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Αριθ . N 275/23

370R2566

19.12.70

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2566/70 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Δεκεμβρίου 1970

περί συμπληρώσεως τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 497/ 70 περί των λεπτομερειών εφαρμογής
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στόν τομέα τών οπωροκηπευτικών

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1
"Εχοντας υπόψη :

Στόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 497/70( 3) προστίθεται ενα

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος,

άρθρο 2α , τό όποιο εχει ώς έξής :
«"Αρθρο 2α

τόν κανονισμό άριθ . 159/66/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου, της
25ης ' Οκτωβρίου 1966, περί συμπληρωματικών διατά
ξεων γιά τήν κοινή οργάνωση αγοράς στόν τομέα τών

Γιά τά προϊόντα, γιά τά όποια προβλέπεται προσαύ
ξηση τοϋ ΰψους της έπιστροφής λόγω τής άνάγκης
νά προωθηθούν στόν προορισμό τους μέσω τοΰ
άκρωτηρίου τής Καλής ' Ελπίδος, τό ποσό τής προ
σαυξήσεως αύτής καταβάλλεται μόνο , όταν παρέχε
ται άπό τόν ενδιαφερόμενο ή άπόδειξη ότι πράγματι
άκολουθήθηκε ή πορεία αυτή γιά τήν προώθηση
τών έν λόγω προϊόντων .

οπωροκηπευτικών ^), όπως τροποποιήθηκε άπό τόν
κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 251 5/69 (2), καί ιδίως τό άρθρο
2α παράγραφος 4,
Εκτιμώντας :

ότι , όταν προβλέπεται προσαύξηση τής επιστροφής
γιά νά ληφθεί ύπόψη ή άνάγκη προωθήσεως ορισμένων
προϊόντων στόν τόπο προορισμού τους μέσω τοΰ
άκρωτηρίου τής Καλής ' Ελπίδος, πρέπει νά διαπιστώ
νεται ότι τό εμπόρευμα άκολούθησε πράγματι τήν πο
ρεία αυτή -

Ή άπόδειξη αυτή παρέχεται μέ τήν ύποθολή αντι
γράφου παντός καταλλήλου ναυτιλιακού εγγρά
φου .»

"Αρθρο 2

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν επομένη
τής δημοσιεύσεώς του στήν 'Επίσημη 'Εφημερίδα τών

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής ' Επιτροπής Δια
χειρίσεως ' Οπωροκηπευτικών,

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

' Αποκτά ενέργεια τήν 5η Δεκεμβρίου 1970 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος .

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 18 Δεκεμβρίου 1970.
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