
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1288/2011 

z dnia 9 grudnia 2011 r. 

w sprawie powiadamiania o cenach hurtowych bananów w ramach wspólnej organizacji rynków 
rolnych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 192 w związku 
z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 z dnia 
9 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń wydawanych 
w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów 
do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadza
nych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce 
celnej określonej we wspólnej taryfie celnej ( 2 ) traci moc 
zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
nr 1287/2011 ( 3 ) od dnia 1 stycznia 2012 r. 
Rozporządzenie (WE) 2014/2005 zawierało w art. 2 
ust. 1 lit. a) przepisy dotyczące powiadamiania 
o cenach hurtowych bananów żółtych. 

(2) W celu dalszego monitorowania rynku bananów należy 
ustanowić przepisy regulujące powiadamianie przez 
państwa członkowskie Komisji o cenach hurtowych 
bananów żółtych objętych kodem CN 0803 90 10 
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiającym szczegółowe 
zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie prze
kazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdro 
żenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności 
bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz 
systemów stosowanych w odniesieniu do regionów 
najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egej
skiego ( 4 ). 

(3) Aby zapewnić spójność z sektorem owoców i warzyw 
należy odnotowywać ceny hurtowe bananów żółtych na 
reprezentatywnych rynkach wymienionych w załączniku 
XVII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2011 
z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców 
i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i 
warzyw ( 5 ). 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję do środy każdego 
tygodnia o cenach hurtowych bananów żółtych objętych kodem 
CN 0803 90 10 w rozbiciu na państwa pochodzenia lub grupy 
państw pochodzenia, odnotowanych w uprzednim tygodniu na 
reprezentatywnych rynkach wymienionych w załączniku XVII 
do rozporządzenia (UE) nr 543/2011. 

Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, przekazy
wane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
792/2009. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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