
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 219/2005

z dnia 10 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w zakresie organizacji producentów bananów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Huwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia
13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
bananów (1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/94 (2) określiło
między innymi warunki uznawania organizacji produ-
cenckich i w swoim załączniku I ustaliło
w szczególności minimalną wielkość produkcji nadającej
się do wprowadzenia do obrotu i minimalną liczbę
producentów, którą organizacje producenckie muszą
wykazać.

(2) Należy zatem określić minimalną wielkość produkcji
nadającej się do wprowadzenia do obrotu i minimalną
liczbę producentów w odniesieniu do organizacji produ-
cenckich z Cypru.

(3) W celu zapewnienia realizacji celów gospodarczych
powierzonych organizacjom producenckim w zakresie
produkcji i wprowadzania do obrotu, zwiększania
dochodu z wprowadzenia do obrotu i poprawy zarzą-
dzania tym sektorem, należy dążyć do tworzenia więk-

szych jednostek; w związku z tym limity dla Cypru doty-
czące liczby członków i wielkości produkcji wprowa-
dzanej do obrotu powinny zostać ustalone na wysokim
poziomie w stosunku do produkcji bananów w tym
regionie produkcji.

(4) Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 919/94.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 919/94 zastępuje się
tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

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

(2) Dz.U. L 106 z 27.4.1994, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1042/2002 (Dz.U. L 157
z 15.6.2002, str. 43).



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Region produkcji we Wspólnocie Minimalna liczba uczestników
Minimalna wielkość produkcji bananów
nadających się do wprowadzenia do
obrotu (masa netto – w tonach)

Grecja (Kreta i Lakonia) 4 40

Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie) 100 30 000

Francja: — —

— Gwadelupa 100 30 000

— Martynika 100 30 000

Cypr 125 5 000

Portugalia (Madera, Azory i Algarve) 5 10”
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