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VERORDENING (EEG) Nr. 1700/90 VAN DE COMMISSIE
van 22 juni 1990

inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer
van 8 300 ton zachte tarwe van bakkwaliteit die in het bezit is van het Neder
landse interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

GEMEENSCHAPPEN,

VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), - laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 1340/90 (2), en met name
op artikel 7, lid 5,

Artikel 1

Het Nederlandse interventiebureau houdt onder de bij
Verordening (EEG) nr. 1836/82 vastgestelde voorwaarden
een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van
8 300 ton zachte tarwe van bakkwaliteit die in zijn bezit
is .

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG) nr.

Artikel 2

1581 /86 van de Raad van 23 mei 1986 tot vaststelling van

de algemene interventievoorschriften in de sector
granen (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 195/89 (4),
is bepaald dat graan uit de voorraden van de interventie
bureaus via openbare inschrijving wordt verkocht ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1836/82 van
de Commissie 0, laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2418/87 (é), de procedure en de voorwaarden
voor de verkoop van graan door de interventiebureaus zijn
vastgesteld ;

1 . De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid
van ten hoogste 8 300 ton zachte tarwe van bakkwaliteit
voor uitvoer naar alle derde landen met uitzondering van
de Duitse Democratische Republiek. De uitvoer moet
plaatsvinden in de periode tussen 1 juli en 31 augustus
1990 .

2. De gebieden waar de 8 300 ton zachte tarwe van
bakkwaliteit is opgeslagen, zijn vermeld in bijlage I.

Overwegende dat het bij de huidige marktsituatie dienstig
is een permanente inschrijving te openen voor de uitvoer
van 8 300 ton zachte tarwe van bakkwaliteit die in het
bezit is van het Nederlandse interventiebureau aan het

begin van het verkoopseizoen 1990/ 1991 ;

Overwegende dat de voorgenomen inschrijving voor de
uitvoer van voorraden van het interventiebureau specifiek
is in die zin dat ze wordt geopend aan het einde van het
verkoopseizoen, vanaf juni 1990, maar betrekking heeft

op leveringen die pas zullen kunnen plaatsvinden vanaf
het nieuwe verkoopseizoen 1990/ 1991 , tussen 1 juli en 31
augustus 1990 ; dat bijgevolg moet worden afgeweken van
artikel 16, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr.
1836/82 waarin is bepaald dat de termijn tussen de

Artikel 3

1 . De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van
afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) 4ir.
1836/82, tot en met 31 augustus 1990.
2. De offertes die in het kader van deze openbare
inschrijving worden ingediend, worden slechts in aanmer
king genomen indien ze vergezeld gaan van een schrifte
lijke verbintenis om de betrokken tarwe uit te voeren in
de periode tussen 1 juli en 31 augustus 1990. De offertes
mogen niet vergezeld gaan van aanvragen voor uitvoercer
tificaten in het kader van artikel 44 van Verordening
(EEG) nr. 3719/88 van de Commissie Q.

aanvaarding van de offerte en de betaling ten hoogste één
maand mag bedragen, en ook moet worden afgeweken
van artikel 16, tweede alinea, van die verordening, omdat

bij toepassing daarvan de overeengekomen prijs reeds bij
afhaling van het graan in het pakhuis van het interventie
bureau in juli, met maandelijkse verhogingen zou worden
vermeerderd terwijl de uitvoer niet eerder kan plaatsheb
ben ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
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281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
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139 van 24. 5. 1986, blz. 36.
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Artikel 4

1 . In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 1836/82, loopt de termijn voor de
indiening van de offertes voor de eerste deelinschrijving af
op 27 juni 1990 om 13.00 uur (tijd van Brussel).
2. De termijn voor de indiening van de offertes voor
volgende deelinschrijvingen loopt telkens af op woensdag
om 13.00 uur (tijd van Brussel).

3 . De laatste deelinschrijving loopt af op 18 juli 1990
om 13.00 uur (tijd van Brussel).
4.

De offertes moeten worden ingediend bij het Neder

landse interventiebureau.

O PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1 .
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Artikel 5

De aangegeven exporteur betaalt de tarwe voordat ze
wordt afgehaald. In afwijking van artikel 1 6, eerste alinea,
van Verordening (EEG) nr. 1 836/82 is de termijn van één
maand tussen de datum van verzending van de in artikel
1 5 van die verordening bedoelde mededeling en de beta
ling niet van toepassing.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 6, tweede alinea,
van Verordening (EEG) nr. 1836/82, is de bij uitvoer te
betalen prijs de in de offerte opgegeven prijs wanneer de
tarwe wordt afgehaald in juli 1990. Wanneer de tarwe in
augustus 1990 wordt afgehaald, wordt de prijs vermeer

vrijgegeven nadat het bewijs is geleverd dat de uitvoer
heeft plaatsgevonden in de periode van 1 juli tot en met
31 augustus 1990.

Artikel 7
Het Nederlandse interventiebureau stelt de Commissie

uiterlijk twee uur na het verstrijken van de termijn voor
het indienen van de offertes in kennis van de ontvangen
inschrijvingen . De inschrijvingen moeten worden doorge
zonden overeenkomstig het schema van bijlage II.

derd met een maandelijkse verhoging.
Artikel 6

Onverminderd het bepaalde in artikel 17, lid 3, van
Verordening (EEG) nr. 1836/82, wordt de in artikel 8, lid
2, onder c), van die verordening bedoelde waarborg pas

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
(in ton)
Hoeveelheid

Plaats van opslag

Groningen

5 254

Flevoland

3 014

BIJLAGE II

Permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 8 300 ton zachte broodtarwe in het bezit
van het Nederlandse interventiebureau

(Verordening (EEG) nr. 1700/90) =
4

5

Prijs van de

Toeslagen ( + )
Kortingen ( — )
(in ecu/ton)
(p.m .)

1

2

3

Volgnummer

Nummer van

Hoeveelheid

offertes

de partij

(in ton)

(in ecu/ton)
O

van de

inschrijvers

6

7

Handels
kosten

Bestemming

(in ecu/tön)

1

2
3

enz .

(') Deze prijs omvat de toeslagen of kortingen die gelden voor de partij waarop de inschrijving betrekking heeft.

