
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 661/2006

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 312/2001 ustanawiającego szczegółowe
zasady wnioskowania o przywóz oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji, w odniesieniu do

miesięcznego ograniczenia na okres od dnia 1 maja 2006 r. do dnia 31 października 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2000/822/WE z dnia 22 grudnia
2000 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany
listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Tunezyjską
dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz
zmiany protokołów rolnych do Układu o Stowarzyszeniu
między WE a Tunezją (1),

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 (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 312/2001 (3) przewiduje miesięczne ograniczenie
ilości oliwy z oliwek przy wydawaniu pozwoleń na
przywóz w ramach kontyngentu przewidzianego w ust.
1 wspomnianego artykułu.

(2) Rok gospodarczy 2005/2006 we Wspólnocie charaktery-
zuje się niewielką produkcją oliwy z oliwek, co powoduje
trudności z zaopatrzeniem. Aby ułatwić zaopatrzenie

rynku wspólnotowego w oliwę z oliwek należy, od dnia
1 maja 2006 r. i w drodze odstępstwa od rozporzą-
dzenia (WE) nr 312/2001, zezwolić na wydawanie
pozwoleń bez miesięcznego ograniczenia.

(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 drodze odstępstwa od art. 1 ust. 2 akapit pierwszy tiret
czwarte rozporządzenia (WE) nr 312/2001, w okresie od dnia
1 maja 2006 r. do dnia 31 października 2006 r. zezwala się na
wydawanie pozwoleń bez miesięcznego ograniczenia.

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 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 92.
(2) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97.
(3) Dz.U. L 46 z 16.2.2001, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 1721/2005 (Dz.U. L 276 z 21.10.2005,
str. 3).


