
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1918/2006

z dnia 20 grudnia 2006 r.

otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej
z Tunezji

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. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 Protokołu 1 do Układu Eurośródziemnomor-
skiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólno-
tami Europejskimi i ich państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej
strony (2), zmieniony art. 3 ust. 1 Protokołu do Układu
Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzy-
szenie między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Tunezyjską, z drugiej strony w celu uwzględnienia przy-
stąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repu-
bliki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litew-
skiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypos-
politej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej
do Unii Europejskiej (3), zatwierdzonego decyzją Rady
2005/720/WE (4), otwiera kontyngent taryfowy
w wysokości 56 700 ton o zerowej stawce celnej na
przywóz oliwy z oliwek objętej kodami
CN 1509 10 10 i 1509 10 90 całkowicie uzyskanej
w Tunezji oraz przywożonej do Wspólnoty bezpośrednio
z tego państwa.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia
31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą-
dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz
produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń
na przywóz (5) ma zastosowanie do pozwoleń na
przywóz w okresach obowiązywania przywozowych
kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia
1 stycznia 2007 r.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia
w szczególności szczegółowe przepisy dotyczące wnio-
sków, statusu wnioskodawców oraz wydawania

pozwoleń. Rozporządzenie to ogranicza okres ważności
pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania
przywozowych kontyngentów taryfowych.

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia
9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe
zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz
i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu
refundacji dla produktów rolnych (6), 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 (7)
i rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 należy stosować
bez uszczerbku dla dodatkowych warunków
i odstępstw ustanowionych w niniejszym rozporzą-
dzeniu.

(5) Dostawy oliwy z oliwek na rynek Wspólnoty umożli-
wiają zasadniczo wprowadzenie ilości objętej kontyn-
gentem taryfowym bez zakłócania rynku, pod warun-
kiem że przywóz nie jest skoncentrowany w krótkim
okresie roku gospodarczego. Należy stworzyć przepisy
dotyczące pozwoleń na przywóz tak, aby były one
wystawiane między styczniem a październikiem zgodnie
z miesięcznym harmonogramem.

(6) Uwzględniając korzyści z zerowej stawki celnej, wyso-
kość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na
przywóz wydanych w ramach kontyngentów taryfowych
otwartych na mocy niniejszego rozporządzenia powinna
zostać ustanowiona na wyższą kwotę niż kwota okreś-
lona w rozporządzeniu (WE) nr 1345/2005.

(7) W celu zapewnienia jasności należy uchylić rozporzą-
dzenie Komisji (WE) nr 312/2001 z dnia 15 lutego
2001 r. 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 (8).

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Nasion
oraz Komitetu Zarządzającego ds. Oliwy z Oliwek
i Oliwek Stołowych,
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(1) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97. Sprostowanie Dz.U. L 206
z 9.6.2004, str. 37.

(2) Dz.U. L 97 z 30.3.1998, str. 2. Układ ostatnio zmieniony decyzją
Rady 2006/612/WE (Dz.U. L 260 z 21.9.2006, str. 1).

(3) Dz.U. L 278 z 21.10.2005, str. 3.
(4) Dz.U. L 278 z 21.10.2005, str. 1.
(5) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

(6) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006 (Dz.U. L 321
z 21.11.2006, str. 11).

(7) Dz.U. L 212 z 17.8.2005, str. 13.
(8) Dz.U. L 46 z 16.2.2001, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione

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



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1291/2000, rozporządzenie (WE)
nr 1345/2005 i rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 stosuje
się bez uszczerbku dla przepisów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1. Kontyngent taryfowy noszący numer seryjny 09.4032
zostaje otwarty w odniesieniu do oliwy z oliwek z pierwszego
tłoczenia objętej kodami CN 1509 10 10 i 1509 10 90 całko-
wicie uzyskanej w Tunezji oraz przywożonej do Wspólnoty
bezpośrednio z tego państwa, z zastrzeżeniem warunków usta-
lonych w niniejszym rozporządzeniu. Wielkość kontyngentu
taryfowego wynosi 56 700 ton. Stosowana stawka celna wynosi
0 %.

2. Kontyngent otwierany jest od dnia 1 stycznia każdego
roku. W każdym roku i bez uszczerbku dla wielkości kontyn-
gentu określonej w ust. 1, pozwolenia na przywóz mogą być
wydawane do następujących miesięcznych limitów:

— 1 000 ton dla każdego miesiąca stycznia i lutego,

— 4 000 ton dla marca,

— 8 000 ton dla kwietnia,

— 10 000 ton dla każdego miesiąca od maja do października.

W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1301/2006, ilości nie wykorzystane w danym miesiącu
dodaje się do następnego miesiąca, ale nie do miesiąca nastę-
pującego po tym ostatnim.

3. Do celów obliczania ilości dozwolonej każdego miesiąca
tam, gdzie tydzień zaczyna się w jednym miesiącu, a kończy

w następnym, należy go uważać za część miesiąca, w którym
wypada czwartek.

Artykuł 3

1. W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1301/2006, wnioskodawcy mogą składać jeden
wniosek o pozwolenie na przywóz w tygodniu,
w poniedziałek lub we wtorek. Złożone przez wnioskodawcę
tygodniowe wnioski o wydanie pozwolenia nie mogą dotyczyć
ilości przekraczającej miesięczny limit ustanowiony w art. 2
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

2. W każdym tygodniu państwa członkowskie powiadamiają
Komisję o ilościach, na które zostały złożone wnioski
o wydanie pozwolenia, w dniu roboczym następującym po
wtorku. W powiadomieniach informacje podawane są
w rozbiciu na kod CN.

3. Pozwolenia na przywóz są wydawane przez właściwe
organy państw członkowskich czwartego dnia roboczego po
zakończeniu okresu notyfikacji przewidzianego w ust. 2.

4. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1345/2005, kwota zabezpieczenia wynosi 15 EUR
na 100 kg netto.

Artykuł 4

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 312/2001.

Artykuł 5

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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