
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 330/2005

z dnia 25 lutego 2005 r.

ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy w celu wydawania pozwoleń na
przywóz w ramach dodatkowych ilości dla przywozu bananów do nowych Państw

Członkowskich na drugi kwartał 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej,
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii
i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii,
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1892/2004 (2) przyjęło
środki przejściowe potrzebne w celu ułatwienia przejścia
z ustaleń istniejących w nowych Państwach Członkow-
skich przed ich przystąpieniem na ustalenia wynikające
ze wspólnej organizacji rynku bananów, na rok 2005.
W celu zapewnienia zaopatrzenia rynku, w szczególności
w nowych Państwach Członkowskich, wspomniane
rozporządzenie ustaliło dodatkowe ilości na okres przej-
ściowy w celu wydawania pozwoleń na przywóz. Zarzą-
dzanie wspomnianymi ilościami dodatkowymi musi się
odbywać przy użyciu mechanizmów i instrumentów
wprowadzonych w życie przez rozporządzenie Komisji
(WE) nr 896/2001 z dnia 7 maja 2001 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczą-
cych przywozu bananów do Wspólnoty (3).

(2) Artykuł 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr
896/2001 przewiduje możliwość ustalenia ilości indyka-
tywnych i indywidualnych pułapów w celu wydawania
pozwoleń na przywóz, na każdy z trzech pierwszych
kwartałów roku.

(3) W celu ustalenia wspomnianych ilości indykatywnych
i indywidualnych pułapów należy stosować tę samą
wartość procentową, która została ustalona dla zarzą-
dzania kontyngentami A/B i C przez rozporządzenie
Komisji (WE) nr 329/2005 (4), by zapewnić odpowiednie
zaopatrzenie oraz ciągłość przepływów handlowych
pomiędzy sektorem produkcyjnym i sektorem obrotu.

(4) Ponieważ przepisy niniejszego rozporządzenia muszą
stosować się przed początkiem okresu składania wnio-
sków o pozwolenia na drugi kwartał 2005 r., należy
przewidzieć niezwłoczne wejście w życie niniejszego
rozporządzenia.

(5) Przepisy niniejszego rozporządzenia należy stosować
odnośnie do podmiotów gospodarczych, mających
siedzibę na terenie Wspólnoty oraz zarejestrowanych
zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1892/2004.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach dodatkowej ilości przewidzianej w art. 3 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1892/2004, ilość indykatywną okreś-
loną w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 896/2001 dla
wydawania pozwoleń na przywóz bananów ustala się niniej-
szym, na drugi kwartał roku 2005, na 29% ilości dostępnych
odpowiednio dla podmiotów gospodarczych tradycyjnych
i nietradycyjnych, ustalonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1892/2004.
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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 328 z 30.10.2004, str. 50.
(3) Dz.U. L 126 z 8.5.2001, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 838/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004,
str. 52). (4) Patrz: str. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego.



Artykuł 2

W ramach dodatkowej ilości przewidzianej w art. 3 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1892/2004, maksymalna dopuszczona
ilość określona w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
896/2001 dla pozwoleń na przywóz bananów na drugi kwartał
roku 2005 jest ustalona na:

a) 29% szczególnej ilości referencyjnej notyfikowanej zgodnie
z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1892/2004 dla trady-
cyjnych podmiotów gospodarczych;

b) 29% szczególnego przydziału notyfikowanego zgodnie z art.
6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1892/2004 dla nietradycyj-
nych podmiotów gospodarczych.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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