
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1945/2004

z dnia 11 listopada 2004 r.

ustalające na rok 2005 procentowe redukcje, jakie mają być stosowane w odniesieniu do wniosków
o przydział składanych przez nietradycyjne podmioty gospodarcze w ramach kontyngentów

taryfowych A/B i C na przywóz bananów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia
13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
bananów (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2001
z dnia 7 maja 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stoso-
wania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do
uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty (2),
w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Państwa
Członkowskie, zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 896/2001, ogólna wartość wnioskowanych
przydziałów wynosi 4 941 057,500 t. dla wszystkich
nietradycyjnych podmiotów gospodarczych A/B
479 315,000 t dla wszystkich nietradycyjnych podmio-
tów gospodarczych C.

(2) Należy zatem ustalić wartości procentowe, jakie mają być
stosowane w celu określenia przydziałów dla nietradycyj-
nych podmiotów gospodarczych na rok 2005 w ramach
kontyngentów taryfowych A/B i C.

(3) Przepisy niniejszego rozporządzenia muszą niezwłocznie
wejść w życie, aby zapewnić odpowiedni okres
podmiotom gospodarczym na składanie wniosków
o pozwolenia na pierwszy kwartał 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do kontyngentów taryfowych A/B i C przewi-
dzianych w art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 404/93, przydział,
który ma zostać udzielony każdemu nietradycyjnemu podmio-
towi gospodarczemu,na rok 2005 zgodnie z art. 9 ust. 2 rozpo-
rządzenia (WE) nr 896/2001, jest równy wartości procentowej
wnioskowanego przydziału:

a) dla każdego nietradycyjnego podmiotu gospodarczego A/B:
9,12780%,

b) dla każdego nietradycyjnego podmiotu gospodarczego C:
17,21206%.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada
2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
Aktem Przystapienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 126 z 8.5.2001, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 838/2004 (Dz.U. L 127 z 26.4.2004, str.
52).


