
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 219/2006

z dnia 8 lutego 2006 r.

otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 0803 00 19
pochodzących z krajów AKP i ustalające zasady zarządzania nim w okresie od dnia 1 marca do

dnia 31 grudnia 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia
29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu
do bananów (1), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1964/2005
stanowi, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r.
każdego roku dnia 1 stycznia otwiera się autonomiczny
kontyngent taryfowy w wysokości 775 000 ton wagi
netto, podlegający zerowej stawce celnej, na przywóz
bananów (kod CN 0803 00 19) pochodzących z krajów
AKP.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2015/2005 z dnia
9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu bananów pocho-
dzących z krajów AKP w ramach kontyngentu taryfo-
wego ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE)
nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zasto-
sowanie do bananów w styczniu i lutym 2006 r. (2)
ustanowiło środki przejściowe konieczne w celu zapew-
nienia zaopatrzenia rynku wspólnotowego, ciągłości
handlu z krajami AKP, a także w celu uniknięcia
zakłóceń w obrocie handlowym podczas tych dwóch
miesięcy. Z tego względu udostępniono łączną ilość
160 000 ton do celów wydawania pozwoleń na przywóz
w ramach wspomnianego kontyngentu taryfowego.

(3) Należy zatem otworzyć kontyngent taryfowy przewi-
dziany w rozporządzeniu (WE) nr 1964/2005 na
2006 r. oraz ustalić zasady zarządzania nim w okresie
od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

(4) Podobnie jak w przypadku przywozów niepreferencyj-
nych należy przyjąć zasady zarządzania przedmiotowym
kontyngentem taryfowym, aby sprzyjać rozwojowi
międzynarodowego handlu oraz zwiększeniu płynności
przepływu handlu. Najbardziej odpowiednią metodą
okazuje się metoda przewidująca wykorzystanie kontyn-
gentu zgodnie z porządkiem chronologicznym według
dat zatwierdzenia deklaracji wprowadzenia do wolnego
obrotu (tzw. metoda „kto pierwszy, ten lepszy”). Jednak
w celu zapewnienia ciągłości handlu z krajami AKP,

a zatem zaopatrzenia rynku wspólnotowego przy jedno-
czesnym uniknięciu zakłóceń w obrocie handlowym,
część kontyngentu taryfowego powinna być tymczasowo
zarezerwowana dla podmiotów, które zaopatrywały
Wspólnotę w banany pochodzące z krajów AKP
w ramach systemu przywozu poprzednio obowiązują-
cego.

(5) Należy zatem przewidzieć, aby łączna ilość 146 850 ton
w ramach kontyngentu taryfowego była zarezerwowana
dla podmiotów, które faktycznie przywoziły do Wspól-
noty banany pochodzące z krajów AKP w 2005 r.
Zasady zarządzania wspomnianą częścią kontyngentu
taryfowego należy oprzeć o system pozwoleń na
przywóz wydawanych każdemu podmiotowi proporcjo-
nalnie do ilości wprowadzonych do wolnego obrotu
w 2005 r.

(6) Biorąc pod uwagę dostępne ilości, należy ustalić pułap
ilości, w odniesieniu do której każdy podmiot możne
składać wniosek o pozwolenie w ramach okresu od
dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

(7) Dostęp do pozostałej części kontyngentu taryfowego
powinien być otwarty dla wszystkich podmiotów prowa-
dzących działalność gospodarczą we Wspólnocie
w oparciu o metodę „kto pierwszy, ten lepszy”, zgodnie
z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego prze-
pisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Celny (3).

(8) W następstwie wejścia w życie stawki celnej określo-
nej we Wspólnej Taryfie Celnej w odniesieniu do
bananów, ustanowionej na mocy rozporządzenia (WE)
nr 1964/2005, uzgodnienia dotyczące kontyngentów
taryfowych na przywóz ustanowione w tytule IV rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993
r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (4)
przestały obowiązywać z dniem 31 grudnia 2005 r.
zgodnie z art. 16 ust. 1 tego rozporządzenia. Zasady
zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianymi
w tytule IV rozporządzenia (EWG) nr 404/93, ustalone
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 896/2001 (5) stały się
zatem bezprzedmiotowe.
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(1) Dz.U. L 316 z 2.12.2005, str. 1.
(2) Dz.U. L 324 z 10.12.2005, str. 5.

(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148
z 11.6.2005, str. 5).

(4) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
Aktem przystąpienia z 2003 r.

(5) 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).



(9) Do celów przejrzystości i pewności prawnej należy
uchylić rozporządzenie (WE) nr 896/2001. Niemniej
jednak niektóre przepisy powinny nadal obowiązywać,
w szczególności te dotyczące przekazywania przez
państwa członkowskie informacji, które uznano za poży-
teczne do celów zarządzania przywozem dokonanym na
mocy niniejszego rozporządzenia.

(10) Aby wnioski o pozwolenia mogły być złożone na czas,
należy przewidzieć niezwłoczne wejście w życie niniej-
szego rozporządzenia.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Cel

Niniejszym otwiera się kontyngent taryfowy podlegający
zerowej stawce celnej na przywóz bananów objętych kodem
CN 0803 00 19 pochodzących z krajów AKP, o którym
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1964/2005, na
okres od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 2

Dostępne ilości

Ilości dostępne w ramach kontyngentu ustala się na 615 000
ton, z czego:

a) ilością 146 850 ton posiadającą numer porządkowy
09.4164 zarządza się zgodnie z przepisami rozdziału II;

b) ilością 468 150 ton posiadającą następujące numery porząd-
kowe: 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 i 09.1644
zarządza się zgodnie z przepisami rozdziału III.

ROZDZIAŁ II

PRZYWÓZ ILOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 LIT. A)

Artykuł 3

Pozwolenia na przywóz

1. Przywóz w ramach ilości, o której mowa w art. 2 lit. a)
wymaga przedstawienia pozwolenia na przywóz wydanego
zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału.

2. Przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (1)
stosuje się z wyjątkiem art. 8 ust. 4 i 5, z zastrzeżeniem prze-
pisów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Składanie wniosków o pozwolenia

1. Wniosek o pozwolenie na przywóz mogą składać
podmioty prowadzące działalność gospodarczą we Wspólnocie,
które faktycznie przywoziły do Wspólnoty w 2005 r. banany
pochodzące z krajów AKP.

2. Ilości, na które podmiot złożył wniosek, nie mogą prze-
kroczyć 40 % ilości bananów pochodzących z krajów AKP,
które wprowadził on do wolnego obrotu we Wspólnocie
w 2005 r.

3. Wniosek o pozwolenia na przywóz podmiot składa
w dniach 15 i 16 lutego 2006 r. właściwemu organowi
państwa członkowskiego, który w 2005 r. wydał mu pozwo-
lenie na przywóz na ilości, o których mowa w ust. 2.

Wykaz właściwych organów zamieszczono w Załączniku do
rozporządzenia (WE) nr 896/2001.

4. Do wniosków o pozwolenie dołącza się kopię pozwolenia
lub pozwoleń wykorzystywanych w 2005 r. na przywóz
bananów pochodzących z krajów AKP należycie poświadczone
oraz dowód wniesienia zabezpieczenia, zgodnie z tytułem III
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 (2). Wysokość
zabezpieczenia wynosi 150 EUR/tonę.

5. Nie przyjmuje się wniosków, które nie zostały złożone
zgodnie z przepisami niniejszego artykułu.

6. Wnioski o pozwolenie i same pozwolenia zawierają
w rubryce 20 zapis „pozwolenie – rozporządzenie (WE)
nr 219/2006 – rozdział II”.
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(1) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.
(2) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5.



Artykuł 5

Wydawanie pozwoleń

1. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, najpóźniej
do dnia 21 lutego 2006 r., o łącznej ilości, w odniesieniu do
której złożono dopuszczalne wnioski.

2. Jeżeli ilości będące przedmiotem wniosku przekraczają
ilość określoną w art. 2 lit. a), Komisja ustala, najpóźniej dnia
24 lutego 2006 r., współczynnik redukcji stosowany do
każdego wniosku o pozwolenie.

3. Właściwe organy wydają pozwolenia na przywóz
począwszy od dnia 27 lutego 2006 r. stosując, tam gdzie to
właściwe, współczynnik redukcji określony w ust. 2.

4. Jeżeli w przypadkach, w których stosuje się współczynnik
redukcji, pozwolenie wydaje się na ilość mniejszą niż ilość
określona we wniosku, zabezpieczenie, o którym mowa w art.
4 ust. 4, jest niezwłocznie zwalniane w odniesieniu do ilości, na
którą nie przyznano pozwolenia.

Artykuł 6

Okres ważności pozwoleń i notyfikacje państw członkow-
skich

1. Pozwolenia na przywóz wydane zgodnie z art. 5 ust. 3 są
ważne od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. W okresie od kwietnia 2006 r. do stycznia 2007 r.
włącznie państwa członkowskie zawiadamiają Komisję najpó-
źniej do 15 dnia każdego miesiąca o ilościach bananów przy-
wiezionych w poprzednim miesiącu na podstawie pozwoleń
wydanych zgodnie z art. 5 ust. 3.

ROZDZIAŁ III

PRZYWÓZ ILOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 LIT. B)

Artykuł 7

Zarządzanie

1. Ilość, o której mowa w art. 2 lit. b) jest podzielona na pięć
transzy, w wysokości 93 630 każda w następujący sposób:

Numer porządkowy Okres obowiązywania kontyngentu

09.1638 Od 1 marca do 30 kwietnia

09.1639 Od 1 maja do 30 czerwca

09.1640 Od 1 lipca do 31 sierpnia

09.1642 Od 1 września do 31 października

09.1644 Od 1 listopada do 31 grudnia

2. Transzami, o których mowa w ust. 1, zarządza się
zgodnie z przepisami 308a, 308b i 308c rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 8

Uchylenie

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 896/2001. Jednak art. 21,
26 i 27 oraz Załącznik do wymienionego rozporządzenia
stosuje się nadal w odniesieniu do przywozu dokonanego na
mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Wejście w życie

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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