
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 966/2006

z dnia 29 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 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) Pozwolenia na przywóz, wydawane zgodnie z art. 6
ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2015/2005
z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu bananów
pochodzących z krajów AKP w ramach kontyngentu
taryfowego otwartego rozporządzeniem Rady (WE)
nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zasto-
sowanie do bananów w styczniu i lutym 2006 r (2)., były
ważne od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 7 kwietnia
2006 r. W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru
obejmującego cały ten przywóz bananów państwa człon-
kowskie powinny informować Komisję nie tylko o ilości
bananów wprowadzonych do swobodnego obrotu na
podstawie pozwoleń używanych w styczniu i lutym,
lecz także o ilości bananów wprowadzonych do swobod-
nego obrotu na podstawie pozwoleń na marzec
i kwiecień 2006 r.

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić art. 6 ust. 2 lit. b)
rozporządzenia Komisji (WE) nr 219/2006 (3) przewidu-
jący te notyfikacje.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 219/2006
otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Jak najwcześniej, jednak najpóźniej dnia 30 czerwca
2006 r., ilości bananów wprowadzanych do swobod-
nego obrotu na podstawie pozwoleń wydanych zgodnie
z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2015/2005”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 29 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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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 38 z 9.2.2006, str. 22. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 566/2006 (Dz.U. L 99 z 7.4.2006, str. 6).


