
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 239/2007

z dnia 6 marca 2007 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93
w odniesieniu do wymogów dotyczących powiadomień w sektorze bananów

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. 29a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólna organizacja rynku bananów została w sposób
istotny zmieniona z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2013/2006 z dnia
19 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenia
(EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE)
nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów.

(2) W szczególności zniesiono przepisy dotyczące systemu
pomocy wyrównawczej. W celu nadzorowania funkcjo-
nowania rynku bananów konieczne jest, by Komisja
nadal otrzymywała informacje dotyczące produkcji
i wprowadzenia do obrotu bananów we Wspólnocie.
Należy ustanowić zasady dotyczące przekazywania takich
informacji przez państwa członkowskie. Te powiado-
mienia muszą być porównywalne z informacjami prze-
kazywanymi w ramach poprzedniego systemu,
a jednocześnie możliwie jak najbardziej uproszczone.
Należy zatem znieść zastąpione przepisy dotyczące tych
powiadomień, zawarte w art. 2 ust. 1 lit. d) rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 2014/2005 z dnia 9 grudnia
2005 r. w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach
uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspól-
noty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do
swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej
określonej we Wspólnej Taryfie Celnej (2). Należy zmienić
rozporządzenie (WE) nr 2014/2005.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych
Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję,
w odniesieniu do każdego okresu sprawozdawczego, o:

a) ilości wyprodukowanych we Wspólnocie bananów, które są
wprowadzane do obrotu:

i) w ich regionie produkcji;

ii) poza ich regionem produkcji;

b) średnich cenach sprzedaży na rynkach lokalnych zielonych
bananów produkowanych we Wspólnocie, które są wprowa-
dzane do obrotu w ich regionie produkcji;

c) średnich cenach sprzedaży zielonych bananów na etapie
dostawy w pierwszym porcie rozładunku (towary nierozła-
dowane) w odniesieniu do bananów wyprodukowanych we
Wspólnocie, które są wprowadzane do obrotu poza ich
regionem produkcji;

d) prognozach dotyczących danych, o których mowa w lit. a),
b) i c), w odniesieniu do dwóch kolejnych okresów sprawoz-
dawczych.

2. Regiony produkcji to:

a) Wyspy Kanaryjskie;

b) Gwadelupa;

c) Martynika;

d) Madera, Azory i Algarve;

e) Kreta i Lakonia;

f) Cypr.
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(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006,
str. 13).

(2) Dz.U. L 324 z 10.12.2005, str. 3. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 566/2006 (Dz.U. L 99 z 7.4.2006, str. 6).



3. Okresy sprawozdawcze w roku kalendarzowym są nastę-
pujące:

a) od stycznia do kwietnia włącznie;

b) od maja do sierpnia włącznie;

c) od września do grudnia włącznie.

Powiadomienia dotyczące każdego okresu sprawozdawczego
muszą być dokonywane najpóźniej do piętnastego dnia
drugiego miesiąca następującego po danym okresie sprawozda-
wczym.

4. Informacje wymienione w ust. 1 przekazuje się drogą
elektroniczną na adres wskazany przez Komisję.

Artykuł 2

W art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2014/2005 skreśla się
lit. d).

Artykuł 3

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 6 marca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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