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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

23 . 6. 90

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1696/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιουνίου 1990
περί ενάρξεως διαρκούς δημοπρασίας για την εξαγωγή 100 000 τόνων σίκαλης κτηνοτροφής
που κατέχει o γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1340/90 (2), και ιδίως το άρθρο
7 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας :
ότι το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1581 /86 του
Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 1986 περί καθορισμού των γενι
κών κανόνων παρεμβάσεως στον τομέα των σιτηρών (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
195/89 (4), ορίζει ότι η διάθεση προς πώληση των κατεχομέ
νων από τον οργανισμό παρεμβάσεως σιτηρών πραγματο
ποιείται με δημοπρασία
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2418/87 (6), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πωλήσεως των σιτηρών που ευρίσκονται στην κατοχή των
οργανισμών παρεμβάσεως ·
ότι με ανακοίνωση στις 14 Ιουνίου 1990, η Γερμανία
γνωστοποίησε στην Επιτροπή την επιθυμία της να επαναθέ
σει σε πώληση για εξαγωγή στις τρίτες χώρες ποσότητα
100 000 τόνων σίκαλης κτηνοτροφής που κατέχει o γερμανι
κός οργανισμός παρεμβάσεως · ότι δύναται να δοθεί συνέ
χεια στην αίτηση αυτή ·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

O γερμανικός 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 σίκαλης κτηνοτροφής που κατέχει.
(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
134 της 28. 5. 1990, σ. 1 .
139 της 24. 5. 1986, σ. 36.
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202 της 9. 7. 1982, σ. 23 .
223 της 11 . 8. 1987, σ. 5 .

Άρθρο 2

1 . H δημοπρασία διεξάγεται για μέγιστη ποσότητα
100 000 τόνων σίκαλης κτηνοτροφής που πρέπει να
εξαχθούν προς όλες τις τρίτες χώρες με εξαίρεση τη Λαϊκή
Δημοκρατία της Γερμανίας.
2.

Οι περιοχές στις οποίες αποθηκεύονται οι 100 000

τόνοι σίκαλης κτηνοτροφής αναφέρονται στο παράρτημα I.
Άρθρο 3

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής ισχύουν από την ημερομηνία
εκδόσεώς τους, κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82, έως το τέλος του τετάρτου μήνα
από την ημερομηνία αυτή.

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 (7).

Άρθρο 4
1 . H ημερομηνία λήξεως , υποβολής προσφορών για την
πρώτη μερική πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι η 27η
Ιουνίου 1990, ώρα 13.00 (ώρα Βρυξελλών).
2. H ημέρα λήξεως υποβολής προσφορών για την επόμενη
μερική πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι κάθε
Τετάρτη, ώρα 13.00 (ώρα Βρυξελλών).
3 . H ημερομηνία της τελευταίας μερικής πρόσκλησης
υποβολής προσφορών είναι η 18η Ιουλίου 1990.

4. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο γερμανικό
οργανισμό παρεμβάσεως.
Άρθρο 5

O γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως κοινοποιεί στην
Επιτροπή, το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της προθε
σμίας για την κατάθεση των προσφορών, τις λαμβανόμενες
προσφορές. Πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με το σχήμα
που αναφέρεται στο παράρτημα II.
Άρθρο 6

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
(7) ΕΕ αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1 .
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 158/13

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(τόνοι)

Τόπος αποθηκεύσεως

Ποσότητα

Schleswig-Holstein / Hamburg

36 903

Niedersachsen / Bremen

45 480

Nordrhein-Westfalen

2066

Hessen

3 206

Rheinland-Pfalz

8 541

Baden-Wurttemberg

412

Saarland

297

Bayern

3 085

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ U

Διαρκής δημοπρασία για την εξαγωγή 100000 τόνων σίκαλης κτηνοτροφής που βρίσκονται στην κατοχή
του γερμανικού οργανισμού παρεμβάσεως
[Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1696/90]
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C ) H τιμή αυτή περιλαμβάνει τις προσαυξήσεις ή τις μειώσεις σχετικά με την παρτίδα την οποία αφορά η υποβολή της
προσφοράς.

