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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2253/2003
av den 19 december 2003
om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa
konserverade livsmedel
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

nummer 1509 90 00 i Kombinerade nomenklaturen
under en referensperiod liksom de komponenter som
använts vid fastställandet av de exportbidrag som gäller
för samma oljor under en referensperiod. Det är lämpligt
att som referensperiod betrakta de två månader som
föregår inledningen av perioden för produktionsbidragets giltighet.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22
september 1966 om den gemensamma organisationen av
marknaden för oljor och fetter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1513/2001 (2), särskilt artikel 20a i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 20a i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs om
beviljande av produktionsbidrag för olivolja som
används inom konserveringsindustrin. Enligt punkt 6 i
den artikeln skall kommissionen, utan att detta påverkar
tillämpningen av punkt 3 i denna, fastställa detta bidrag
varannan månad.
Enligt artikel 20a.2 i ovan nämnda förordning skall
produktionsbidraget, fastställas på grundval av skillnaden
mellan de priser som tillämpas på världsmarknaden och
på gemenskapsmarknaden med hänsyn till den importavgift som tillämpas för olja som omfattas av under-

(3)

Tillämpning av ovan nämnda kriterier har till följd att
bidraget fastställs enligt vad som anges nedan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För månaderna januari och februari 2004 skall det produktionsbidrag som avses i artikel 20a.2 i förordning nr 136/66/
EEG vara 44,00 euro/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66.
(2) EGT L 201, 26.7.2001, s. 4.

