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Αριθ. L 177/ 15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1961/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ης Ιουλίου 1993
περί ενάρξεως διαρκούς δημοπρασίας για την εξαγωγή 100 000 τόνων καλαμποκιού που κατέ
χει o γαλλικός οργανισμός παρεμβάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 966/93 (3), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πωλήσεως των σιτηρών που ευρίσκονται στην κατοχή των
οργανισμών παρεμβάσεως ■
ότι με ανακοίνωση στις 8 Ιουλίου 1993 η Γαλλία γνωστο
ποίησε στην Επιτροπή την επιθυμία της να επαναθέσει σε
πώληση για εξαγωγή ποσότητα 100 000 τόνων καλαμποκιού
που κατέχει o γαλλικός οργανισμός παρεμβάσεως· ότι
δύναται να δοθεί συνέχεια στην αίτηση αυτή ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

2. Οι περιοχές στις οποίες αποθηκεύονται οι 100000
τόνοι καλαμποκιού αναφέρονται στο παράρτημα I.
ΑρSρο 3
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής ισχύουν από την ημερομηνία
εκδόσεώς τους, κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1993.
Οι προσφορές που υποβάλλονται στα πλαίσια του παρόντος
διαγωνισμού δεν μπορούν να συνοδεύονται από αιτήσεις
πιστοποιητικών εξαγωγής που γίνονται στα πλαίσια του
άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτρο
πής (4).
Α
' ρSρο 4
1 . Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82, ως ημερομηνία λήξεως
υποβολής προσφορών για τον πρώτο μερικό διαγωνισμό
ορίζεται η 28η Ιουλίου 1993, ώρα 11.00 (ώρα Βρυξελλών).
2. H ημέρα λήξεως υποβολής προσφορών για την επόμενη
μερική πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι κάθε
Τετάρτη, ώρα 11.00 (ώρα Βρυξελλών).
3 . H ημερομηνία της τελευταίας μερικής πρόσκλησης
υποβολής προσφορών είναι η 25η Αυγούστου 1993 .

4.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο γαλλικό

οργανισμό παρεμβάσεως.
Άρθρο 1

O γαλλικός οργανισμός παρεμβάσεως δύναται να προβεί,
υπό τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1836/82, σε διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή
100 000 τόνων καλαμποκιού που κατέχει.
ΑρSρο 2

1 . H δημοπρασία διεξάγεται για μέγιστη ποσότητα
100 000 τόνων καλαμποκιού που πρέπει να εξαχθούν προς
όλες τις χώρες των ζωνών I, III b, VIII a, προς την Κούβα και
την Ουγγαρία.

ΑρSρο 5
O γαλλικός οργανισμός παρεμβάσεως κοινοποιεί στην
Επιτροπή, το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της προθε
σμίας για την κατάθεση το)ν προσφορών, τις λαμβανόμενες
προσφορές. Πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με το σχήμα
που αναφέρεται στο παράρτημα II, και στους αριθμούς
κλήσεως που αναφέρονται στο παράρτημα III.
ΑρSρο 6

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7 . 1992, σ. 21 .
Q) ΕΕ αριθ. L 202 της 9. 7. 1982, σ. 23 .
C) ΕΕ αριθ. L 98 της 24. 4. 1993, σ. 25 .

(4) ΕΕ αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

(σε τόνους)

Τόπος αποθηκεύσεως

Ποσότητα

Amiens

5 000

Bordeaux

20 000

Clermont-Ferrand

5 000

Dijon
Lyon

10 000
10 000

Nantes

10 000

Orléans

20 000

Poitiers

10 000

Toulouse

10 000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διαρκής δημοπρασία για την εξαγωγή 100 000 τόνων καλαμποκιού που βρίσκονται στην κατοχή του γαλλι
κού οργανισμού παρεμβάσεως
[Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1961 /93]
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Προσαυξήσεις
Απαρίθμηση
των

προσφερόντων

Αριθμός
παρτίδας

Ποσότητα
σε τόνους

σε Ecu/τόνο

(+)
και μειώσεις
(-)

C)

σε Ecu/τόνο

Τιμή
προσφοράς

Εμπορικές
δαπάνες

Προορισμός

σε Ecu/τόνο

(π.υ.)

1

2

3

κ.λπ.

(') H τιμή αυτή περιλαμβάνει τις προσαυξήσεις ή τις μειώσεις σχετικά με την παρτίδα την οποία αφορά η υποβολή της
προσφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Οι αριθμοί κλήσεως που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις Βρυξελλες είναι :
DG VI-C-1 ( Προς τους κκ. Thibault/Brus):
— Τέλεξ:
— Τέλεφαξ :

22037 ΑGRΕC B,
22070 ΑGRΕC B (ελληνικοί χαρακτήρες).
295 0132,
296 10 97,
295 25 15 .

