
A BIZOTTSÁG 1945/2004/EK RENDELETE

(2004. november 11.)

a banán behozatalára vonatkozó A/B és C vámkontingens keretében a nem hagyományos piaci
szereplők által benyújtott allokációs kérelmekre 2005-ben alkalmazandó csökkentési százalékok

megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a banánpiac közös szervezéséről szóló, 1993. február
13-i 404/93/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 404/93/EGK tanácsi rendeletnek a banán Közös-
ségbe történő behozatala tekintetében való végrehajtása szabá-
lyainak megállapításáról szóló, 2001. május 7-i 896/2001/EK
bizottsági rendeletre (2), és különösen annak 9. cikke (2) bekez-
désére,

mivel:

(1) A tagállamok a 896/2001/EK rendelet 9. cikkének (1)
bekezdése szerinti közleményei értelmében az igényelt
allokációk összmennyisége 4 941 057,500 tonna a nem
hagyományos A/B piaci szereplők és 479 315,000 tonna
a nem hagyományos C piaci szereplők esetében.

(2) Következésképpen az A/B és C vámkontingens tekinte-
tében meg kell határozni a nem hagyományos piaci
szereplők esetében az allokációk meghatározása során a
2005-ös évre alkalmazandó százalékokat.

(3) Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon a piaci
szereplők rendelkezésére a 2005 első negyedévére szóló
engedély iránti kérelmek benyújtására, e rendeletnek hala-
déktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 404/93/EGK rendelet 18. cikkében szabályozott A/B és C
vámkontingens tekintetében a 896/2001/EK rendelet 9. cikke
(2) bekezdésének alkalmazásában az egyes nem hagyományos
piaci szereplők számára a 2005-ös évre jóváhagyandó allokáció
mértéke egyenlő az allokációs kérelmükben megjelölt
mennyiség következő százalékával:

a) minden nem hagyományos A/B piaci szereplő esetében:
9,12780%,

b) minden nem hagyományos C piaci szereplő esetében:
17,21206%.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 11-én.

a Bizottság részéről
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
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(1) HL L 47., 1993.02.25., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási
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