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VERORDENING (EEG) Nr. 2884/82 VAN DE COMMISSIE
van 28 oktober 1982

tot vaststelling van de restitutie bij de produktie voor olijfolie die wordt gebruikt
voor de vervaardiging van bepaalde vis- en groenteconserven
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad
van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging
van een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1413/82 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 591 /79 van de Raad
van 26 maart 1979 houdende algemene voorschriften
betreffende de restitutie bij de produktie voor olijfolie
die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde
conserven (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
38/81 (4), en met name op artikel 3,
Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 591 /79 is bepaald dat een restitutie bij de produktie
wordt verleend voor olijfolie die wordt gebruikt voor
de vervaardiging van bepaalde vis- en groenteconser
ven ;

Óverwegende dat krachtens artikel 3 van Verordening
(EEG) nr. 591 /79, onverminderd artikel 7, tweede
alinea, van die verordening, de Commissie deze resti
tutie om de andere maand vaststelt ;

Overwegende dat volgens artikel 5 van genoemde
verordening, in geval van toepassing van de procedure
van openbare inschrijving voor de vaststelling van de
heffing, de restitutie bij de produktie wordt vastgesteld
op grond van de in het kader van deze procedure voor
olie van post 15.07 A II a) van het gemeenschappelijk

douanetarief bepaalde minimumheffingen ; dat
evenwel wanneer de voor de vervaardiging van de
conserven gebruikte olijfolie in de Gemeenschap is
geproduceerd, het bovenbedoelde bedrag wordt
verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de
consumptiesteun die geldt op de dag waarop de resti
tutie van toepassing wordt ;

Overwegende dat de toepassing van de bovenbedoelde
criteria leidt tot het vaststellen van de restitutie als

hieronder aangegeven,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor november en december 1982, bedraagt de in
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 591 /79 bedoelde
restitutie bij de produktie :
— 109,80 Ecu/ 100 kg voor in de Gemeenschap
geproduceerde olijfolie die in de andere Lid-Staten
dan Griekenland gebruikt wordt ;
— 33,13 Ecu/ 100 kg voor andere olijfolie die in de
andere Lid-Staten dan Griekenland gebruikt
wordt ;

— 80,47 Ecu/ 100 kg voor olijfolie die in Griekenland
gebruikt wordt.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 november
1982 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 1982.
Voor de Commissie
Poul DALSAGER
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