
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1721/2005

z dnia 20 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 312/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wnioskowania
o przywóz oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji oraz uchylające niektóre przepisy rozporządzeń

(WE) nr 1476/95 oraz (WE) nr 1291/2000

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2005/720/WE z dnia 20 września
2005 r. w sprawie protokołu do Układu Eurośródziemnomor-
skiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami
Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony,
a Republiką Tunezji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia
przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Repu-
bliki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europej-
skiej (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia
22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organi-
zacji rynku olejów i tłuszczów (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 1 protokołu nr 1 do Układu Eurośród-
ziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie
między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami
Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezji,
z drugiej strony (3), otwiera kontyngent taryfowy
o zerowej stawce celnej na przywóz nieprzetworzonej
oliwy z oliwek objętej kodami CN 1509 10 10
i 1509 10 90, całkowicie uzyskanej w Tunezji oraz przy-
wożonej do Wspólnoty bezpośrednio z tego państwa.

(2) W celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej,
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski,
Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, art. 3 pkt 1
protokołu przyjętego decyzją 2005/720/WE przewidział
dodanie do wspomnianego kontyngentu ilości rocznej
w wysokości 700 ton począwszy od dnia 1 maja 2004 r.

(3) Artykuł 9 protokołu przyjętego decyzją 2005/720/WE
przewiduje odrębną metodę podwyższenia kontyngentu
taryfowego na rok 2004 opartą na obliczeniu proporcjo-
nalnym do podstawowych ilości.

(4) W świetle doświadczenia zdobytego w zakresie zarzą-
dzania kontyngentami taryfowymi opartymi na systemie
pozwoleń na przywóz, należy zmienić sposób powiada-
miania Komisji przez Państwa Członkowskie.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 312/2001 (4).

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 312/2001 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od dnia 1 stycznia każdego roku kontyngent tary-
fowy wynoszący 56 700 ton na przywóz nieprzetworzonej
oliwy z oliwek objętej kodami CN 1509 10 10 oraz
1509 10 90 uzyskanej całkowicie w Tunezji oraz przywo-
żonej bezpośrednio z tego państwa do Wspólnoty, co prze-
widuje art. 3 ust. 1 protokołu 1 do Układu Eurośródziem-
nomorskigo ustanawiającego stowarzyszenie między Wspól-
notami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi,
z jednej strony, a Republiką Tunezji, z drugiej strony,
może być przywożony po stawce zerowej opłaty celnej.
Pozwolenia na przywóz wydaje się do limitu kontyngentu
określonego dla każdego roku.”;

2) dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Kontyngent taryfowy przewidziany na rok 2005 jest
powiększony o 467 ton obliczonych dla 2004 roku,
zgodnie z art. 9 protokołu do Układu Eurośródziemnomor-
skiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami
Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej
strony, a Republiką Tunezji, z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Repu-
bliki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki
Słowackiej do Unii Europejskiej.”;

PL21.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 276/3

(1) Dz.U. L 278 z 21.10.2005, str. 1.
(2) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio

zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161
z 30.4.2004, str. 97).

(3) Dz.U. L 97 z 30.3.1998, str. 2.

(4) Dz.U. L 46 z 16.2.2001, str. 3. Rozporządzenie zmienione ostatnio
rozporządzeniem (WE) nr 406/2004 (Dz.U. L 67 z 5.3.2004,
str. 10).



3) do art. 4 ust. 3 dodaje się następujący akapit:

„Powiadomienia, o których mowa w ustępie pierwszym,
dokonuje się drogą elektroniczną przy pomocy formularza
udostępnionego w tym celu Państwom Członkowskim przez
Komisję.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 października 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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