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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

29.1.2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 144/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιανουαρίου 2004
για την προκήρυξη διαρκούς δηµοπρασίας για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά µαλακού σίτου
που έχει στην κατοχή του ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης
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 της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής, της
28ης Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό των διαδικασιών και
των όρων διάθεσης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί
παρέµβασης (2), ορίζει ιδίως ότι η διάθεση σιτηρών που
κατέχει οργανισµός παρέµβασης διενεργείται µέσω δηµοπρασίας και µε βάση όρους τιµών που επιτρέπουν να αποφεύγονται διαταραχές της αγοράς.

(2)

Η Γαλλία διαθέτει ακόµη αποθέµατα µαλακού σίτου στην
παρέµβαση.

(3)

Ως επακόλουθο των δυσµενών καιρικών συνθηκών σε
µεγάλο τµήµα της Κοινότητας, έχει µειωθεί δραστικά η
παραγωγή σιτηρών της περιόδου 2003/04. Η µείωση αυτή
προκάλεσε υψηλές τιµές σε τοπικό επίπεδο πράγµα που προξενεί ιδιαίτερη δυσκολία στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις
και στη βιοµηχανία ζωοτροφών οι οποίες αντιµετωπίζουν
δυσκολίες στον εφοδιασµό τους σε ανταγωνιστικές τιµές.

(4)

(5)

(6)

Θα πρέπει να διατεθούν στην εσωτερική αγορά τα αποθέµατα µαλακού σίτου που κατέχει ο γαλλικός οργανισµός
παρέµβασης.
Για να ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής αγοράς,
κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί ότι η διαχείριση του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή.
Στην ανακοίνωση του γαλλικού οργανισµού παρέµβασης
προς την Επιτροπή έχει µεγάλη σηµασία να διαφυλαχθεί η
ανωνυµία των υποβαλλόντων προσφορά.

(7)

Για να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση, πρέπει να προβλεφθεί η
διαβίβαση των απαιτούµενων πληροφοριών από την Επιτροπή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.

(8)

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

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 (ΕΕ L 158 της
27.6.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1630/2000 (ΕΕ L 187 της
26.7.2000, σ. 24).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης προβαίνει στην πώληση µέσω
διαρκούς δηµοπρασίας στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας,
200 000 τόνων µαλακού σίτου τους οποίους κατέχει.
Άρθρο 2
Η πώληση που προβλέπεται στο άρθρο 1 διέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93.
Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από τον εν λόγω κανονισµό:
α) οι προσφορές καταρτίζονται µε βάση την πραγµατική ποιότητα
της παρτίδας στην οποία αναφέρεται η προσφορά·
β) η ελάχιστη τιµή πώλησης καθορίζεται σε επίπεδο που δεν διαταράσσει τις αγορές σιτηρών.
Άρθρο 3
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η εγγύηση της προσφοράς ορίζεται σε 10
ευρώ ανά τόνο.
Άρθρο 4
1. Η προθεσµία υποβολής προσφορών για την πρώτη µερική
δηµοπρασία λήγει στις 5 Φεβρουαρίου 2004 και ώρα 9.00 (ώρα
Βρυξελλών).
Η προθεσµία υποβολής προσφορών για τις επόµενες µερικές δηµοπρασίες λήγει κάθε Πέµπτη, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών), µε εξαίρεση την 8η Απριλίου και την 20ή Μαΐου 2004.
Η προθεσµία υποβολής προσφορών για την τελευταία µερική
δηµοπρασία λήγει στις 24 Ιουνίου 2004, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).
2. Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στον γαλλικό οργανισµό παρέµβασης:
Office national interprofessionnel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75341 Paris Cedex 07
Fax (33-1) 44 18 20 80.
Άρθρο 5
Ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης ανακοινώνει στην Επιτροπή τις
ληφθείσες προσφορές, το αργότερο δύο ώρες µετά τη λήξη της
προθεσµίας για την υποβολή προσφορών. Οι προσφορές πρέπει να
διαβιβάζονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και σύµφωνα µε το
έντυπο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα.
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Άρθρο 6

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1766/92, η Επιτροπή
ορίζει την ελάχιστη τιµή πώλησης ή αποφασίζει να µην δώσει συνέχεια στις ληφθείσες προσφορές.
Άρθρο 7
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ιαρκής δηµοπρασία για την πώληση 200 000 τόνων µαλακού σίτου που κατέχει ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 144/2004

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την αποστολή πληροφοριών σύµφωνα µε το άρθρο 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int
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