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VERORDENING (EEG) Nr. 2487/93 VAN DE COMMISSIE
van 8 september 1993

met betrekking tot het openen van een permanente openbare inschrijving voor
verkoop op de interne markt van 200 000 ton broodrogge van het Duitse inter
ventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 2193/93 van de Commissie (2), en
met name op artikel 5,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 21 31 /93 van
de Commissie (3) de procedures en de voorwaarden zijn
vastgesteld voor de verkoop van graan van de interventie
bureaus ;

Overwegende dat het in het licht van de huidige marktsi

tuatie nuttig is een permanente openbare inschrijving te
openen voor de verkoop op de interne markt van 200 000
ton broodrogge van het Duitse interventiebureau, en de
minimale verkoopprijs te verhogen tot op het niveau van
de richtprijs ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Het Duitse interventiebureau opent onder de in Verorde
ning (EEG) nr. 2131 /93 vastgestelde voorwaarden een
permanente openbare inschrijving voor verkoop op de
interne markt van 200 000 ton broodrogge.

Artikel 2

1 . De uiterste datum voor de indiening van de offertes
voor de eerste deelinschrijving wordt vastgesteld op
14 september 1993.

2. Voor de laatste deelinschrijving verstrijkt de termijn
van indiening op 21 december 1993.
3.

De offertes moeten worden ingediend bij het Duitse

interventiebureau :

Bundesanstalt

für

landwirtschaftliche

Telefax : 1564793-795,

Artikel 3

In afwijking van artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 2131 /93 mag de prijs in de in aanmerking genomen
offerte in geen geval de zijn dan 128,32 ecu per ton,
vermeerderd met de bij Verordening (EEG) ni;. 1542/93
van de Commissie (4) vastgestelde maandelijkse verho
gingen van de interventieprijs.
Artikel 4

Het Duitse interventiebureau deelt de Commissie uiterlijk
op dinsdag van de week volgende op het verstrijken van
de termijn voor de indiening van de offertes, de hoeveel
heid en de gemiddelde prijzen van de verschillende
verkochte partijen mee.
Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 8 september 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 196 van 5. 8. 1993, blz. 22.
(3) PB nr. L 191 van 31 . 7. 1993, blz. 76.

Marktordnung

BALM,
Adickesallee 40,
D-6000 Frankfurt am Main,
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