-ig elismert vállalatok úgy
tekintendők, mint a jelen rendelet céljából elismert válla-
latok.

(5) A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot
minden új elismerésről vagy elismerésmegvonásról, megje-
lölve az erről szóló döntés pontos időpontját.

(6) A Bizottság minden egyes módosítást követően
haladéktalanul hozzáférhetővé teszi a tagállamok számára
az elismert vállalatok naprakész jegyzékét.
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93b. cikk

Az alkoholra vonatkozó feltételek

Az intervenciós hivatal megteszi a szükséges intézkedé-
seket annak érdekében, hogy az eladással érintett tartá-
lyokban tárolt alkoholt a vonatkozó elszállítási utalvány
kiállításáig ne szállíthassák el, kivéve az intervenciós
hivatal által logisztikai okokból elhatározott helyettesítés
esetét, amelynek a feltételeit a részleges pályázati felhí-
vásban világosan meg kell határozni.

93c. cikk

Az ajánlatok benyújtása

(1) A részleges ajánlattételi felhívás közzétételének
napján elismert és abban érdekelt vállalatok oly módon
vehetnek részt a részleges ajánlattételi eljárásban, hogy
átvételi elismervény ellenében írásban, vagy bármely más
írásbeli kommunikációt és a kézhezvétel bizonyítását
lehetővé tevő távközlési eszköz útján ajánlatot nyújtanak
be az alkoholt raktározó intervenciós hivatalhoz.

(2) Az ajánlattevő tételenként csak egy ajánlatot
nyújthat be. Ha az ajánlattevő tételenként egynél több
ajánlatot nyújt be, akkor ezen ajánlatok egyike sem fogad-
ható el.

94. cikk

Az ajánlattételekre vonatkozó feltételek

(1) Ahhoz, hogy az ajánlat elfogadható legyen, benyúj-
tásakor csatolni kell hozzá a 100 térfogat-százalékos
alkohol hektoliterenként 4 EUR összegű ajánlati biztosí-
téknak az érintett alkoholt birtokló intervenciós hivatalnál
történt letétbe helyezéséről szóló igazolást.

Ebből a célból az érintett intervenciós hivatalok azonnal
kiadják az ajánlattevők részére azt a nyilatkozatot, amely
igazolja, hogy az ajánlati biztosítékot letétbe helyezték
azokra a mennyiségekre, amelyek tekintetében az egyes
hivatalok érintettek.

(2) Az, hogy az ajánlattételeket a benyújtásukra vonat-
kozó zárónapot követően nem lehet visszavonni, teljesí-
tési biztosítékot kell letétbe helyezni, és az árat meg kell
fizetni, a 2220/85/EGK rendelet 20. cikke értelmében
elsődleges követelménynek számít.

94a. cikk

Az ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatás

(1) Az intervenciós hivatalok a 92a. cikk (3) bekezdé-
sében említett határidő lejártát követő napon tájékoztatják
a Bizottságot a tételekről, az ajánlattevők által ajánlott
árakról, valamint az egyes tételeket képező alkohol
mennyiségéről. Az intervenciós hivatalok szintén feltün-
tetik, ha egy ajánlat elutasításra került, és ebben az
esetben az elutasítás okait is.

(2) Az intervenciós hivatalok a fenti adatokat név
nélküli jegyzék formájában adják át a Bizottság szolgálatai
részére.

(3) Amennyiben nem érkezik ajánlat, az intervenciós
hivatalok ezt ugyanazon határidőn belül közlik a Bizott-
sággal.

94b. cikk

Az ajánlatok elbírálása

(1) A benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság az
1493/1999/EK rendelet 75. cikke szerinti eljárásnak
megfelelően dönt az ajánlatok elbírálásáról vagy elutasítá-
sáról.

(2) Az ajánlatok elbírálása során a Bizottság tételenként
kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatot, és meghatározza
minden egyes tétel eladási árát. Ha egy tételre több ajánlat
is érkezik ezen az áron, az intervenciós hivatal az adott
mennyiség odaítélése során vagy megegyezik az ajánlatte-
vőkkel a kérdéses mennyiség szétosztásáról, vagy sorshú-
zással dönt.

(3) A Bizottság értesíti az e cikk alkalmazásában
hozott döntésekről a tagállamokat és azokat az – ajánlat-
tétel tárgyát képező alkoholt raktározó – intervenciós
hivatalokat, amelyekhez ajánlatokat nyújtottak be.

(4) A Bizottság egyszerűsített formában közzéteszi az
ajánlattételi eljárás eredményét az Európai Unió Hivatalos
Lapjában.

94c. cikk

Odaítélési nyilatkozat

(1) Az intervenciós hivatal haladéktalanul, írásban,
tértivevénnyel értesíti az ajánlattevőket az ajánlatuk elbí-
rálásáról.

(2) Az (1) bekezdésben említett értesítés kézhezvételét
követő két héten belül az intervenciós hivatal minden
sikeres ajánlattevő számára kiállít egy odaítélési nyilatko-
zatot, amely igazolja, hogy ajánlatukat elfogadták.

(3) Az (1) bekezdésében említett, a döntésről szóló
értesítés kézhezvételének napjától számított két héten
belül minden egyes sikeres ajánlattevő igazolja az érintett
intervenciós hivatal részére, hogy a 100 térfogat-száza-
lékos alkohol után hektoliterenként 40 EUR teljesítési
biztosítékot helyezett letétbe annak biztosítására, hogy
az alkohol teljes mennyiségét valóban a 92. cikkben
meghatározott célokra használják fel.
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94ca. cikk

A Bizottság tájékoztatása

A 94b. cikk (3) bekezdésében említett döntés kézhezvé-
telét követő öt munkanapon belül az intervenciós hivatal
értesíti a Bizottságot az egyes benyújtott ajánlatok aján-
lattevőinek nevéről és címéről.

94d. cikk

Az alkohol elszállítása

(1) Az alkoholt birtokló intervenciós hivatal és a
sikeres ajánlattevő közös megegyezéssel megállapodnak
az alkohol fokozatos elszállításának előzetes ütemezé-
séről.

(2) Az alkohol elszállítási utalvány bemutatása elle-
nében szállítható el, amelyet az intervenciós hivatal az
elszállítandó mennyiség kifizetését követően állít ki. Ezt
a mennyiséget 100 térfogat-százalékos alkohol hektolite-
rében kell meghatározni.

Az elszállítási utalványnak legalább 1 500 hektolitert
elérő mennyiségre kell szólnia, kivéve az egyes tagálla-
mokban történő legutolsó elszállítást.

Az elszállítási utalványon fel kell tüntetni azt a napot,
ameddig az alkoholt ténylegesen el kell szállítani az érin-
tett intervenciós hivatal raktárából. Az elszállítás
időpontja nem lehet későbbi, mint az elszállítási utalvány
kiállítását követő naptól számított nyolcadik nap. Minda-
zonáltal ha az elszállítási utalvány 25 000 hektolitert
meghaladó mennyiségre szól, az elszállításra adott
határidő meghaladhatja a nyolc napot, de a tizenöt
napot nem lépheti túl.

(3) Az elszállítási utalvány tárgyát képező alkohol
tulajdonjoga az utalványon feltüntetett időpontban kerül
átruházásra, amely nem lehet későbbi, mint az utalvány
érvényességének utolsó napja, és az érintett mennyisé-
geket ezen a napon kell elszállítottnak tekinteni. Ettől
az időponttól kezdve száll át a vevőre a lopás, az elvesztés
és a megsemmisülés kockázata, továbbá ő köteles viselni
az el nem szállított alkohol tárolási költségeit.

(4) A 94c. cikk (1) bekezdésében említett értesítés
kézhezvételét követő hat hónapon belül az összes alko-
holt el kell szállítani.

(5) Az odaítélt alkoholt az első elszállítás időpontjától
számított két éven belül teljes egészében fel kell használni.

94e. cikk

Az ajánlati biztosíték felszabadítása

A sikertelen ajánlatok esetében a 94. cikk (1) bekezdé-
sében meghatározott biztosítékot haladéktalanul fel kell
oldani.”

b) a IV. alszakaszban található 95. és 96. cikk helyébe a
következő szöveg lép:

„95. cikk

Az alkohol árverésére alkalmazandó szabályok

(1) Az alkohol árverésének megnyitására vonatkozó
szabályok kidolgozása céljából a Bizottság minden érintett
tagállamtól tájékoztatást kér:

a) az eladásra kínálható alkohol mennyiségéről, 100
térfogat-százalékos alkohol hektoliterében kifejezve;

b) az érintett alkohol típusáról;

c) a tétel minőségéről, alsó és felső értékeket megállapítva
az e rendelet 96. cikke (4) bekezdése d) pontjának i. és
ii. alpontjában említett jellemzőkre vonatkozóan.

Az érintett tagállamok legkésőbb 12 nappal azt követően,
hogy a fent említett kérést megkapták, tájékoztatják a
Bizottságot az előírt minőségi követelményeknek megfe-
lelő, és összességében legalább e bekezdés első albekezdé-
sének a) pontjában meghatározott alkoholmennyiséggel
megegyező mennyiséget tartalmazó különböző alkohol-
tartályok pontos helyéről és adatairól.

(2) Amint a tagállamok megadták az (1) bekezdés
második albekezdésében említett tájékoztatást, az érintett
tartályokban található alkohol mindaddig nem szállítható
el, amíg az arra vonatkozó elszállítási utalványt ki nem
állították.

Ez a tilalom nem vonatkozik az olyan tartályokban lévő
alkoholra, amelyek nem tartoznak az adott alkoholárve-
résről szóló értesítések hatálya alá, és amelyek a Bizottság
e rendelet 83–93. cikkében említett döntésében nem
kerültek meghatározásra.

Azok az intervenciós hivatalok, amelyek a tagállamoknak
az e cikk (1) bekezdésében említett tájékoztatásában
megjelölt alkoholtartályokat tárolják, főként logisztikai
okokból az érintett alkoholt más, ugyanolyan típusú alko-
hollal helyettesíthetik, vagy azt az intervenciós hivatalhoz
szállított más alkohollal keverhetik, amíg az érintett alko-
holra vonatkozó elszállítási utalványt ki nem adják. A
tagállamok intervenciós hivatalainak tájékoztatniuk kell a
Bizottságot az alkohol helyettesítéséről.
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96. cikk

A tételekre vonatkozó feltételek

(1) Az alkoholt tételekben kell értékesíteni.

(2) Egy tétel meghatározott mennyiségű, kellően
homogén minőségű alkoholból áll, amely több tartályba
és több raktározási helyre elosztva is tárolható.

(3) Minden tételt számozni kell. Az említett tételek
számozásának a számokat megelőzően az »EC« betűket
kell tartalmaznia.

(4) Valamennyi tételt le kell írni. A leírásnak legalább a
következőket kell tartalmaznia:

a) a tétel helye, beleértve az alkoholt tartalmazó egyes
tartályok azonosítását lehetővé tevő utalást és a
bennük tárolt alkohol mennyiségét;

b) az összmennyiség 100 térfogat-százalékos alkohol
hektoliterében kifejezve; ezt a mennyiséget 1 száza-
lékos pontossággal kell megadni, és nem haladhatja
meg az 50 000 hektolitert;

c) az egyes tartályokban tárolt alkohol minimális alkohol-
tartalma, térfogatszázalékban kifejezve;

d) ha lehetséges, a tétel minősége, a következő értékek
alsó és felső határát megjelölve:

i. savtartalom, az ecetsav grammjában kifejezve, 100
térfogat-százalékos alkohol hektoliterenkénti
mennyiségére vonatkoztatva;

ii. metil-alkohol-tartalom, grammban kifejezve, 100
térfogat-százalékos alkohol hektoliterenkénti
mennyiségére vonatkoztatva;

e) utalás arra az intervenciós intézkedésre, amelynek
alapján az alkohol előállítására sor került, megjelölve
az 1493/1999/EK rendelet vonatkozó cikkét.”

2. A 101. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, amikor az alkoholt
kizárólag az üzemanyag-ágazatban való végső felhasználás
céljára harmadik országokban értékesítik, a tényleges felhasz-
nálás ellenőrzését addig kell végezni, amíg az alkoholt a
rendeltetési országban denaturáló szerrel össze nem keverik.

A Közösségen belül bioetanolként való felhasználásra szánt
alkohol értékesítése esetén a fent említett ellenőrzéseket
addig kell végezni, amíg az alkoholt a 93a. cikkben említett
elismert vállalat át nem veszi.

Az első és második albekezdésekben ismertetett esetekben az
alkoholnak olyan hivatalos szerv felügyelete alatt kell
maradnia, amely az alkohol üzemanyag-ágazatban való
felhasználását olyan speciális adószabályok alapján garantálja,
amelyek ezt a végső felhasználást írják elő.”

3. A 102. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„102. cikk

Felügyeleti társaság igénybevétele

A 92a. cikk (1) bekezdésében említett részleges pályázati
felhívás előírhatja egy független nemzetközi felügyeleti
társaság szolgáltatásainak igénybevételét a pályázati eljárás
megfelelő lefolytatásának ellenőrzése érdekében, különösen
az alkohol tervezett végső rendeltetését és/vagy felhasználását
illetően. A fentiek kapcsán felmerülő költségek, valamint az e
rendelet 99. cikkének alkalmazásával elvégzett elemzések és
ellenőrzések költségei az ajánlattevőt terhelik.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 5-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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