Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

9. 9. 93

Αριθ. L 228/37

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2487/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεμβρίου 1993

για την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για τη μεταπώληση στην εσωτερική αγορά 200000
τόνων αρτοποιήσιμης σίκαλης που κατέχονται από το γερμανικό οργανισμό παρεμβάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

Άρθρο 2

1 . Ως προθεσμία υποβολής των προσφορών για την
πρώτη μερική δημοπρασία ορίζεται η 14 Σεπτεμβρίου 1993.

2.

H προθεσμία υποβολής για την τελευταία μερική δημο

πρασία λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 1993.

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

οργανισμό παρεμβάσεως :

Εκτιμώντας:

BALM,
Adickesallee 40,

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής (3)
καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους πωλήσεως των
σιτηρών που κατέχονται από τους οργανισμούς παρεμβά

τέλεφαξ : 1564793-795.

3.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο γερμανικό

Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung
D-6000 Frankfurt am Main ·

Άρθρο 3

σεως ·

ότι, με τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, είναι σκόπιμο
να αρχίσει διαρκής δημοπρασία για τη μεταπώληση στην
εσωτερική αγορά 200 000 τόνων αρτοποιήσιμης σίκαλης που
κατέχονται από το γερμανικό οργανισμό παρεμβάσεως και
να αυξηθεί η ελάχιστη τιμή μεταπώλησης στο επίπεδο της
ενδεικτικής τιμής·

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 προβαίνει, με τους
όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2131/93, σε διαρκή δημοπρασία για τη μεταπώληση στην
εσωτερική αγορά 200 000 τόνων αρτοποιήσιμης σίκαλης που
κατέχονται από αυτόν.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, η προσφορά που γίνεται
αποδεκτή δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι κατώ
τερη των 128,32 Ecu ανά τόνο, τιμή που προσαυξάνεται με
τις μηνιαίες προσαυξήσεις που καθορίζονται για την παρέμ

βαση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1542/93 της
Επιτροπής (4).

Άρθρο 4

O γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως ανακοινώνει στην
Επιτροπή το αργότερο την Τρίτη της εβδομάδας που
ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των
προσφορών, την ποσότητα και τις μέσες τιμές των διαφό
ρων παρτίδων που πωλήθηκαν.
Άρθρο 5

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής 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, 8 Σεπτεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, α 21.
O ΕΕ αριθ. L 196 της 5. 8. 1993, σ. 22.
(3) ΕΕ αριθ. L 191 της 31 . 7. 1993, σ. 76.

(4) ΕΕ αριθ. L 154 της 25. 6. 1993, σ. 3.

