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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1563/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Ιουλίου 1999
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1758/98 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισµού
για εξαγωγή 1 450 000 τόνων µαλακού αρτοποιήσιµου σίτου που έχει στη διάθεσή του ο
γαλλικός οργανισµός παρεµβάσεως
ποσοτήτων που έχουν αποθεµατοποιηθεί· ότι πρέπει,
συνεπώς, να τροποποιηθεί κυρίως το παράρτηµα Ι του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1758/98·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της
30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1253/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 5,
ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 39/1999 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισµών παρεµβάσεως·
ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1758/98 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1394/1999 (6), άνοιξε διαρκή διαγωνισµό για την
εξαγωγή 1 250 000 τόνων µαλακού αρτοποιήσιµου
σίτου που έχει στη διάθεσή του ο γαλλικός οργανισµός
παρέµβασης· ότι η Γαλλία ενηµέρωσε την Επιτροπή για
την πρόθεση του οργανισµού παρέµβασής της να αυξήσει κατά 200 000 τόνους την ποσότητα που τέθηκε σε
διαρκή διαγωνισµό για εξαγωγή· ότι πρέπει να ανέλθει σε
1 450 000 τόνους η συνολική ποσότητα µαλακού
αρτοποιήσιµου σίτου που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισµό
για εξαγωγή και έχει στη διάθεσή του ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης·

(2)

ότι, λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων
που έχουν τεθεί σε διαγωνισµό, θεωρείται αναγκαίο να
γίνουν τροποποιήσεις στον πίνακα των περιοχών και των

(3)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας:
(1)

(4)

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1758/98 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 1 450 000
τόνων µαλακού αρτοποιήσιµου σίτου για εξαγωγή προς
όλες τις τρίτες χώρες·
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι 1 450 000 τόνοι µαλακού αρτοποιήσιµου σίτου.»
2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Amiens
Clermont
Châlons
Dijon
Lille
Orléans
Paris
Poitiers
Rouen
Rennes
Nantes
Nancy

Ποσότητα

256 000
1 000
79 000
23 000
221 000
396 000
182 000
54 000
190 000
12 000
16 000
20 000»

