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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1229/96
av den 28 juni 1996

om en anbudsinfordran avseende försäljning på export av baltobak som innehas
av interventionsorganet i Grekland
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 727/70 av
den 21 april 1970 om den gemensamma organisationen
av marknaden för råtobak ('), senast ändrad genom förord
ning (EEG) nr 2075/92 (2), särskilt artikel 7.4 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken f), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4), särskilt artikel 6.2 i denna,

2853/95 (8), vilket inte utgör något hinder för att kursen
för betalning av inköpspriset fastställs i förväg i enlighet
med artikel 13 — 17 i ovannämnda förordning.

De tidsfrister inom vilka den antagna anbudsgivare som
tilldelas kontrakt skall överta och exportera tobaken bör
fastställas med hänsyn till den aktuella kvantiteten, de
vunna erfarenheterna och kraven på en korrekt finansiell
förvaltning.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för tobak.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

och

Fem partier baltobak från 1983, 1986, 1990, 1991 och
med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 3389/73 (% senast
ändrad genom förordning (EG) nr 3477/93 (% fastställs
förfarandet och villkoren för försäljning av tobak som
innehas av interventionsorganen . I artikel 5.1 fastställs
vilken säkerhet som skall ställas. Hänsyn bör tas till ut

vecklingen på marknaden och vad gäller exportbidrag
sedan dess.

1992 års skördar som innehas av interventionsorganet i
Grekland, med en sammanlagd vikt på ca 2 095 ton,
fördelade på de sorter som anges i bilagan till denna
förordning, skall säljas på export. Den mängd som bjuds
ut till försäljning skall anges i meddelandet om anbudsin
fordran .

Kommissionen skall tillkännage försäljningen av partierna
genom anbudsinfordran i meddelanden som skall offent

liggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning,
C-serien .

På grund av de problem som uppstår i samband med
lagring av baltobak, särskilt lagringskostnaderna, bör en
anbudsinfordran inledas för försäljning av denna tobak på
export utan exportbidrag.
Alla partier skall betalas innan tobaken övertas. Det bör
föreskrivas att säkerheten på begäran av den anbudsgivare
som tilldelats kontrakt frisläpps allt eftersom tobakskvan
titeterna exporteras.

Med hänsyn till de särskilda förhållandena inom tobaks
sektorn bör den avgörande faktorn för den omräknings
kurs som skall tillämpas på godkända anbud vara betal
ning av inköpspriset, och för säkerheter bör den vara
offentliggörandet av meddelandet om anbudsinfordran .
Därför bör undantagsbestämmelser antas till artiklarna
10.1 och 12.4 i kommissionens förordning (EEG) nr
1068/93 P), senast ändrad genom förordning (EG) nr
(') EGT nr L 94, 28.4.1 970, s. 1 .
(*) EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 70.
(3) EGT nr L 387, 31.12.1 992, s. 1 .

(j EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .

(*) EGT nr L 345, 15.12.1973, s. 47.
(6) EGT nr L 317, 18.12.1993, s. 30.
P) EGT nr L 108, 1.5.1993, s. 106.

Artikel 2

Försäljningen skall ske i enlighet med det anbudsförfa
rande som fastställs i förordning (EEG) nr 3389/73, om
inte annat följer av bestämmelserna i den här förord
ningen.
Artikel 3
Den tidsfrist inom vilken anbud skall lämnas in till Euro

peiska gemenskapernas kommission på dess huvudkontor
skall anges i meddelandet om anbudsinfordran .
Artikel 4

Den tidsfrist som avses i artikel 9.1 i förordning (EEG) nr
3389/73, inom vilken den anbudsgivare vars anbud har
antagits skall avhämta hela tobakspartiet, skall vara sista
dagen i tredje månaden efter den dag när resultatet av
anbudsinfordran offentliggörs i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.
(8) EGT nr L 153, 27.6.1996, s. 41 .
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Artikel 5

1 . Den säkerhet som avses i artikel 5 i förordning
(EEG) nr 3389/73 skall för tobak som lagras i Grekland
ställas hos Dieuthinsis Diachirisis Agoron Georgikon
Proionton (DIDAGEP), Acharnon 241 , GR-10438 Aten .

2. Kommissionen
interventionsorganet
Det berörda organet
heter som har ställts

skall genast underrätta det berörda
om resultatet av anbudsinfordran .
skall omedelbart frisläppa de säker
av anbudsgivare vars anbud inte har

kunnat antas eller som inte har tilldelats kontrakt.

Om inte annat bestäms i artikel 7 andra stycket i förord
ning (EEG) nr 3389/73, skall de säkerheter som här ställts
av den eller de anbudsgivare vars anbud har antagits, fri
släppas så snart villkoren i artikel 7 c i samma förordning
är uppfyllda.

3 . Den ställda säkerheten skall på den berörda perso
nens begäran frisläppas i förhållande till de tobaks
mängder för vilka de bevis som avses i artikel 7 i samma
förordning har lagts fram.
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Trots första meningen i artikel 5.1 i förordning (EEG) nr
3389/73 skall säkerheten uppgå till 0,85 ecu/kg baltobak.
Artikel 7

Trots artiklarna 10.1 och 12.4 i förordning (EEG) nr
1068/93 skall den faktor som avgör vilken jordbruks
omräkningskurs som skall tillämpas vara

— för betalning av antagna anbud: betalningen av
inköpspriset,

— för säkerhetsbeloppet: offentliggörandet av medde
landet om anbudsinfordran i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.
Tobaken kan avhämtas i omgångar.
Artikel 8

Trots artikel lOa.l i förordning (EEG) nr 3389/73 skall
exportdeklarationen ha godkänts senast tolv månader efter
utgången av den tidsfrist som fastställs i artikel 4.
Artikel 9

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den
Trots artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 3389/73 skall det
pris som erbjuds per kilo tobak anges i ecu/kg.

har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 juni 1996 .

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

Nr L 161 /88

fsvi

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

29. 6. 96

BILAGA

Sort

Partin r

1

Skörd

Interventions
organ

Basmas

1983

DIDAGEP

Vikt/kg
11 396

1986

191 511

1991

226 074

2

Katerini

1991

DIDAGEP

307 096

3

Katerini

1990

DIDAGEP

261 117
44 764

1992

4

Kaba Koulak Classic

1991

DIDAGEP

1992

5

Elassona

1992

238 241
363 218

DIDAGEP

451 785

