
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 110/2006

z dnia 23 stycznia 2006 r.

wprowadzające środki przejściowe w odniesieniu do pozwoleń na wywóz oliwy z oliwek ze
Wspólnoty do państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
oliwy z oliwek i oliwek stołowych oraz zmieniające rozporzą-
dzenie (EWG) nr 827/68 (1), w szczególności jego art. 24 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2005 z dnia
16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad stosowania systemu
pozwoleń na przywóz w sektorze oliwy z oliwek (2)
uchyliło rozporządzenie Komisji (WE) nr 2543/95
z dnia 30 października 1995 r. ustanawiające specjalne
szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na
wywóz oliwy z oliwek (3) z mocą od dnia 1 listopada
2005 r.

(2) Niektóre pozwolenia wydane zgodnie z art. 1 rozporzą-
dzenia (WE) nr 2543/95, których okres ważności
wykracza poza dzień 1 listopada 2005 r., nie zostały
wykorzystane w całości lub w części. Jeśli zobowiązania
wynikające z tych pozwoleń nie zostaną spełnione, usta-
nowione zabezpieczenie ulega przepadkowi. Jako że
zobowiązania stały się bezprzedmiotowe, należy je znieść
oraz zwolnić zabezpieczenia.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Oliwy
z Oliwek i Oliwek Stołowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do pozwoleń na wywóz wydanych na mocy
rozporządzenia (WE) nr 2543/95, na wniosek zainteresowa-
nych stron zwalnia się wniesione zabezpieczenia, pod warun-
kiem że:

— ich okres ważności nie wygasł w dniu 1 listopada 2005 r.,

— zostały one wykorzystane w części lub wcale nie zostały
wykorzystane do tego dnia.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97; sprostowanie w Dz.U. L 206
z 9.6.2004, str. 37.

(2) Dz.U. L 212 z 17.8.2005, str. 13.
(3) Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 33. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 406/2004 (Dz.U. L 67 z 5.3.2004,
str. 10).


