
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2031 

z dnia 13 listopada 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1918/2006 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem 
taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji 

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. 187 lit. a), c) i d), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1918/2006 (2) otwarto roczny kontyngent taryfowy na przywóz do Unii 
oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia objętej kodami CN 1509 10 10 i 1509 10 90 całkowicie uzyskanej w 
Tunezji oraz przywożonej bezpośrednio z tego państwa. W art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia określono 
miesięczne limity ilości oliwy z oliwek dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz w ramach całkowitej 
wielkości kontyngentu przewidzianej w ust. 1 wspomnianego artykułu. Mając na uwadze konieczność podjęcia 
środków w celu złagodzenia sytuacji gospodarczej Tunezji, należy ułatwić wymianę handlową w sektorze oliwy z 
oliwek między Unią a Tunezją poprzez ograniczanie obciążeń administracyjnych w odniesieniu do zarządzania 
kontyngentem otwartym rozporządzeniem (WE) nr 1918/2006. Konieczne jest zatem zniesienie miesięcznych 
limitów przewidzianych w art. 2 ust. 2 wymienionego rozporządzenia. 

(2)  Kwotę zabezpieczenia określoną w art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 należy zwiększyć w celu 
zagwarantowania wykonania zobowiązania do przywozu w okresie ważności pozwoleń na przywóz. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1918/2006. 

(4)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1918/2006 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kontyngent otwierany jest od dnia 1 stycznia każdego roku.”; 

b)  skreśla się ust. 3;  

2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym 

oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 84). 



b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Okres ważności pozwolenia na przywóz zaczyna się od dnia jego wydania, zgodnie z art. 22 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (*), do ostatniego dnia obowiązywania kontyngentu taryfowego na 
przywóz. 

Wysokość zabezpieczenia wynosi 20 EUR na 100 kg wagi netto.  

(*) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe 
zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu 
refundacji dla produktów rolnych (Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3).”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do okresów obowiązywania kontyngentów rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 
2016 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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