
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/380 

z dnia 6 marca 2015 r. 

ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na 
przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 2 do dnia 3 marca 2015 r. w ramach kontyngentu 
taryfowego dla Tunezji, i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc marzec 

2015 r. 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 188, 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady 
zarządzania 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)  Art. 3 ust. 1 i 2 Protokołu nr 1 (3) do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między 
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezji, z drugiej 
strony (4), 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 przywożonej do Unii 
Europejskiej bezpośrednio z tego państwa, w ramach limitu przewidzianego na dany rok. 

(2)  W art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierającego i 
ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji (5) przewidziano 
miesięczne limity ilościowe w zakresie wydawania pozwoleń na przywóz. 

(3)  Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 do odpowiednich organów zostały złożone wnioski o 
wydanie pozwoleń na przywóz, w łącznej ilości przekraczającej limit przewidziany na miesiąc marzec, 
ustanowiony w art. 2 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia. 

(4)  W tych okolicznościach Komisja musi ustalić współczynnik przydziału pozwalający na wydanie pozwoleń na 
przywóz proporcjonalnie do dostępnej ilości. 

(5)  Po wyczerpaniu limitu na miesiąc marzec żadne pozwolenie na przywóz nie może zostać wydane na dany 
miesiąc, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W odniesieniu do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w dniach 2 i 3 marca 2015 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 stosuje się współczynnik przydziału w wysokości 5,451531 %. 

W miesiącu marcu 2015 r. zawiesza się wydawanie pozwoleń na ilości wnioskowane od dnia 4 marca 2015 r. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. 
(3) Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 57. 
(4) Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 2. 
(5) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 84. 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca 2015 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Jerzy PLEWA 

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  
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