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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2884/82
af 28 . oktober 1982

om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til
fremstilling af visse former for fiske- og grønsagskonserves
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1413/82 (2),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
591 /79 af 26 . marts 1979 om generelle regler vedrø
rende produktionsrestitutionen for olivenolier, der
benyttes til fremstilling af visse former for
konserves (3), ændret ved forordning (EØF) nr. 38/81 (4),
særlig artikel 3, og
ud fra følgende betragtninger :
ifølge artikel 2 i forordning (EØF) nr. 591 /79 ydes der
en produktionsrestitution for olivenolie, som benyttes
til fremstilling af visse former for fiske- og grønsags
konserves ;

i henhold til artikel 3 i ovennævnte forordning fast
sætter Kommissionen hver anden måned denne resti

tution med forbehold af bestemmelserne i artikel 7,

stk. 2 i den pågældende forordning ;

ifølge artikel 5 i ovennævnte forordning fastsættes
produktionsrestitutionen ved anvendelse af licitations
proceduren for fastsættelse af importafgiften på
grundlag af de minimumsimportafgifter, som efter
denne procedure er fastsat for olie, der henhører under

pos. 15.07 A II a) i den fælles toldtarif ; er olie, der
anvendes til fremstilling af konserves, produceret i
Fællesskabet, forhøjes det ovenfor omhandlede beløb
dog med den forbrugsstøtte, der gælder på den dag,,
hvor restitutionen bringes i anvendelse ;
anvendelse af de ovenfor omhandlede kriterier fører til
at fastsætte restitutionen som anført nedenfor —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For november og december 1982 udgør den i artikel 2
i forordning (EØF) nr. 591 /79 omhandlede produk
tionsrestitution :

— 109,80 ECU/ 100 kg for olivenolie produceret i
Fællesskabet og anvendt i de andre medlemsstater
end Grækenland,

— 33,13 ECU/ 100 kg for olivenolie bortset fra de i
foregående tankestreg omhandlede, anvendt i de
andre medlemsstater end Grækenland,

— 80,47 ECU/ 100 kg for olivenolie anvendt i
Grækenland .

!
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . november
1982 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . oktober 1982.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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