
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1092/2005

z dnia 12 lipca 2005 r.

zawieszające system zaliczek pomocy wyrównawczej w celu wyrównywania strat dochodu
z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów w roku 2005

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), w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuły 4, 5 i 7 rozporządzenia Komisji (EWG) nr
1858/93 (2) ustanawiają przepisy stosowane przy skła-
daniu wniosków o wypłatę zaliczek w ramach systemu
pomocy wyrównawczej w celu wyrównywania strat
dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze
bananów przewidzianego w art. 12 rozporządzenia
(EWG) nr 404/93.

(2) Ceny w regionach produkcyjnych Wspólnoty są
znacząco wyższe od cen w odpowiadającym okresie
w poprzednich latach i utrzymują się na stosunkowo
wysokim poziomie. Taka długotrwała sytuacja dopro-
wadzi do ustalenia w jakimś momencie kwoty pomocy
wyrównawczej na 2005 r. znacząco niższej od kwot
ustalonych w poprzednich latach. Skutkiem ustalenia
kwoty pomocy znacząco niższej będzie obowiązek zwró-
cenia przez producentów istotnej części kwot już otrzy-
manych tytułem zaliczek. Znaczące zmniejszenie kwoty
jednostkowej zaliczek ustalonej w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 703/2005 z dnia 4 maja 2005 r. usta-
lającym kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do
bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu
we Wspólnocie, w roku 2004 oraz jednostkową wyso-
kość zaliczek na rok 2005 (3) nie jest w stanie zaradzić
skutkom takiej sytuacji.

(3) Aby chronić interesy finansowe Wspólnoty i uniknąć
późniejszego obowiązku zwracania przez producentów

otrzymanych zaliczek, należy zawiesić stosowanie prze-
pisów dotyczących składania wniosków o wypłatę zali-
czek i ich wypłacanie przyjęte w rozporządzeniu (EWG)
nr 1858/93. W celach wymienionych powyżej należy
zawiesić wypłacanie zaliczek dla bananów wprowadzo-
nych do obrotu po dniu 30 kwietnia 2005 r. oraz skła-
danie nowych wniosków.

(4) Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od
dnia 1 lipca 2005 r.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zawiesza się składanie wniosków o wypłatę zaliczek pomocy
wyrównawczej przewidziane w art. 4, 5 i 7 rozporządzenia
(EWG) nr 1858/93 w odniesieniu do 2005 r.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 10 rozporządzenia (EWG) nr
1858/93 nie wypłaca się zaliczek pomocy wyrównawczej dla
bananów wprowadzonych do obrotu po dniu 30 kwietnia
2005 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.
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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 170 z 13.7.93, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 789/2005 (Dz.U. L 132 z 26.5.2005,
str. 13).

(3) Dz.U. L 118 z 5.5.2005, str. 12.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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