
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/605 

z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

otwierające tymczasowy kontyngent taryfowy na oliwę z oliwek pochodzącą z Tunezji i 
ustanawiające zarządzanie nim oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1918/2006 

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)–e), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/580 (2) otworzono na lata 2016–2017 
roczny bezcłowy kontyngent taryfowy wynoszący 35 000 ton na przywóz do UE oliwy z oliwek z pierwszego 
tłoczenia pochodzącej z Tunezji i objętej kodami CN 1509 10 10 oraz 1509 10 90. 

(2)  W art. 3 Protokołu 1 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (3), 
zmienionym art. 3 ust. 1 Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie 
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej 
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, 
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (4), zatwierdzonego decyzją Rady 
2005/720/WE (5), otworzono kontyngent taryfowy w wysokości 56 700 ton o zerowej stawce celnej na przywóz 
oliwy z oliwek objętej kodami CN 1509 10 10 oraz 1509 10 90 całkowicie uzyskanej w Tunezji oraz 
przywożonej do Unii bezpośrednio z tego państwa. Otwarcie tego kontyngentu taryfowego i zarządzanie nim 
ustanowiono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1918/2006 (6). 

(3)  W celu zachowania spójności tymczasowym kontyngentem taryfowym wynoszącym 35 000 ton należy 
zarządzać w taki sam sposób, jak stałym kontyngentem taryfowym wynoszącym 56 700 ton. 

(4)  Nie naruszając dodatkowych warunków i odstępstw ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, powinny mieć 
zastosowanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1345/2005 (7), (WE) nr 1301/2006 (8) i (WE) nr 376/2008 (9). 

(5)  Powinien mieć zastosowanie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1918/2006, który ustanawia wymogi dotyczące 
powiadomień i wydawania pozwoleń, okres ważności pozwoleń na przywóz oraz wysokość zabezpieczenia, 
chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/580 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych 

autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej (Dz.U. L 102 z 18.4.2016, s. 1). 
(3) Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 2. Układ ostatnio zmieniony decyzją Rady 2006/612/WE (Dz.U. L 260 z 21.9.2006, s. 1). 
(4) Dz.U. L 278 z 21.10.2005, s. 3. 
(5) Decyzja Rady 2005/720/WE z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustana

wiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, 
z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki 
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki 
Słowackiej do Unii Europejskiej (Dz.U. L 278 z 21.10.2005, s. 1). 

(6) 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). 

(7) 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 (Dz.U. L 212 z 17.8.2005, s. 13). 

(8) 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 (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13). 

(9) 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). 



(6)  Aby zapewnić operatorom większą elastyczność w odniesieniu do korzystania z kontyngentów na przywóz oliwy 
z oliwek z pierwszego tłoczenia pochodzącej z Tunezji, należy znieść obowiązek podawania w powiadomieniach 
informacji w rozbiciu na kody CN. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1918/2006. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zastosowanie mają rozporządzenia (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 1301/2006 i (WE) nr 376/2008 oraz art. 3 rozporzą
dzenia (WE) nr 1918/2006, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 

Artykuł 2 

1. Otwiera się roczny bezcłowy kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.4033 („kontyngent tymczasowy”) 
na lata 2016–2017 w odniesieniu do przywozu do Unii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia objętej kodami CN 
1509 10 10 oraz 1509 10 90, całkowicie uzyskanej w Tunezji oraz przywożonej do Unii bezpośrednio z tego państwa, 
z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu. Wielkość kontyngentu tymczasowego wynosi 
35 000 ton rocznie. 

2. Kontyngent tymczasowy udostępnia się dopiero po przydzieleniu całego kontyngentu rocznego o numerze 
porządkowym 09.4032, przewidzianego w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1918/2006. 

3. Kontyngent tymczasowy jest otwarty od dnia 1 stycznia każdego roku. Jednak w 2016 r. kontyngent tymczasowy 
jest otwarty od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Artykuł 3 

Wnioski o wydanie pozwolenia dotyczące kontyngentu tymczasowego przyjmuje się od pierwszego poniedziałku albo 
pierwszego wtorku po wejściu w życie aktu wykonawczego zawieszającego składanie wniosków dotyczących 
kontyngentu o numerze porządkowym 09.4032. 

W odniesieniu do 2016 r. wnioski o wydanie pozwolenia dotyczące kontyngentu tymczasowego przyjmuje się od 
pierwszego poniedziałku albo pierwszego wtorku po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 4 

Skreśla się art. 3 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 1918/2006. 

Artykuł 5 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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