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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 4/11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 29/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Ιανουαρίου 2000
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εισαγωγή σόργου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2774/1999
(3)

ότι, µε εφαρµογή των κριτηρίων που προβλέπονται στα
άρθρα 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95, δεν
ενδείκνυται να προβεί σε καθορισµό µέγιστης µείωσης του
δασµού·

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1253/1999 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 12 παράγραφος 1,

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

Εκτιµώντας:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(1)

ότι έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για τη µέγιστη µείωση
του δασµού κατά την εισαγωγή σόργου στην Ισπανία µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2774/1999 της Επιτροπής (3)·

(2)

ότι, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1839/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1963/95 (5), µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια
στο διαγωνισµό·

Άρθρο 1
∆εν δίνεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις 1
έως τις 5 Ιανουαρίου 2000 στο πλαίσιο του διαγωνισµού για τη
µείωση του δασµού κατά την εισαγωγή σόργου που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2774/1999.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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