
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1330/2006

z dnia 8 września 2006 r.

dotyczące wypłaty dodatkowych zaliczek pomocy wyrównawczej w sektorze bananów za
rok 2006 r.

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) W art. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1858/93
z dnia 9 lipca 1993 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 404/93 w odniesieniu do systemu pomocy w celu
wyrównywania strat dochodu z wprowadzenia do obrotu
w sektorze bananów (2) przewidziano warunki wypła-
cenia zaliczki pomocy wyrównawczej.

(2) W art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 833/2006
z dnia 2 czerwca 2006 r. ustalającego kwoty pomocy
wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowa-
nych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie
w roku 2005 oraz jednostkową wysokość zaliczek na
rok 2006 ustalono wysokość każdej zaliczki na banany
wprowadzone do obrotu w 2006 r. (3) na 4,13 EUR/
100 kg.

(3) W celu uwzględnienia zmiany cen na rynku Wspólnoty
w stosunku do 2005 r. i wpływu tej zmiany na sytuację
finansową producentów bananów we Wspólnocie należy
przewidzieć wypłatę dodatkowych zaliczek pomocy
wyrównawczej należnej w odniesieniu do ilości wprowa-
dzonej do obrotu w 2006 r., nie przesądzając
o poziomie pomocy wyrównawczej ustalanej
w późniejszym terminie na mocy art. 12 rozporządzenia

(EWG) nr 404/93 i przepisów rozporządzenia (EWG)
nr 1858/93. Należy przewidzieć uzależnienie wypłaty
dodatkowej zaliczki pomocy wyrównawczej od wnie-
sienia zabezpieczenia zgodnie z art. 4 rozporządzenia
(EWG) nr 1858/93.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Państwa członkowskie produkujące banany wypłacają dodat-
kowe zaliczki pomocy wyrównawczej przewidziane w art. 12
rozporządzenia (WE) nr 404/93 za 2006 r. w wysokości
7,13 EUR/100 kg w odniesieniu do ilości bananów wprowadza-
nych do obrotu we Wspólnocie w 2006 r.

Zaliczki te wypłacane są w odniesieniu do ilości bananów wpro-
wadzanych do obrotu określonych we wnioskach o zaliczki
pomocy wyrównawczej na 2006 r.

Do wniosku o wypłatę dodatkowej zaliczki dołącza się dowód
wniesienia zabezpieczenia w wysokości 3,57 EUR/100 kg.

Wypłaty w odniesieniu do bananów wprowadzonych do obrotu
w pierwszym półroczu 2006 r. dokonywane są w ciągu dwóch
miesięcy po wejściu w życie 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 8 września 2006 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 170 z 13.7.1993, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 789/2005 (Dz.U. L 132
z 26.5.2005, str. 13).

(3) Dz.U. L 150 z 3.6.2006, str. 9.


