
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1043/2004

z dnia 27 maja 2004 r.

ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22
września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji
rynku olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 rozporządzenia nr 136/66/EWG przewiduje,
że w przypadku gdy cena we Wspólnocie jest wyższa
od cen rynku światowego, różnica między tymi cenami
może zostać objęta refundacją, w przypadku wywozu
oliwy do państw trzecich.

(2) Szczegółowe zasady dotyczące ustalania i przyznawania
refundacji wywozowych do oliwy z oliwek są zawarte w
rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 616/72 (2).

(3) Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia nr 136/66/EWG prze-
widuje, że refundacja musi być taka sama dla całej
Wspólnoty.

(4) Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 136/66/EWG,
refundacja do oliwy z oliwek musi być ustanowiona przy
uwzględnieniu obecnej sytuacji i przewidywalnych zmian
w odniesieniu do cen oliwy z oliwek i jej dostępności na
rynku Wspólnoty oraz w odniesieniu do cen oliwy z
oliwek na rynku światowym. Jednakże w przypadku
gdy sytuacja na rynku światowym nie pozwala na okreś-
lenie najkorzystniejszych cen oliwy z oliwek, można
uwzględnić cenę na tym rynku głównych konkurencyj-
nych olejów roślinnych i różnicę stwierdzoną podczas
reprezentatywnego okresu między tą ceną a ceną oliwy
z oliwek. Kwota refundacji nie może być wyższa od
różnicy między ceną oliwy z oliwek we Wspólnocie a
ceną na rynku światowym, dostosowanej, gdzie właściwe,
aby uwzględnić koszty wywozu produktów na rynek
światowy.

(5) Zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit trzeci lit. b) rozporządzenia
nr 136/66/EWG, można podjąć decyzję o ustaleniu
refundacji w drodze przetargu. Przetarg dotyczy kwoty
refundacji i może być ograniczony do niektórych krajów
przeznaczenia, ilości, jakości i prezentacji.

(6) Artykuł 3 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 136/66/
EWG przewiduje, że refundacje do oliwy z oliwek mogą
być ustalone na różnych poziomach według miejsca
przeznaczenia, w przypadku gdy sytuacja na rynku świa-
towym lub szczególne wymogi niektórych rynków tego
wymagają.

(7) Refundacje muszą być ustalane co najmniej raz w
miesiącu. W razie konieczności mogą być zmieniane w
odstępie czasowym.

(8) Stosowanie tych szczegółowych zasad w obecnej sytuacji
na rynkach w sektorze oliwy z oliwek, w szczególności
do cen tego produktu we Wspólnocie i na rynkach
państw trzecich, prowadzi do ustalenia refundacji w
kwotach wskazanych w Załączniku.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i
Tłuszczów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe do produktów określonych w art. 1 ust.
2 lit. c) rozporządzenia nr 136/66/EWG są ustalone w kwotach
wskazanych w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja
2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 maja 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1513/2001 (Dz.U. L 201 z
26.7.2001, str. 4).

(2) Dz.U. L 78 z 31.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (EWG) nr 2962/77 (Dz.U. L 348 z 30.12.1977,
str. 53).



ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 27 maja 2004 r. ustalającego refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

Kod produktów Miejsce przeznaczenia Jednostka miary Kwota refundacji

1509 10 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 10 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 90 00 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 90 00 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

1510 00 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1510 00 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

NB: Kody produktów i kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87
(Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1) zmienionym.
Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z
28.11.2003, str. 11).
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