26. 6. 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 167/20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1767/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 1987

περί δημοπρασίας για την πώληση, με σκοπό την εξαγωγή, του δεματοποιημένου καπνού
που κατέχει ο ελληνικός οργανισμός παρεμβάσεως
ΆρSρο 2

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

Η πώληση πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία δημοπρα
σίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

3389/73 .

ΆρSρο 3
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 727 /70 του Συμβουλίου της 21ης
Απριλίου 1970 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του ακατέργαστου καπνού ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/86 (2), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 4,

Η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών
στην έδρα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
καθορίζεται στις 11 Σεπτεμβρίου 1987, ώρα 15.00 (ώρα
Βρυξελλών).

Εκτιμώντας :

ΆρSρο 4

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3263/85 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
της διαθέσεως προς πώληση των καπνών που κατέχονται
από τους οργανισμούς παρεμβάσεως·

ότι, λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται από την
αποθεματοποίηση του δεματοποιημένου καπνού, κυρίως
λόγω των εξόδων αποθεματοποιήσεως, αποδεικνύεται
σκόπιμο να διεξαχθεί δημοπρασία για τη διάθεση προς
πώληση του καπνού αυτού κατά παρτίδες και να εξαχθεί ο
καπνός αυτός χωρίς επιστροφή ·

ότι η πληρωμή για το σύνολο των παρτίδων αυτών πραγμα
τοποιείται πριν από την απόσυρση του καπνού · ότι πρέπει
να προβλεφθεί ότι, κατόπιν αιτήσεως του υπερθεματιστή,
θα αποδεσμεύεται η ασφάλεια κατά το μέτρο που πραγμα
τοποιούνται οι εξαγωγές για τις ποσότητες καπνού που
αποσύρθηκαν ·

Η ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την παραλαβή
του καπνού από τον υπερθεματιστή, που αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3389/73, καθορίζεται :

α) κατά τη λήξη του τέταρτου μήνα που έπεται της ημερο
μηνίας δημοσιεύσεως του αποτελέσματος της δημοπρα
σίας στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων, για το ένα τρίτο τουλάχιστον των παρτίδων ·
β) κατά τη λήξη του έκτου μήνα που έπεται της εν λόγω
ημερομηνίας για τον υπολειπόμενο καπνό.
ΆρSρο 5

1.

Η ασφάλεια που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονι

σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73 πρέπει να παρασχεθεί επ'
ονόματι και παρά της Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Αγορών
Γεωργικών Προϊόντων (ΥΔΑΓΕΠ), Αχαρνών 5, Αθήνα 108,
Ελλάδα.

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Καπνού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Γίνεται πώληση, με σκοπό την εξαγωγή, πέντε παρτίδων
δεματοποιημένου ακατέργαστου καπνού που προέρχονται
από τη συγκομιδή του έτους 1985 και ευρίσκονται στην
κατοχή του ελληνικού οργανισμού παρεμβάσεως, συνολικού
βάρους 7 373 531 χιλιογράμμων, κατανεμημένου ανά ποικι
λίες όπως εμφαίνεται στο παράρτημα.

2. Η Επιτροπή ανακοινώνει αμέσως το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας στον εν λόγω οργανισμό παρεμβάσεως. Αυτός
αποδεσμεύει αμέσως τις ασφάλειες των προσφερόντων των
οποίων οι προσφορές δεν ήταν παραδεκτές, και αυτών υπέρ
των οποίων δεν έγινε κατακύρωση.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 δεύτερο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73, οι ασφάλειες
του ή των υπερθεματιστών αποδεσμεύονται αμέσως μόλις
πληρωθούν οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 7 στοιχείο
γ) του εν λόγω κανονισμού.
3 . Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η ασφάλεια
αποδεσμεύεται κατ' αναλογία των ποσοτήτων καπνού για
τις οποίες προσκομίζονται οι αποδείξεις που αναφέρονται
το άρθρο 7 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

ΆρSρο 6
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94 της 28. 4. 1970, σ. 1 .
139 της 24. 5. 1986, σ. 1 .
345 της 15. 12. 1973, σ. 47.
311 της 22. 11 . 1985 , σ. 22 .

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

26. 6. 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 167/21

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

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρτίδα
αριθ.

Ποικιλία

Εσοδεία

Βάρος
(χιλιόγραμμα)

1

Burley

1985

1 474 700

2

Burley

1985

1 474 700

3

Burley

1985

1 474700

4

Burley

1985

1 474 700

5

Burley

1985

1 474 731

Σύνολο

7 373 531

