
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1349/2011 

z dnia 20 grudnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady 
stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu 

refundacji dla produktów 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. 134 w związku 
z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 130 rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 w celu zarządzania przywozem Komisja ma 
prawo określić, dla których produktów wymagane będzie 
przedłożenie pozwolenia na przywóz. Oceniając potrzebę 
stosowania systemu pozwoleń, Komisja uwzględnia 
odpowiednie instrumenty zarządzania rynkiem, a w 
szczególności instrumenty monitorowania przywozu. 

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 ( 2 ) w art. 1 
ust. 2 lit. a) ppkt (i) w związku z jego załącznikiem II 
część I pkt I stanowi o obowiązku posiadania pozwolenia 
na przywóz „świeżych bananów przywożonych po 
stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej” 
objętych kodem CN 0803 00 19. 

(3) Obecnie możliwe jest skuteczne monitorowanie przy
wozu przy pomocy innych środków. Aby uprościć 
obowiązujące przepisy i zmniejszyć obciążenie administ
racyjne po stronie państw członkowskich i 
przedsiębiorców, należy znieść wymóg stosowania 

systemu pozwoleń na przywóz bananów. Artykuł 1 
ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2014/2005 
z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie pozwoleń wydawa
nych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu 
bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów 
wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie 
po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie 
Celnej ( 3 ) ogranicza ważność pozwoleń do roku ich 
emisji. W związku z powyższym właściwe jest uchylenie 
obowiązku uzyskania pozwolenia na przywóz od dnia 
1 stycznia 2012 r. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 376/2008. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W części I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 376/2008 
skreśla się pkt I „Banany (część XI załącznika I do rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007)”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 20 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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