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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

12. 2. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 321/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr µεωσηr των δασµν κατ την εισαγωγ αραβοστου στο
πλασιο του διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2849/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ δηµιουργαr κοινr οργανσεωr
αγορr στον τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 923/96 τηr Επιτροπr (2), και ιδωr το ρθρο 12 παργραφοr 1,

πεδο τηr µγιστηr µεωσηr του δασµο κατ την εισαγωγ
 εναι µικρτερεr αυτο του επιπδου·
τι η εφαρµογ των κριτηρων που προβλπονται ανωτρω
στη σηµεριν κατσταση τηr αγορr του εν λγω σιτηρο,
οδηγε στον καθορισµ τηr µγιστηr µεωσηr του δασµο
κατ την εισαγωγ στο ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι η επιτροπ διαχερισηr σιτηρν δεν διατπωσε γνµη
στην προθεσµα που ρισε ο πρεδρr τηr,

Εκτιµνταr:
τι χει προκηρυχθε διαγωνισµr για τη µγιστη µεωση
του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου στην Ισπανα
µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2849/98 τηr Επιτροπr (3)·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι, κατ’ εφαρµογ του ρθρου 5 του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 1839/95 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1963/95 (5), η Επιτροπ δναται,
σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο ρθρο 23
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασσει τον
καθορισµ µιαr µγιστηr µεωσηr του δασµο κατ την
εισαγωγ· τι για τον καθορισµ αυτ πρπει κυρωr να
ληφθον υπψη τα κριτρια που προβλπονται στα ρθρα 6
και 7 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1839/95· τι ο διαγωνισµr θα κατακυρωθε στουr ενδιαφεροµνουr που συµµετχουν, των οποων οι προσφορr ανταποκρνονται στο επ-

Για τιr προσφορr που ανακοιννονται στο πλασιο του
διαγωνισµο που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2849/98 απ την 5η ωr τιr 11 Vεβρουαρου 1999, η µγιστη
µεωση του δασµο κατ την εισαγωγ αραβοστου καθορζεται σε 69,84 EUR αν τνο για µγιστη συνολικ
ποστητα 10 000 τνων.

ρθρο 1

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 12 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 11 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER
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