
A BIZOTTSÁG 824/2005/EK RENDELETE

(2005. május 30.)

az új tagállamok számára 2005 harmadik negyedévére vonatkozóan a banánbehozatal kiegészítő
mennyiségének meghatározása céljából kiadott engedélyekben szereplő egyes irányadó mennyiségek

és egyéni felső határok rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlo-
vákia csatlakozási szerződésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Málta, Szlovénia és Szlo-
vákia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikke első
bekezdésére,

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

mivel:

(1) A 2004. október 29-i 1892/2004/EK bizottsági ren-
delet (2) bevezeti azokat az átmeneti intézkedéseket,
amelyek a Közösséghez való csatlakozást megelőzően
az új tagállamokban hatályos rendszerekről a banánpiac
közös szervezésének keretén belüli hatályos behozatali
rendszerre történő átmenet megkönnyítése érdekében
kell végrehajtani 2005 során. A piac, különösen az új
tagállamok piaca kielégítő ellátottságának biztosítása
érdekében az említett rendelet a behozatali engedélyek
kiadására vonatkozóan átmeneti jelleggel kiegészítő
mennyiségeket határozott meg. Ezt a kiegészítő mennyi-
séget a 404/93/EGK tanácsi rendeletnek a banán Közös-
ségbe történő behozatalát szabályozó rendelkezések
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 7-i
896/2001/EK bizottsági rendeletben (3).

(2) A 896/2001/EK bizottsági rendelet 14. cikke (1) és (2)
bekezdése szerint az év első három negyedévének mind-
egyikére vonatkozóan irányadó mennyiségek és egyéni
felső határok rögzíthetők a behozatali engedélyek kiállí-
tásához kapcsolódóan.

(3) A 2005 harmadik negyedévére vonatkozóan kiadandó
engedélyek szempontjából indokolt az említett irányadó
mennyiségeket és egyéni felső határokat az A/B és C

vámkontingens kezelésére a 825/2005/EK bizottsági
rendeletben (4) meghatározott százalékokkal megegye-
zően megállapítani a megfelelő ellátás, valamint a terme-
lési és értékesítési ágazatok közti kereskedelmi forgalom
biztosítása érdekében.

(4) Tekintettel arra, hogy e rendeletnek a 2005 harmadik
negyedévére vonatkozó engedélykérelmek benyújtási
időszakának kezdete előtt hatályba kell lépnie, rendel-
kezni kell a rendelet azonnali hatálybalépése érdekében.

(5) E rendeletnek a Közösségben letelepedett és az
1892/2004/EK rendelet 5. és 6. cikke szerint bejegyzett
piaci szereplőkre kell vonatkoznia.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Banánpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 896/2001/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésében említett, a
banánnal kapcsolatos behozatali engedélyek kibocsátására
vonatkozó irányadó, a 1892/2004/EK rendelet 3. cikke (1)
bekezdése szerinti kiegészítő mennyiséget 2005 harmadik
negyedévére vonatkozóan az említett rendelet 4. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott hagyományos és nem hagyomá-
nyos piaci szereplők számára rendelkezésre álló mennyiség
23 % határozták meg.

2. cikk

A 896/2001/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében említett
legnagyobb engedélyezett szintet/mennyiséget az
1892/2004/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése szerinti kiegé-
szítő mennyiségre vonatkozóan 2005 harmadik negyedévére
az alábbiak szerint állapítják meg:

a) hagyományos piaci szereplők esetén az 1892/2004/EK ren-
delet 5. cikke (5) bekezdésével összhangban közölt egyedi
referenciamennyiség 23 %-a;

b) nem hagyományos piaci szereplők esetén az 1892/2004/EK
rendelet 6. cikke (6) bekezdésével összhangban közölt egyedi
allokáció 23 %-a.
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(2) HL L 328., 2004.10.30., 50. o.
(3) HL L 126., 2001.5.8., 6. o. A legutóbb a 838/2004/EK rendelettel
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3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. május 30-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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