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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1767/87
af 25. juni 1987
om udbydelse i licitation med henblik på salg til udførsel af tobak i baller, som
det græske interventionsorgan ligger inde med
Artikel 3

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

Bud skal være indgivet til Kommissionen for De europæ
iske Fællesskaber på dens hovedsæde senest den 11 .
september 1987, kl. 15.00 lokal tid (Bruxelles).

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70
af 21 . april 1970 om den fælles markedsordning for
råtobak (•), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1576/86 (2), særlig artikel 7, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger :

Artikel 4

Den i artikel 9, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 3389/73
omhandlede frist for tilslagsmodtagerens overtagelse af
tobakken fastsættes således :

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3389/73 (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3263/85 (4), fastsætter
fremgangsmåderne og betingelserne for salg af den tobak,
som interventionsorganerne ligger inde med ;

på grund af problemerne i forbindelse med oplagring af
tobak i baller, især lageromkostningerne, vil det være
formålstjenligt, at der åbnes en licitation med henblik på

a) til udgangen af den fjerde måned efter dagen for
offendiggørelse af resultatet af licitationen i De Euro
pæiske Fællesskabers Tidende for mindst en tredjedel
af partierne ;

b) til udgangen af den sjette måned efter nævnte dag for
den resterende tobaks vedkommende.

salg i partier af denne tobak ; denne tobak bør bestemmes
til udførsel uden restitution ;
Artikel 5

betaling for alle disse partier skal foreligge, inden
tobakken overtages ; det bør fastsættes, at sikkerheds
stillelsen på tilslagsmodtagerens anmodning frigives, efter
hånden som de overtagne mængder udføres ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for

1.

Den i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 3389/73

omhandlede sikkerhed skal stilles hos l'Ypiresia Diachi
risis Agoron Georgikon Proionton (YDAGEP), Acharnon
5, Athen 108 (Grækenland).

Tobak —
2.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Der sælges til udførsel fem partier tobak i baller, som det
græske interventionsorgan ligger inde med fra høsten
1985, med en samlet vægt på 7 373 531 kg fordelt efter
sort som angivet i bilaget.
Artikel 2

Kommissionen underretter straks det berørte inter

ventionsorgan om resultatet af licitationen. Det frigiver
øjeblikkeligt den sikkerhed, som er stillet af den bydende,
hvis tilbud ikke kunne tages i betragtning, samt af dem,
som ikke er blevet erklæret for tilslagsmodtagere.
Medmindre andet er fastsat i artikel 7, andet afsnit, i

forordning (EØF) nr. 3389/73, frigives den sikkerhed, som
tilslagsmodtageren eller -modtagerne har stillet, så snart
de i artikel 7, litra c), i nævnte forordning fastsatte betin
gelser er opfyldt.
3. Frigives den stillede sikkerhed på vedkommendes
anmodning i forhold til de tobaksmængder, for hvilke de
i artikel 7, litra c), i nævnte forordning omhandlede
beviser er forelagt.

Salget finder sted ved licitation i henhold til bestemmel
serne i forordning (EØF) nr. 3389/73.
Artikel 6
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Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offendiggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 1987.
Pa Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

BILAG

Parti

Sort

Høst

Vægt

nr.

(kg)

1

Burley

1985

1 474 700

2

Burley

1985

1 474 700

3

Burley

1985

1 474 700

4

Burley

1985

1 474 700

5

Burley

1985

1 474 731

I alt

7 373 531

.

