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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

20.12.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2253/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή για τα ελαιόλαδα που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ορισµένων κονσερβών
ΣΟ 1509 90 00 κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς,
καθώς και τα στοιχεία που επιλέγησαν κατά τον καθορισµό
των επιστροφών κατά την εξαγωγή που ισχύουν για τα
ελαιόλαδα αυτά κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς.
Ως περίοδος αναφοράς, πρέπει να θεωρηθεί η περίοδος των
δύο µηνών που προηγούνται της περιόδου ισχύος της επιστροφής στην παραγωγή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1966, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
των λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 20α,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στο άρθρο 20α του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ προβλέπεται η χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για το ελαιόλαδο που χρησιµοποιείται για την παρασκευή ορισµένων
κονσερβών. Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου
αυτού και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η Επιτροπή
καθορίζει κάθε δύο µήνες την επιστροφή αυτή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 20α παράγραφος 2 του
προαναφερθέντος κανονισµού, η επιστροφή καθορίζεται µε
βάση την απόκλιση που υπάρχει µεταξύ των τιµών που διαµορφώνονται στη διεθνή αγορά και στην κοινοτική αγορά
λαµβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση κατά την εισαγωγή που
εφαρµόζεται για το ελαιόλαδο που υπάγεται στον κωδικό

(3)

Από την εφαρµογή του προαναφερθέντων κριτηρίων οδηγούµεθα στον καθορισµό της κατωτέρω επιστροφής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2004, η επιστροφή
στην παραγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 20α παράγραφος 2 του
κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ ισούται µε 44,00 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
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