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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1287/2011
z dnia 9 grudnia 2011 r.
uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 w sprawie pozwoleń wydawanych
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
dotyczący bananów, stosowanie w charakterze narzędzia
statystycznego pozwoleń na przywóz uzależnionych od
złożenia zabezpieczenia nie jest już odpowiednim instru
mentem monitorowania rynków bananów.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
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,

(5)

Opracowano nowy i bardziej dokładny sposób monito
rowania przywozu bananów, który jest mniej uciążliwy
niż pozwolenia zwiększające obciążenie administracyjne
i koszty dla przedsiębiorstw i administracji krajowych.

(6)

Dlatego właściwe jest zniesienie zobowiązania
w odniesieniu do podmiotów gospodarczych do otrzy
mania pozwolenia na przywóz bananów wszelkiego
pochodzenia. Należy zatem uchylić rozporządzenie
(WE) nr 2014/2005. Jako że art. 1 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 2014/2005 ogranicza okres ważności pozwoleń
do dnia 31 grudnia roku emisji, właściwe jest uchylenie
obowiązku uzyskania pozwolenia na przywóz od dnia
1 stycznia 2012 r.

(7)

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

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2014/2005 (2) usta
nowiono
mechanizm
monitorowania
przywozu
bananów, na podstawie pozwoleń na przywóz.

(2)

Decyzją 2011/194/UE (3), Rada zatwierdziła zawarcie
Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami
pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią,
Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksy
kiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą („Porozu
mienia genewskiego”) oraz Porozumienia w sprawie
handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki („Porozumienia UE/USA”).
Umowy te są obecnie ratyfikowane przez wszystkich
sygnatariuszy. Na podstawie wniosków z tych umów
struktura i funkcjonowanie unijnego systemu handlu
w odniesieniu do bananów objętych kodem CN
0803 00 19 zostały zmienione.

(3)

(4)

W świetle nowych taryf, które mają być stosowane
w odniesieniu do bananów na mocy „Porozumienia
genewskiego” rozporządzeniem Komisji (UE) nr
306/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) uchylono
rozporządzenie (WE) nr 1964/2005 ze skutkiem od dnia
wejścia w życie tego porozumienia.
W świetle przyjęcia wymienionych umów, dzięki
któremu uregulowano od dawna istniejący spór

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 2014/2005 traci moc.
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
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