
A BIZOTTSÁG 219/2006/EK RENDELETE

(2006. február 8.)

a 0803 00 19 KN-kód alá tartozó, AKCS-országokból származó banán behozatalára vonatkozó
vámkontingensnek a 2006. március 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra történő

megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a banánra vonatkozó vámtarifákról szóló, 2005.
november 29-i 1964/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és külö-
nösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1) Az 1964/2005/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése
előírja, hogy – 2006. január 1-jei hatállyal – minden év
január 1-jétől 775 000 tonna nettó tömegű nulla száza-
lékos vámtételű autonóm vámkontingens megnyitására
kerül sor a 0803 00 19 KN-kód alá tartozó, AKCS-
országokból származó banán behozatalára.

(2) Az AKCS-országokból származó banánnak a banánra
alkalmazandó vámtételekről szóló 1964/2005/EK tanácsi
rendelettel megnyitott vámkontingens keretében, 2006
januárjában és februárjában való behozataláról szóló,
2005. december 9-i 2015/2005/EK bizottsági rendelet (2)
megállapította a közösségi piac ellátásának, az AKCS-
országokkal bonyolított kereskedelem folytonosságának
és a kereskedelmi forgalom e két hónap alatti zavartalan-
ságának biztosításához szükséges ideiglenes intézkedé-
seket. E célból az említett vámkontingens keretében
összesen 160 000 tonnát bocsátottak rendelkezésre
behozatali engedélyek kibocsátásához.

(3) Ezért az 1964/2005/EK rendelet által 2006-ra előírt
vámkontingenst meg kell nyitni, és a 2006. március
1-jétől december 31-ig terjedő időszakra meg kell állapí-
tani a kezelésére vonatkozó szabályokat.

(4) A nem preferenciális behozatal esetéhez hasonlóan a
szóban forgó vámkontingens kezelésére vonatkozó
módszert kell elfogadni a nemzetközi kereskedelem fejlő-
désének és a kereskedelmi forgalom nagyobb fokú foly-
tonosságának elősegítése érdekében. A szabad forga-
lomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatok elfo-
gadási időpontjainak időrendi sorrendjét követő kontin-
gensfelhasználási módszer (az ún. „érkezési sorrend”
szerinti módszer) bizonyul erre a célra legalkalma-

sabbnak. Azonban az AKCS-országokkal bonyolított
kereskedelem folytonosságának, és ezáltal a közösségi
piac megfelelő ellátásának – a kereskedelmi forgalom
zavartalansága melletti – biztosítása érdekében a vámkon-
tingens egy részét átmeneti jelleggel a korábban hatályos
behozatali rendszer keretében a Közösséget AKCS-
banánnal ellátó piaci szereplők számára kell fenntartani.

(5) Ezért a vámkontingens keretében összesen 146 850
tonnát indokolt fenntartani azon piaci szereplők számára,
akik 2005 során ténylegesen importáltak a Közösségbe
az AKCS-országokból származó banánt. A vámkontin-
gensnek ezt a részét az egyes piaci szereplők számára
az említett 2005-ös év során szabad forgalomba bocsá-
tott mennyiségek arányában kibocsátott behozatali enge-
délyek segítségével kellene kezelni.

(6) A rendelkezésre álló mennyiségekre tekintettel a 2006.
március 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra az
egyes piaci szereplők által benyújtható engedélykérel-
mekre indokolt felső határt megállapítani.

(7) A vámkontingens fennmaradó részéhez a Közösségben
székhellyel rendelkező valamennyi piaci szereplő számára
hozzáférést kell biztosítani az „érkezési sorrend” szerinti
módszer alapján, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993.
július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 308a.,
308b. és 308c. cikkével összhangban.

(8) Az 1964/2005/EK rendelet által a banánra vonatkozóan
megállapított, közös vámtarifa szerinti vámtétel hatályba-
lépését követően a banánpiac közös szervezéséről szóló,
1993. február 13-i 404/93/EGK tanácsi rendelet (4) IV.
címében előírt vámkontingensek kezelésére vonatkozóan
a 896/2001/EK bizottsági rendelettel IV. címében megál-
lapított behozatali vámkontingensek rendszerének alkal-
mazása az említett rendelet 16. cikkének (1) bekezdésével
összhangban 2005. december 31-ével megszűnt. A
404/93/EGK rendelet IV. címében előírt vámkontin-
gensek kezelésére vonatkozóan a 896/2001/EK bizottsági
rendelettel (5) elfogadott szabályok tehát tárgytalanná
váltak.
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(1) HL L 316., 2005.12.2., 1. o.
(2) HL L 324., 2005.12.10., 5. o.

(3) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 883/2005/EK rendelettel
(HL L 148., 2005.6.11., 5. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 47., 1993.2.25., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási
okmánnyal módosított rendelet.

(5) HL L 126., 2001.5.8., 6. o. A legutóbb a 838/2004/EK rendelettel
(HL L 127., 2004.4.29., 52. o.) módosított rendelet.



(9) Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében a
896/2001/EK rendeletet ennélfogva hatályon kívül kell
helyezni. Egyes rendelkezéseit azonban továbbra is alkal-
mazni kell, többek között a tagállami értesítésekre vonat-
kozó rendelkezéseket, amelyek az e rendelet szerinti
behozatal kezelése céljából hasznosnak bizonyulnak.

(10) Az engedélykérelmek kellő időben történő benyújtásának
lehetővé tétele érdekében indokolt e rendelet azonnali
hatálybalépését előírni.

(11) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak a Banánpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Az 1964/2005/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében előírt,
AKCS-országokból származó banán (KN-kód: 0803 00 19)
behozatalára vonatkozó, nulla százalékos vámtételű vámkontin-
gens megnyitásra kerül a 2006. március 1-jétől december 31-ig
terjedő időszakra.

2. cikk

Rendelkezésre álló mennyiségek

A vámkontingens keretében rendelkezésre álló mennyiségeket
615 000 tonnában rögzítik, amelyből:

a) 146 850 tonnát kell a II. fejezet rendelkezéseivel össz-
hangban kezelni és a 09.4164 sorszámmal ellátni.

b) 468 150 tonnát kell a III. fejezet rendelkezéseivel össz-
hangban kezelni és a következő sorszámokkal ellátni.
09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 és 09.1644.

II. FEJEZET

A 2. CIKK A) PONTJÁBAN ELŐÍRT MENNYISÉGEK BEHOZA-
TALA

3. cikk

Behozatali engedélyek

(1) A 2. cikk a) pontjában előírt mennyiségek kere-
tében bonyolított behozatal az e fejezet rendelkezéseinek

megfelelően kibocsátott behozatali engedély bemutatásához van
kötve.

(2) Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (1) rendelkezései
alkalmazandók, a 8. cikk (4) és (5) bekezdései kivételével, az
ebben a rendeletben foglalt rendelkezésekre is figyelemmel.

4. cikk

Az engedélykérelmek benyújtása

(1) Behozatali engedélykérelmet azok a Közösségben szék-
hellyel rendelkező gazdasági szereplők nyújthatnak be, akik
2005-ben ténylegesen importáltak a Közösségbe az AKCS-
országokból származó banánt.

(2) Az egyes piaci szereplők által kérelmezett mennyiségek
nem haladhatják meg az általuk 2005-ben a Közösségben
szabad forgalomba bocsátott, AKCS-országokból származó
banán mennyiségének 40 %-át.

(3) A behozatali engedélykérelmeket az egyes piaci szereplők
2006. február 15-én és 16-án nyújtják be annak a tagállamnak
az illetékes hatóságához, amely a (2) bekezdésben említett
mennyiségekre 2005-ben számára behozatali engedélyeket
bocsátott ki.

Az illetékes hatóságok a 896/2001/EK rendelet mellékletében
szerepelnek.

(4) Az engedélykérelmekhez mellékelni kell az AKCS-orszá-
gokból származó banán behozatalához 2005-ben felhasznált,
megfelelően záradékolt engedély vagy engedélyek másolatát és
az engedélyekben szereplő mennyiségek AKCS-származását
igazoló okmányokat, valamint a 2220/85/EGK bizottsági ren-
delet (2) III. címe szerinti biztosíték letétbe helyezéséről szóló
igazolást. A biztosíték összege tonnánként 150 euro.

(5) Azok az engedélykérelmek, amelyeket nem az e cikk
rendelkezéseinek megfelelően nyújtanak be, nem fogadhatók el.

(6) Az engedélykérelmek és az engedélyek 20. rovatában az
„engedély – 219/2006/EK rendelet II. fejezete” szövegnek kell
szerepelnie.
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(1) HL L 152., 2000.6.24., 1. o.
(2) HL L 205., 1985.8.3., 5. o.



5. cikk

Engedélyek kibocsátása

(1) A tagállamok legkésőbb 2006. február 21-ig közlik a
Bizottsággal azt az összmennyiséget, amelyre elfogadható enge-
délykérelmek érkeztek.

(2) Amennyiben a kérelmezett mennyiségek meghaladják a 2.
cikk a) pontjában említett mennyiséget, a Bizottság legkésőbb
2006. február 24-ig az egyes engedélykérelmekre alkalmazandó
odaítélési együtthatót rögzít.

(3) Az illetékes hatóságok 2006. február 27-től bocsátják ki a
behozatali engedélyeket, adott esetben a (2) bekezdésben emlí-
tett odaítélési együttható alkalmazásával.

(4) Ha az odaítélési együttható alkalmazása esetén az enge-
délyt a kérelmezett mennyiségnél kevesebbre bocsátják ki, a 4.
cikk (4) bekezdésében említett biztosítéknak az oda nem ítélt
mennyiségre jutó részét haladéktalanul felszabadítják.

6. cikk

Az engedélyek érvényességi ideje és a tagállami értesítések

(1) Az 5. cikk (3) bekezdésével összhangban kibocsátott
behozatali engedélyek 2006. március 1-jétől december 31-ig
érvényesek.

(2) 2006 áprilisától 2007 januárjáig bezárólag a tagállamok
legkésőbb minden hónap 15. napjáig közlik a Bizottsággal az
előző hónap során az 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően
kibocsátott behozatali engedélyek alapján importált banánmeny-
nyiségeket.

III. FEJEZET

A 2. CIKK B) PONTJÁBAN ELŐÍRT MENNYISÉGEK BEHOZA-
TALA

7. cikk

Kezelési mód

(1) A 2. cikk b) pontjában előírt mennyiség a következő öt,
egyenként 93 630 tonnás részre oszlik:

Sorszám Kontingensidőszak

09.1638 március 1.–április 30.

09.1639 május 1.–június 30.

09.1640 július 1.–augusztus 31.

09.1642 szeptember 1.–október 31.

09.1644 november 1.–december 31.

(2) Az (1) bekezdésben előírt kontingensrészeknek a kezelése
a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikke rendelke-
zéseinek megfelelően történik.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 896/2001/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
Azonban az említett rendelet 21., 26. és 27. cikke, valamint
melléklete továbbra is alkalmazandó az e rendelet alapján
bonyolított behozatalra.

9. cikk

Hatálybalépés

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, 2006. február 8-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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