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VERORDENING (EEG) Nr. 1961/93 VAN DE COMMISSIE
van 20 juli 1993
inzake de openstelling van een permanente openbare inschrijving voor de
uitvoer van 100 000 ton maïs in het bezit van het Franse interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

2. De gebieden waarin de 100 000 ton maïs is opge
slagen, zijn vermeld in bijlage I.

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 ('), en met name op
artikel 5,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1836/82 van
de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 966/93 (3), de procedure en de voorwaarden voor
de verkoop van graan door de interventiebureaus zijn vast
gesteld ;

Overwegende dat Frankrijk de Commissie bij mededeling
van 8 juli 1993 op de hoogte heeft gebracht van zijn wens
om voor uitvoer een hoeveelheid van 100 000 ton maïs te

verkopen, die in het bezit is van het Franse interventiebu
reau ; dat op dit verzoek kan worden ingegaan ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

Artikel 3

De uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de datum van
afgifte in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG)
nr. 1836/82 tot en met 30 september 1993.
De offertes die in het kader van deze openbare inschrij
ving worden ingediend, kunnen niet vergezeld gaan van
aanvragen om uitvoercertificaten in het kader van
artikel 44 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de
Commissie (4).
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 offertes voor de eerste deelinschrijving af
op 28 juli 1993 om 11.00 uur (Brusselse tijd).
2. De termijn voor de indiening van offertes voor de
volgende deelinschrijvingen loopt af op elke woensdag
om 1 1 .00 uur (Brusselse tijd).
3. De laatste deelinschrijving loopt af op 25 augustus
1993 .

4.
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

De offertes moeten worden ingediend bij het Franse

interventiebureau.

Artikel 1

Artikel 5

Het Franse interventiebureau kan onder de bij Verorde
ning (EEG) nr. 1836/82 vastgestelde voorwaarden een
permanente openbare inschrijving houden voor de uitvoer

Het Franse interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk
twee uur na het aflopen van de termijn voor het indienen
van de offertes in kennis van de ontvangen inschrijvingen.
Zij moeten worden doorgezonden overeenkomstig het
schema van bijlage II en via de in bijlage III vermelde

van de in zijn bezit zijnde 100 000 ton maïs.
Artikel 2

1 . De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid
van ten hoogste 100 000 ton maïs voor uitvoer naar alle
landen van de zones I, III b) en VIII a) en naar Cuba en
Hongarije.

oproepnummers.

Artikel 6

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, 20 juli 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
(2) PB nr. L 202 van 9. 7. 1982, blz. 23.
(3) PB nr. L 98 van 24. 4. 1993, blz. 25.

(4) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1 .
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BIJLAGE I

(in ton

Plaats van opslag

Hoeveelheid

Amiens

5 000

Bordeaux

20 000

Clermont-Ferrand

5 000

Dijon
Lyon

10 000
10 000

Nantes

10 000

Orléans

20 000

Poitiers

10 000

Toulouse

10 000

BIJLAGE II

Permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van 100 000 ton maïs in het bezit van het
Franse interventiebureau

(Verordening (EEG) nr. 1961 /93)
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)
(')

van de

inschrijvers

6

7

Handels
kosten

Bestemming

(in ecu/ton)

1

2

3

enz .

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

BIJLAGE III

Uitsluitend de volgende oproepnummers in Brussel mogen worden gebruikt (DG VI-C-1 , ter attentie
van de heer Thibault of de heer Brus) :
— telex :

22037 AGREC B

22070 AGREC B (Griekse lettertekens)
— telefax :

295 01 32
295 25 15

296 10 97.

