
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 24/2008

z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego
dla Tunezji

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 pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Tunezji,
dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz
zmiany protokołów rolniczych do Układu o stowarzyszeniu
między WE a Tunezją (1),

uwzględniając 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 (2),
w szczególności jego art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 1 i 2 protokołu nr 1 Układu euro-
śródziemnomorskiego, ustanawiającego stowarzyszenie
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi z jednej strony, a Republiką Tunezji,
z drugiej strony (3), otwiera kontyngent taryfowy, po
zerowej stawce celnej, na przywozy oliwy z oliwek
w stanie nieprzetworzonym, oznaczonej kodami
CN 1509 10 10 oraz 1509 10 90, uzyskanej całkowicie
w Tunezji oraz przetransportowanej stamtąd bezpo-
średnio do Wspólnoty, w ramach limitów przewidzia-
nych dla każdego roku.

(2) Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenie Komisji (WE) nr
1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierającego
i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym
oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji (4) przewiduje
równiez miesieçzne ilościowe limity w odniesieniu do
wydawania pozwoleń.

(3) Właściwym władzom zostały przedstawione, zgodnie
z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1918/2006,
wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w ilości całko-
witej przekraczającej wyznaczony limit 1 000 ton, prze-
widziany na miesiąc styczeń.

(4) W tych okolicznościach Komisja musi ustalić współ-
czynnik redukcji pozwalający na wydanie pozwoleń
proporcjonalnie do ilości dostępnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wnioski o pozwolenia na przywóz, złożone w dniach 7 i 8
stycznia 2008 r., na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1918/2006, przyjmuje się do wysokości odpowiadającej
89,887640 % ilości, o którą złożono wnioski. Limit
w wysokości 1 000 ton przewidziany na miesiąc styczeń został
osiągnięty.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia
2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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