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NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 509/2006
ze dne 20. března 2006
o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality
specialita“. Osvědčení o zvláštní povaze, častěji uváděná
jako „zaručené tradiční speciality“, uspokojují poptávku
spotřebitelů po tradičních produktech se zvláštní
povahou. Vzhledem k rozmanitosti produktů na trhu
a přebytku informací o nich by měl spotřebitel
v zájmu co možná nejlepší volby dostat jasné a stručné
a stručné informace týkající se zvláštní povahy těchto
potravin.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

(5)

V zájmu přehlednosti by se měl přestat používat výraz
„osvědčení o zvláštní povaze“ a měl by se používat pouze
výraz „tradiční zaručená specialita“, který je srozumitelnější, a měla by se upřesnit definice „zvláštní povahy“
a zavést definice termínu „tradiční“, aby byl účel tohoto
nařízení zřetelnější pro producenty i spotřebitele.

(6)

Někteří producenti by rádi odvozovali tržní hodnotu od
tradičních zemědělských produktů nebo tradičních
potravin, jejichž zvláštní povaha je jasně odlišuje od
ostatních podobných produktů nebo potravin.
K zajištění ochrany spotřebitele by zaručená tradiční
specialita měla podléhat kontrole. Takový dobrovolný
režim, který hospodářským subjektům umožní uvést ve
známost na úrovni Společenství jakost určitého zemědělského produktu nebo potraviny, by měl poskytovat
veškeré záruky co do správnosti údajů, které by mohly
být při obchodování o jakosti uváděny.

(7)

Označování zemědělských produktů a potravin se řídí
obecnými pravidly stanovenými směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března
2000 o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy
a související reklamy (4). S ohledem na jejich zvláštní
povahu by měla být přijata zvláštní doplňující ustanovení
pro zaručené tradiční speciality. Pro usnadnění
a urychlení identifikace zaručených tradičních specialit
produkovaných ve Společenství by se mělo zavést
povinné opatření těchto specialit označením „zaručená
tradiční specialita“ nebo jí přiřazeným symbolem Společenství, a hospodářským subjektům by se mělo poskytnout přiměřené časové období, aby se tomuto požadavku
mohly přizpůsobit.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Produkce, zpracování a distribuce zemědělských
produktů a potravin zaujímají v hospodářství Společenství významné místo.

(2)

Je třeba podporovat rozmanitost zemědělské produkce.
Propagace tradičních produktů se zvláštní povahou
může představovat značný přínos pro hospodářství
venkova, zejména ve znevýhodněných a odlehlých oblastech, a to zlepšením příjmů zemědělců a udržením
venkovského obyvatelstva v těchto oblastech.

(3)

V zájmu řádného fungování vnitřního trhu v oblasti
potravin by měly být hospodářským subjektům poskytnuty právní nástroje, které by jim umožnily zvýšit tržní
hodnotu jejich produktů, přičemž by zaručily ochranu
spotřebitele proti nekalým praktikám a spravedlivý
obchod.

(4)

Nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. července
1992 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských
produktů a potravin (2) definuje osvědčení o zvláštní
povaze a nařízení Komise (EHS) č. 1848/93 (3), kterým
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS)
č. 2082/92, stanovilo a zavedlo pojem „zaručená tradiční

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
(3) Úř. věst. L 168, 10.7.1993, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 2167/2004 (Úř. věst. L 371, 18.12.2004, s. 8).

(4) Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15).
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(8)

Aby se zajistilo důsledné dodržování zaručených tradičních specialit, měli by producenti sdružení do skupin
sami definovat zvláštní povahu ve specifikaci produktu.
Možnost zápisu zaručené tradiční speciality do rejstříku
by měla být otevřená i producentům ze třetích zemí.

(9)

Na zaručené tradiční speciality chráněné ve Společenství
by se měl vztahovat režim kontrol založený na nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne
29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem
ověření dodržování právních předpisů týkajících se
krmiv a potravin a pravidel o zdraví a dobrých životních
podmínkách zvířat (1), jakož i režim kontrol, která zajišťují dodržování specifikace produktu před uvedením
zemědělských produktů a potravin na trh ze strany
hospodářských subjektů.

(10)

Aby mohly být chráněny, měly by být zaručené tradiční
speciality zapsány do rejstříku na úrovni Společenství.
Zápis do rejstříku by měl rovněž poskytovat informace
obchodníkům a spotřebitelům.

(11)

Vnitrostátní orgány dotyčného členského státu by měly
provést přezkum každé žádosti o zápis do rejstříku podle
minimálních společných pravidel, včetně vnitrostátního
řízení o námitce, aby se zaručilo, že dotyčný zemědělský
produkt nebo potravina je tradiční a má zvláštní povahu.
Komise by měla následně provést přezkum s cílem
zaručit jednotný přístup u žádostí o zápis předaných
členskými státy a producenty ze třetích zemí.

(12)

(13)

(14)

Za účelem zlepšení účinnosti řízení o zápis do rejstříku
by se neměly zvažovat svévolné a nepodložené námitky
a měly by se upřesnit důvody, na jejichž základě Komise
posuzuje přípustnost námitek, které jí byly zaslány. Právo
na vyjádření námitek by mělo být občanům třetích zemí
s oprávněným zájmem přiznáno podle stejných kritérií
jako u producentů ze Společenství. Tato kritéria by měla
být posuzována ve vztahu k území Společenství.
S ohledem na získanou zkušenost by měla být upravena
lhůta pro jednání při podání námitek.

Měla by být přijata opatření s cílem vyjasnit rozsah
ochrany poskytované v souladu s tímto nařízením, jež
především stanoví, že toto nařízení by se mělo použít,
aniž jsou dotčena stávající pravidla týkající se ochranných
známek a zeměpisných označení.

Aby nedocházelo k vytváření nerovných podmínek
hospodářské soutěže, měl by mít každý producent včetně
producentů ze třetí země možnost používat buď zapsaný
název spolu se zvláštním označením a případně se

(1) Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
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symbolem Společenství, který je přiřazen označení „zaručená tradiční specialita“, nebo zapsaný název jako takový,
pokud zemědělský produkt nebo potravina, kterou
produkuje nebo zpracovává, splňuje požadavky odpovídající specifikace a producent využívá služeb orgánů
nebo subjektů pro ověřování v souladu s tímto nařízením.

(15)

Pokud mají být označení týkající se zvláštní povahy
zemědělského produktu nebo potraviny lákavé pro
producenty a spolehlivé pro spotřebitele, měly by být
právně chráněny a podléhat kontrolám.

(16)

Členským státům by mělo být umožněno vybírat
poplatek určený na pokrytí vynaložených nákladů.

(17)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla
být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES
ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2).

(18)

Měla by být přijata opatření pro určení pravidel tohoto
nařízení, jež se vztahují na žádosti o zápis do rejstříku
doručené Komisi před vstupem tohoto nařízení
v platnost. Hospodářským subjektům by mělo být
poskytnuto přiměřené časové období k tomu, aby
přizpůsobili jak soukromé kontrolní subjekty, tak
i označení zemědělských produktů a potravin uváděných
na trh jako zaručené tradiční speciality.

(19)

V zájmu přehlednosti a transparentnosti by nařízení
(EHS) č. 2082/92 mělo být zrušeno a nahrazeno tímto
nařízením,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Oblast působnosti
1.
Toto nařízení stanoví pravidla, podle nichž lze za zaručené tradiční speciality uznat:

a) zemědělské produkty určené pro lidskou spotřebu a uvedené
v příloze I Smlouvy;

b) potraviny uvedené v příloze I tohoto nařízení.

Příloha I může být změněna postupem podle čl. 18 odst. 2.
(2) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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2.
Tímto nařízením nejsou dotčeny další zvláštní předpisy
Společenství.

Ke skupině ve smyslu odst. 1 písm. d) se mohou připojit jiné
zúčastněné strany.

3.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti
norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační
společnosti (1) se nepoužije na zaručené tradiční speciality, na
které se vztahuje toto nařízení.

Článek 3

Článek 2
Definice
1.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

Rejstřík
Komise vede rejstřík zaručených tradičních specialit uznaných
podle tohoto nařízení v celém Společenství.

Rejstřík obsahuje dva seznamy zaručených tradičních specialit
podle toho, zda užívání názvu produktu nebo potraviny je či
není vyhrazeno producentům, kteří dodržují specifikaci
produktu.

Článek 4

a) „zvláštní povahou“ vlastnost nebo soubor vlastností, jimiž se
zemědělský produkt nebo potravina jasně odlišuje od jiných
podobných produktů nebo potravin téže kategorie;

b) „tradičním“ prokázané používání na trhu Společenství po
období, které vykazuje předávání mezi generacemi; toto
období by se mělo rovnat časovému úseku obecně připisovanému jedné lidské generaci, tedy nejméně 25 let;

c) „zaručenou tradiční specialitou“ tradiční zemědělský produkt
nebo tradiční potravina, jejíž zvláštní povaha je uznávána
Společenstvím, a to zápisem do rejstříku podle tohoto nařízení;

Požadavky na produkty a názvy
1.
Aby zemědělský produkt nebo potravina mohly být
uvedeny v rejstříku podle článku 3, musí být buď vyprodukovány z tradičních surovin, nebo se musí vyznačovat tradičním
složením nebo způsobem produkce nebo zpracování, který
odráží tradiční druh produkce nebo zpracování.

Do rejstříku nelze zapsat zemědělský produkt nebo potravinu,
jejichž zvláštní povaha spočívá v provenienci nebo
v zeměpisném původu. Používání zeměpisných výrazů je povoloveno v názvu, aniž je dotčen čl. 5 odst. 1.

2.
d) „skupinou“ každé sdružení producentů nebo zpracovatelů
stejného zemědělského produktu nebo potraviny, bez ohledu
na jeho právní formu nebo složení.

2.
Vlastnost nebo soubor vlastností podle odst. 1 písm. a) se
mohou vztahovat ke skutečným vlastnostem produktu, jako
jsou například jeho fyzikální, chemické, mikrobiologické nebo
organoleptické vlastnosti, nebo k metodě produkce nebo zpracování produktu nebo ke zvláštním podmínkám, jež jsou
během jeho produkce zachovávány.

Obchodní úprava zemědělského produktu nebo potraviny se
nepovažuje za vlastnost ve smyslu odst. 1 písm. a).

Zvláštní povaha definovaná v odst. 1 písm. a) nesmí být
omezena na kvalitativní nebo kvantitativní složení nebo způsob
produkce, stanovené v právních předpisech Společenství nebo
ve vnitrostátních právních předpisech, v normách stanovených
normalizačními subjekty nebo v dobrovolných normách; toto
pravidlo se však nepoužije, pokud byly dané právní předpisy
nebo norma stanoveny za účelem vymezení zvláštnosti
produktu.
(1) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

Aby byl zapsán do rejstříku, musí název:

a) buď sám o sobě být zvláštní povahy, nebo

b) vyjadřovat zvláštní povahu zemědělského produktu nebo
potraviny.

3.
Název zvláštní povahy podle odst. 2 písm. a) musí být
tradiční a v souladu s vnitrostátními předpisy nebo ustavený
obyčejem.

Do rejstříku nelze zapsat název vyjadřující zvláštní povahu
podle odst. 2 písm. b), který:

a) odkazuje pouze na obecná tvrzení používaná pro soubor
zemědělských produktů nebo potravin nebo na tvrzení
stanovená zvláštními právními předpisy Společenství;

b) je zavádějící, jako například odkaz na zjevnou vlastnost
produktu nebo na vlastnost neodpovídající specifikaci, a v
důsledku toho může uvést spotřebitele v omyl ohledně vlastností produktu.
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2.
Skupina může podat žádost o zápis do rejstříku pouze
v případě zemědělských produktů nebo potravin, které produkuje nebo získává.

Omezení v používání názvů
1.
Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčena pravidla Společenství nebo členských států, která upravují duševní vlastnictví,
a zejména ta, které se týkají zeměpisných označení
a ochranných známek.

3.

Žádost o zápis obsahuje alespoň:

a) jméno a adresu skupiny žadatelů;
2.
Název odrůdy rostlin nebo plemene zvířat může tvořit
součást názvu zaručené tradiční speciality za podmínky, že
není zavádějící co do povahy produktu.
Článek 6

b) specifikaci produktu podle článku 6;

Specifikace produktu

c) název a adresu orgánů nebo subjektů, jež ověřují soulad
s ustanoveními specifikace, a jejich zvláštní úkoly;

1.
Aby zemědělský produkt nebo potravina mohly být zaručenou tradiční specialitou, musejí vyhovovat specifikaci
produktu.

d) dokumentaci, která prokazuje zvláštní a tradiční povahu
produktu.

2.

Specifikace produktu obsahuje:

4.
Pokud je skupina usazena v členském státu, podává se
žádost v tomto členském státu.

a) název ve smyslu čl. 4 odst. 2 v jednom nebo více jazycích
s údajem o tom, zda skupina žádá o zápis do rejstříku
s výhradou názvu nebo bez výhrady a zda skupina žádá
za účelem využití ustanovení čl. 13 odst. 3;
b) popis zemědělského produktu nebo potraviny, který
zahrnuje hlavní fyzikální, chemické, mikrobiologické nebo
organoleptické vlastnosti;
c) popis metody produkce, kterou musí producenti dodržovat,
případně včetně povahy a vlastností používaných surovin
nebo přísad a metody přípravy zemědělského produktu
nebo potraviny,
d) klíčové body vymezující zvláštní povahu
a případně odkaz na použitou referenční bázi;

produktu

e) klíčové body, které prokazují tradiční povahu produktu ve
smyslu čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce;

Členský stát vhodným způsobem přezkoumá, zda je žádost
oprávněná a zda splňuje podmínky tohoto nařízení.
5.
Členský stát zahájí v rámci přezkumu podle odst. 4
druhého pododstavce vnitrostátní řízení o námitce, přičemž
odpovídajícím způsobem zajistí zveřejnění uvedené žádosti
a poskytne dostatečnou lhůtu, během níž může každá fyzická
nebo právnická osoba s oprávněným zájmem, která je usazená
nebo má bydliště na území tohoto členského státu, podat proti
žádosti námitku.
Členský stát posoudí přípustnost obdržených námitek
s ohledem na kritéria stanovená v čl. 9 odst. 3 prvním
pododstavci.
6.
Má-li členský stát za to, že jsou splněny požadavky článků
4, 5 a 6, zašle Komisi:
a) jméno a adresu skupiny žadatelů;

f) minimální požadavky a postupy pro kontrolu zvláštní
povahy.
b) specifikaci produktu podle článku 6;
Článek 7
Žádost o zápis do rejstříku

c) název a adresu orgánů nebo subjektů, jež ověřují soulad
s ustanoveními specifikace, a jejich zvláštní úkoly;

1.
O zápis zaručené tradiční speciality do rejstříku může
požádat pouze skupina.
Několik skupin z různých členských států nebo z třetích zemí
může podat společnou žádost.

d) prohlášení členského státu, že žádost, kterou skupina předložila a která je způsobilá pro kladné rozhodnutí, splňuje
podmínky tohoto nařízení a ustanovení přijatých k jeho
provádění.
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7.
Pokud žádost týkající se zemědělského produktu nebo
potraviny pochází od skupiny ze třetí země, zasílá se Komisi
buď přímo nebo prostřednictvím příslušných orgánů dotyčné
třetí země a musí obsahovat informace stanovené v odstavci 3.

Fyzické nebo právnické osoby, které jsou usazené nebo mají
bydliště ve třetí zemi, předloží prohlášení Komisi buď přímo
nebo prostřednictvím příslušných orgánů dotyčné třetí země
ve lhůtě stanovené v odstavci 1.

8.
Doklady uvedené v tomto článku, které se předávají
Komisi, se vyhotoví v některém z úředních jazyků orgánů
Evropské unie nebo se k nim přiloží ověřený překlad
v některém z těchto jazyků.

3.
Přípustná jsou pouze prohlášení o námitce, která Komise
obdržela ve lhůtě stanovené v odstavci 1 a která prokazují:

a) nedodržení podmínek uvedených v článcích 2, 4 a 5, nebo
Článek 8
Přezkum prováděný Komisí
1.
Komise vhodným způsobem přezkoumá, zda je žádost
obdržená podle článku 7 oprávněná a zda splňuje podmínky
stanovené v tomto nařízení. Doba přezkumu by neměla přesáhnout dvanáct měsíců.

Komise každý měsíc zveřejní seznam názvů, které jsou předmětem žádostí o zápis, a datum předložení těchto žádostí
Komisi.

2.
Domnívá-li se Komise na základě přezkumu provedeného
podle odst. 1 prvního pododstavce, že podmínky stanovené
v tomto nařízení jsou splněné, zveřejní informace uvedené
v čl. 7 odst. 3 písm. a), b) a c) v Úředním věstníku Evropské unie.

b) pokud se jedná o žádost podle čl. 13 odst. 2, že název je
používán v souladu s právem, je obecně známý
a hospodářsky významný pro podobné zemědělské produkty
nebo potraviny.

Komise posoudí přípustnost námitek.

Kritéria podle prvního pododstavce se posuzují ve vztahu
k území Společenství.

4.
Pokud Komise neobdrží žádné přípustné námitky podle
odstavce 3, zapíše název do rejstříku.

Zápis do rejstříku se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

V opačném případě rozhodne Komise postupem podle čl. 18
odst. 2 o zamítnutí žádosti o zápis.

5.
Pokud je námitka podle odstavce 3 přípustná, vyzve
Komise zúčastněné strany, aby zahájily příslušná jednání.

Článek 9

Dosáhnou-li zúčastněné strany dohody ve lhůtě šesti měsíců,
oznámí Komisi všechny skutečnosti, které dosažení uvedené
dohody umožnily, spolu se stanoviskem žadatele a strany,
která námitky vznesla. Pokud údaje zveřejněné podle čl. 8
odst. 2 zůstaly beze změny nebo pokud u nich došlo jen ke
změnám malého rozsahu, postupuje Komise podle odstavce 4
tohoto článku. V ostatních případech Komise znovu provede
přezkum podle čl. 8 odst. 1.

Námitky
1.
Do šesti měsíců ode dne zveřejnění v Úředním věstníku
Evropské unie podle čl. 8 odst. 2 prvního pododstavce může
každý členský stát nebo třetí země vznést námitku proti
navrhovanému zápisu předložením řádně odůvodněného
prohlášení Komisi.

2.
Každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným
zájmem, která je usazená nebo má bydliště na území jiného
členského státu než státu, který požádal o zápis, nebo na
území třetí země, může rovněž vznést námitku proti navrhovanému zápisu předložením řádně odůvodněného prohlášení.

Fyzické nebo právnické osoby, které jsou usazené nebo mají
bydliště na území některého členského státu, předloží prohlášení tomuto členského státu ve lhůtě stanovené pro vznesení
námitek podle odstavce 1.

Není-li dosaženo dohody, přijme Komise postupem podle čl. 18
odst. 2 rozhodnutí s přihlédnutím ke spravedlivým a tradičním
zvyklostem a ke skutečné pravděpodobnosti záměny.

Rozhodnutí se zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

6.
Doklady uvedené v tomto článku, které se předávají
Komisi, se vyhotoví v některém z úředních jazyků orgánů
Evropské unie nebo se k nim přiloží ověřený překlad
v některém z těchto jazyků.
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Článek 10

Článek 12

Zrušení

Názvy, označení a symbol

Pokud Komise v souladu s prováděcími pravidly uvedenými v čl.
19 odst. 1 písm. f) dojde k závěru, že již nejsou dodržovány
podmínky specifikace zemědělského produktu nebo potraviny
jako zaručené tradiční speciality, rozhodne postupem podle čl.
18 odst. 2 o zrušení zápisu, které zveřejní v Úředním věstníku
Evropské unie.

1.
Na zaručenou tradiční specialitu smějí v označení, reklamě
a dalších dokumentech týkajících se zemědělského produktu
nebo potraviny odkazovat pouze producenti, kteří dodržují
specifikaci produktu.

Článek 11
Změna specifikace produktu
1.
O změnu specifikace produktu může požádat členský stát
na žádost skupiny, která je usazená na jeho území, nebo
skupina, která je usazená ve třetí zemi. Ve druhém případě se
žádost zašle Komisi buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů
této třetí země.

Žádosti musí prokazovat oprávněný hospodářský zájem
a popisovat požadované změny a uvést jejich odůvodnění.

2.
Pokud se odkazuje na zaručenou tradiční specialitu na
označení zemědělského produktu nebo potraviny vyprodukovaných ve Společenství, uvede se na něm zapsaný název se
symbolem Společenství nebo s označením „zaručená tradiční
specialita“.

3.
Označení uvedené v odstavci 2 je nepovinné na označeních zaručených tradičních specialit produkovaných mimo
Společenství.

Článek 13
Podrobná pravidla týkající se zapsaného názvu

Žádosti o schválení změny se podávají postupem podle článků
7, 8 a 9.

Jsou-li však navržené změny pouze malého rozsahu, rozhodne
Komise o schválení změny bez použití postupu podle čl. 8 odst.
2 a článku 9.

Komise případně zveřejní tyto změny malého rozsahu
v Úředním věstníku Evropské unie.

2.
Členské státy zajistí, aby o zveřejnění byl informován
každý producent nebo zpracovatel, který používá specifikaci
produktu, u níž bylo požádáno o změnu. Kromě prohlášení
o námitce podle čl. 9 odst. 3 jsou přípustná prohlášení
o námitce, která prokazují hospodářský zájem na produkci
zaručené tradiční speciality.

3.
Pokud se změny týkají dočasné změny ve specifikaci
vyplývající z uložení závazných hygienických nebo rostlinolékařských opatření ze strany veřejných orgánů, předá žádost
Komisi členský stát na žádost skupiny producentů nebo
skupina, která je usazená ve třetí zemi. Použije se postup
podle odst. 1 čtvrtého pododstavce.

1.
Ode dne zveřejnění podle čl. 9 odst. 4 nebo 5 může být
název zapsaný v rejstříku uvedeném v článku 3 používán jen
pro označení zemědělského produktu nebo potraviny odpovídající specifikaci produktu jako zaručené tradiční speciality
v souladu s pravidly stanovenými v článku 12. Na označení
produktů, které neodpovídají zapsané specifikaci, se nicméně
mohou dále používat zapsané názvy, avšak nelze na nich uvádět
označení „zaručená tradiční specialita“, zkratku „ZTS“ ani přiřazený symbol Společenství.

2.
Zaručenou tradiční specialitu lze však zapsat s výhradou
názvu pro zemědělský produkt nebo potravinu odpovídající
zveřejněné specifikaci produktu, pokud o to skupina požádala
v žádosti o zápis a pokud postup podle článku 9 neprokáže, že
název je používaný v souladu s právem, je obecně známý
a hospodářsky významný pro podobné zemědělské produkty
nebo potraviny. Ode dne zveřejnění podle čl. 9 odst. 4 nebo
5 se již nesmí název, a to ani ve spojení s označením „zaručená
tradiční specialita“, zkratkou „ZTS“ nebo přiřazeným symbolem
Společenství, používat na označeních podobných zemědělských
produktů nebo potravin, které neodpovídají zapsané specifikaci.

3.
U názvů, u nichž se žádá o zápis do rejstříku pouze
v jediném jazyce, může skupina ve specifikaci produktu
upřesnit, že při uvedení produktu na trh může být kromě
názvu produktu v původním jazyce na označení uveden
v ostatních úředních jazycích údaj, že produkt byl získán
v souladu s tradicí regionu, členského státu nebo třetí země,
odkud žádost pochází.
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Článek 14

Článek 16

Úřední kontroly

Prohlášení producentů pro určené orgány a subjekty

1.
Členské státy určí příslušný orgán či orgány odpovědné za
kontroly s ohledem na povinnosti stanovené tímto nařízením
v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004.

1.
Každý producent z členského státu, který má v úmyslu
začít produkovat zaručenou tradiční specialitu, a to i pokud
tento producent patří ke skupině, která původně podala žádost,
předem uvědomí o této skutečnosti určené orgány nebo
subjekty členského státu, ve kterém je usazen, uvedené v čl.
14 odst. 3, a to podle pokynu příslušných orgánů uvedených
v čl.14 odst. 1.

2.
Členské státy zajistí, aby každý hospodářský subjekt, jenž
dodržuje ustanovení tohoto nařízení, spadal do systému úředních kontrol.

3.
Komise zveřejní název a adresu orgánů a subjektů uvedených v odstavci 1 nebo v článku 15 a pravidelně tyto informace
aktualizuje.

2.
Každý producent z třetí země, který má v úmyslu začít
produkovat zaručenou tradiční specialitu, a to i pokud tento
producent patří ke skupině, která původně podala žádost,
předem uvědomí o této skutečnosti určené orgány nebo
subjekty uvedené v čl. 14 odst. 3, a to případně podle pokynu
skupiny producentů nebo příslušného orgánu třetí země.

Článek 15
Ověření souladu se specifikacemi
1.
Pokud jde o zemědělské produkty a potraviny vyprodukované ve Společenství, zajistí ověření souladu se specifikacemi
před uvedením produktu na trh:
— jeden nebo více příslušných orgánů uvedených v článku 14
nebo
— jeden nebo více kontrolních subjektů ve smyslu článku 2
nařízení (ES) č. 882/2004, jež působí jako subjekty pro
certifikaci produktu.

Náklady na takové ověření souladu se specifikacemi nesou
hospodářské subjekty, kterých se tyto kontroly týkají.

2.
Pokud jde o zemědělské produkty a potraviny vyprodukované ve třetí zemi, zajistí ověření souladu se specifikacemi před
uvedením produktu na trh:

Článek 17
Ochrana
1.
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění právní
ochrany před jakýmkoli nekalým nebo zavádějícím používáním
výrazu „zaručená tradiční specialita“, zkratky „ZTS“
a přiřazeného symbolu Společenství, jakož i proti jakémukoli
napodobení zapsaných a vyhrazených názvů v souladu čl. 13
odst. 2.

2.
Zapsané názvy jsou chráněny proti veškerým praktikám,
které mohou uvést spotřebitele v omyl, včetně praktik vyvolávajících dojem, že zemědělský produkt nebo potravina jsou
zaručenou tradiční specialitou uznávanou Společenstvím.

3.
Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření k tomu,
aby obchodní názvy používané na vnitrostátní úrovni nemohly
být zaměněny s názvy zapsanými a vyhrazenými podle čl. 13
odst. 2.

— jeden nebo více veřejných orgánů určených danou třetí zemí
nebo

Článek 18
Postup projednávání ve výboru

— jeden nebo více subjektů pro certifikaci produktu.

3.
Subjekty pro certifikaci produktu uvedené v odstavcích 1
a 2 musí splňovat požadavky stanovené evropskou normou EN
45011 nebo pokynem ISO/IEC 65 (všeobecné požadavky na
orgány provozující systém certifikace produktů) a od 1. května
2010 musí být podle nich akreditovány.

4.
Pokud se soulad se specifikacemi rozhodnou ověřit orgány
uvedené v odstavcích 1 a 2, nabídnou přiměřené záruky objektivity a nestrannosti a mají k dispozici kvalifikované pracovníky
a zdroje nutné k výkonu svých funkcí.

1.
Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zaručené tradiční
speciality.

2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7
rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři
měsíce.

3.

Výbor přijme svůj jednací řád.
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Článek 19
Prováděcí pravidla a přechodná ustanovení
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3.
Pokud jde o dosud projednávané žádosti, prohlášení
a požadavky obdržené Komisí před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost,

1.
Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se přijmou
postupem podle čl. 18 odst. 2. Tato pravidla zahrnují zejména:

a) postupy stanovené v článku 7 se nepoužijí;

a) údaje, které musí být obsaženy ve specifikaci produktu podle
čl. 6 odst. 2;

b) pokud specifikace obsahuje prvky, jež nejsou uvedeny
v článku 6, může Komise požádat o novou verzi specifikace
produktu slučitelnou s uvedeným článkem, je-li to nezbytné
pro pokračování v projednávání žádosti.

b) podání žádosti o zápis do rejstříku podle čl. 7 odst. 1 skupinami nacházejícími se v různých členských státech nebo
v různých třetích zemích;

Článek 20

c) předání žádostí uvedených v čl. 7 odst. 3 a 6 a v čl. 7 odst. 7
a žádostí o změnu uvedených v článku 11 Komisi;

Poplatky
Členské státy mohou vybírat poplatek za účelem uhrazení
nákladů, včetně nákladů vzniklých v rámci přezkumu žádostí
o zápis do rejstříku, prohlášení o námitkách, žádostí o změnu
a požadavků na zrušení podle tohoto nařízení.

d) rejstřík zaručených tradičních specialit uvedený v článku 3;
Článek 21
e) námitky podle článku 9, včetně pravidel pro příslušná
jednání mezi zúčastněnými stranami;

Zrušení
Nařízení (EHS) č. 2082/92 se zrušuje.

f) zrušení zápisu zaručené tradiční speciality podle článku 10;
g) označení a symbol uvedené v článku 12;

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto
nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou
v příloze II.

h) vymezení změn malého rozsahu uvedených v čl. 11 odst. 1
čtvrtém pododstavci;

Článek 22
Vstup v platnost

i) podmínky pro kontrolu souladu produktu se specifikacemi.
2.
Názvy již zapsané v rejstříku na základě nařízení (EHS)
č. 2082/92 ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost se automaticky přebírají do rejstříku uvedeného v článku 3. Odpovídající specifikace se považují za specifikace podle čl. 6 odst. 1.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Ustanovení čl. 12 odst. 2 se však použije s účinkem od
1. května 2009, aniž jsou dotčeny produkty, které byly na trh
uvedeny již před tímto datem.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2006.
Za Radu
předseda
J. PRÖLL

31.3.2006
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PŘÍLOHA I
Potraviny ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b)
— Pivo,
— čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao,
— cukrovinky, pečivo, cukrářské výrobky, sušenky a jiné pekařské výrobky,
— těstoviny, též vařené nebo plněné,
— předvařená jídla,
— hotové kořenící omáčky,
— polévky a vývary,
— nápoje na bázi rostlinných výtažků,
— zmrzliny a šerbety.
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PŘÍLOHA II
SROVNÁVACÍ TABULKA
Nařízení (EHS) č. 2082/92

Toto nařízení

čl. 1 odst. 1 první pododstavec

čl. 1 odst. 1 první pododstavec

čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec

čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec

čl. 1 odst. 2 a 3

čl. 1 odst. 2 a 3

čl. 2 odst. 1 první pododstavec

čl. 2 odst. 1 písm. a)

čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec

čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

čl. 2 odst. 1 třetí pododstavec

čl. 2 odst. 2 třetí pododstavec

čl. 2 odst. 2 první věta

čl. 2 odst. 1 písm. d)

čl. 2 odst. 2 druhá věta

čl. 2 odst. 2 čtvrtý pododstavec

čl. 2 odst. 3

čl. 2 odst. 1 písm. c)

—

čl. 2 odst. 1 písm. b)

—

čl. 2 odst. 2 první pododstavec

Článek 3

Článek 3

čl. 4 odst. 1

čl. 4 odst. 1 první pododstavec

Čl. 4 odst. 2

čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec

čl. 5 odst. 1

čl. 4 odst. 2

čl. 5 odst. 2

čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec

čl. 5 odst. 3

čl. 4 odst. 3 první pododstavec

čl. 5 odst. 4

čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec druhá věta

—

článek 5

čl. 6 odst. 1

čl. 6 odst. 1

čl. 6 odst. 2

čl. 6 odst. 2

čl. 7 odst. 1

čl. 7 odst. 1

—

čl. 7 odst. 2

čl. 7 odst. 3

čl. 7 odst. 6

—

čl. 7 odst. 7 a 8

čl. 7 odst. 2

čl. 7 odst. 3

—

čl. 7 odst. 4 a 5

—

čl. 8 odst. 1

čl. 8 odst. 1 první pododstavec

—

čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec

čl. 8 odst. 2 první pododstavec

čl. 8 odst. 2

—

čl. 8 odst. 3

čl. 9 odst. 1 a 2

—

čl. 9 odst. 3

čl. 9 odst. 1

čl. 9 odst. 4

čl. 9 odst. 2

čl. 9 odst. 5

článek 10

článek 10

čl. 11 odst. 1

čl. 11 odst. 1 první pododstavec

čl. 11 odst. 2 první pododstavec

čl. 11 odst. 1 třetí pododstavec

—

čl. 11 odst. 1 druhý pododstavec

čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec

čl. 11 odst. 2

článek 12

čl. 19 odst. 1 písm. g)

čl. 13 odst. 1

čl. 13 odst. 1
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Nařízení (EHS) č. 2082/92
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Toto nařízení

čl. 13 odst. 2

čl. 13 odst. 2

—

čl. 13 odst. 3

článek 14

články 14 a 15

čl. 15 odst. 1

čl. 12 odst. 1

—

čl. 12 odst. 2 a 3

čl. 15 odst. 2

čl. 16 odst. 1

čl. 15 odst. 3

—

článek 16

—

článek 17

čl. 17 odst. 1 a 2

článek 18

čl. 17 odst. 3

článek 19

článek 18

článek 20

článek 19

článek 21

—

—

článek 21

článek 22

článek 22

Příloha

Příloha I

—

Příloha II
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NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006
ze dne 20. března 2006
o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy
a související reklamy (2). S ohledem na jejich zvláštní
povahu by měla být přijata zvláštní doplňující ustanovení
pro zemědělské produkty a potraviny z vymezené zeměpisné oblasti, která by požadovala, aby producenti používali na obalech příslušné symboly nebo označení Společenství. Používání těchto symbolů nebo označení by
mělo být povinné v případě označení Společenství jednak
za účelem lepšího seznámení spotřebitelů s touto kategorií produktů a s nimi spojenými zárukami, a jednak
pro snazší rozeznávání těchto produktů na trhu, což
usnadní provádění kontrol. Přiměřená časová lhůta by
měla hospodářským subjektům umožnit, aby se této
povinnosti přizpůsobily.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům,

(1)

Produkce, zpracování a distribuce zemědělských
produktů a potravin zaujímají v hospodářství Společenství významné místo.

(2)

Je třeba podporovat rozmanitost zemědělské produkce,
aby bylo dosaženo lepší rovnováhy mezi nabídkou
a poptávkou na trhu. Podpora produktů určitých vlastností může představovat značný přínos pro hospodářství
venkova, zejména ve znevýhodněných a odlehlých oblastech, a to zlepšením příjmů zemědělců a udržením
venkovského obyvatelstva v těchto oblastech.

(6)

Je třeba upravit přístup Společenství, pokud jde
o označení původu a zeměpisná označení. Rámec
pravidel Společenství o systému ochrany umožňuje
rozvoj zeměpisných označení a označení původu, neboť
díky jednotnějšímu přístupu zajišťuje rovné podmínky
hospodářské soutěže mezi producenty produktů nesoucích tato označení a v očích spotřebitelů zvyšuje důvěryhodnost těchto produktů.

(7)

Stanovená pravidla by se měla používat, aniž by tím byly
dotčeny stávající právní předpisy Společenství pro vína
a lihoviny.

(8)

Oblast působnosti tohoto nařízení by měla být omezena
na určité zemědělské produkty a potraviny, u kterých
existuje souvislost mezi vlastnostmi produktu nebo
potraviny a zeměpisným původem. Oblast působnosti
by však mohla být rozšířena i na další zemědělské
produkty nebo potraviny.

(3)

Stále se zvyšující počet spotřebitelů přikládá při stravování větší význam jakosti potravin než jejich množství.
Toto vyhledávání zvláštních produktů vyvolává poptávku
po zemědělských produktech nebo potravinách
s rozpoznatelným zeměpisným původem.

(4)

Vzhledem k rozmanitosti produktů na trhu a přebytku
informací o nich by měl spotřebitel v zájmu co možná
nejlepší volby dostat jasné a stručné informace o původu
produktu.

(9)

S ohledem na stávající postupy by měly být vymezeny
dva různé typy zeměpisných popisů, a to chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu.

(5)

Označování zemědělských produktů a potravin se řídí
obecnými pravidly stanovenými směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března
2000 o sbližování právních předpisů členských států

(10)

Zemědělský produkt nebo potravina nesoucí takový
popis by měly splňovat určité podmínky stanovené ve
specifikaci.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2) Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15).
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
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Aby mohla požívat ochrany ve členských státech, měla
by být zeměpisná označení a označení původu zapsána
v rejstříku na úrovni Společenství. Zápis do rejstříku by
měl rovněž poskytovat informace obchodníkům
a spotřebitelům. S cílem zajistit, aby názvy zapsané ve
Společenství splňovaly podmínky stanovené tímto nařízením, by žádosti měly být posuzovány vnitrostátními
orgány dotyčného členského státu s výhradou dodržení
minimálních společných ustanovení, včetně vnitrostátního řízení o námitce. Poté by se měla do přezkumu
zapojit Komise, aby se zajistilo, že žádosti splňují
podmínky stanovené tímto nařízením a že všechny
členské státy uplatňují jednotný přístup.

Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (dohoda TRIPS z roku 1994, obsažená v příloze
1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace)
obsahuje podrobná ustanovení o existenci, nabývání,
oblasti působnosti, dodržování a prosazování práv duševního vlastnictví.

Ochrana, kterou toto nařízení poskytuje na základě
zápisu do rejstříku, by měla být dostupná zeměpisným
označením třetích zemí, pokud jsou tato označení chráněna v zemích původu.

Postup zápisu do rejstříku by měl umožnit všem
fyzickým nebo právnickým osobám s oprávněným
zájmem v členském státě nebo ve třetí zemi, aby uplatnily svá práva prostřednictvím vznesení námitek.

Měly by existovat postupy, které by na žádost skupiny
s oprávněným zájmem umožnily po provedení zápisu
změnit specifikaci z důvodů technologického vývoje
a zrušit zeměpisné označení nebo označení původu
zemědělského produktu nebo potraviny, zejména pokud
dotyčný zemědělský produkt nebo potravina přestaly
odpovídat specifikaci, na jejímž základě bylo zeměpisné
označení nebo označení původu uznáno.

Chráněná zeměpisná označení a chráněná označení
původu by měla být na území Společenství předmětem
monitorovacího systému úředních kontrol, založeného
na systému kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna
2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin
a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (3) včetně systému kontrol, které zajišťují
dodržování
specifikace
dotyčných
zemědělských
produktů a potravin.
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(18)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla
být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES
ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(19)

Názvům, které již byly zapsány podle nařízení Rady
(EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně
zeměpisných označení a označení původu zemědělských
produktů a potravin (5) ke dni vstupu tohoto nařízení
v platnost, by měla být nadále poskytována ochrana
podle tohoto nařízením a měly by být automaticky zařazeny do rejstříku. Dále je třeba stanovit přechodná
opatření použitelná v případě žádostí o zápis, které
Komise obdržela před vstupem tohoto nařízení
v platnost.

(20)

V zájmu přehlednosti a transparentnosti by nařízení
(EHS) č. 2081/92 mělo být zrušeno a nahrazeno tímto
nařízením,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Oblast působnosti
1.
Toto nařízení stanoví pravidla na ochranu označení
původu a zeměpisných označení zemědělských produktů určených pro lidskou spotřebu, které jsou uvedeny v příloze
I Smlouvy, a potravin, které jsou uvedeny v příloze I tohoto
nařízení, jakož i zemědělských produktů, které jsou uvedeny
v příloze II tohoto nařízení.

Toto nařízení se však nevztahuje na vinařské produkty,
s výjimkou vinných octů, ani na destiláty. Tímto odstavcem
není dotčeno použití nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne
17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (6).

Přílohy I a II tohoto nařízení mohou být změněny v souladu
s postupem podle čl. 15 odst. 2.

2.
Tímto nařízením nejsou dotčeny další zvláštní předpisy
Společenství.
(17)

Členským státům by mělo být umožněno vybírat
poplatek určený na pokrytí vynaložených nákladů.

(3) Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(4) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(5) Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
(6) Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
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3.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti
norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační
společnosti (7) se nepoužije pro označení původu a zeměpisná
označení, na která se vztahuje toto nařízení.

31.3.2006

c) existuje režim kontroly zajišťující dodržování podmínek
uvedených v písmeni b).

Dotyčná označení musela být uznána za označení původu
v zemi původu před 1. květnem 2004.

Článek 2
Označení původu a zeměpisné označení
1.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „označením původu“ název regionu, určitého místa nebo ve
výjimečných případech země, který se používá k označení
zemědělského produktu nebo potraviny:
— které pocházejí z tohoto regionu, určitého místa nebo
země,
— jejichž jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně
dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím
přírodní a lidské činitele a
— jejichž produkce, zpracování a příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti;
b) „zeměpisným označením“ název regionu, určitého místa
nebo ve výjimečných případech země, který se používá
k označení zemědělského produktu nebo potraviny:
— pocházející z tohoto regionu, určitého místa nebo země
a
— mající určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou
lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a
— jejichž produkce, zpracování nebo příprava probíhá ve
vymezené zeměpisné oblasti.
2.
Za označení původu nebo zeměpisná označení se rovněž
považují tradiční zeměpisné nebo nezeměpisné názvy pro
zemědělský produkt nebo potravinu, které splňují podmínky
uvedené v odstavci 1.
3.
Odchylně od odst. 1 písm. a) se za označení původu
považují i určitá zeměpisná označení v případě, kdy suroviny
pro dotyčné produkty pocházejí ze zeměpisné oblasti širší nebo
jiné, než je oblast zpracování, pokud jsou splněny tyto
podmínky:

Článek 3
Druhová povaha, překrytí s názvy odrůd rostlin, plemen
zvířat, homonymními názvy a ochrannými známkami
1.

Názvy, které zdruhověly, nesmí být zapsány.

Pro účely tohoto nařízení se „názvem, který zdruhověl“ rozumí
název zemědělského produktu nebo potraviny, který, přestože
se váže k místu nebo regionu, kde byly tento produkt nebo
potravina původně vyprodukovány nebo uvedeny na trh, se stal
ve Společenství běžným názvem zemědělského produktu nebo
potraviny.

Při určování toho, zda se název zdruhověl či ne, se přihlíží ke
všem činitelům, a zejména:

a) ke stávající situaci v členských státech a v oblastech
spotřeby;

b) k příslušným vnitrostátním právním předpisům nebo
právním předpisům Společenství.

2.
Název nesmí být zapsán jako označení původu nebo
zeměpisné označení, pokud se shoduje s názvem odrůdy rostlin
nebo plemene zvířat a v důsledku toho by mohl uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečného původu produktu.

3.
Při zápisu názvu, který je zcela nebo částečně homonymní
názvu již zapsanému podle tohoto nařízení, se náležitě přihlíží
k místnímu a tradičnímu používání a ke skutečnému riziku
záměny. Zejména:

a) nesmí být zapsán homonymní název, který uvádí spotřebitele v omyl a vzbuzuje dojem, že se jedná o produkty pocházející z jiného území, a to ani v případě, že název svým
zněním danému území, regionu nebo místu původu dotyčných zemědělských produktů nebo potravin přesně odpovídá;

a) je vymezena oblast produkce surovin,
b) existují zvláštní podmínky produkce surovin a
(7) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

b) zapsaný homonymní název lze použít pouze tehdy, pokud je
v praxi dostatečný rozdíl mezi homonymním názvem
zapsaným později a názvem již v rejstříku zapsaným, a to
s ohledem na potřebu zacházet rovným způsobem
s dotyčnými producenty a neuvádět spotřebitele v omyl.
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4.
Nesmí být zapsáno označení původu nebo zeměpisné
označení, pokud by vzhledem k pověsti ochranné známky,
její proslulosti a době jejího používání mohl zápis uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečné identity produktu.
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g) název a adresu orgánů nebo subjektů, které ověřují soulad
s ustanoveními specifikace a jejich konkrétní úkoly,

h) všechna zvláštní pravidla týkající se označování dotyčného
zemědělského produktu nebo potraviny;
Článek 4
Specifikace produktu
1.
Aby byly způsobilé pro užívání chráněného označení
původu (CHOP) nebo chráněného zeměpisného označení
(CHZO), musí zemědělský produkt nebo potravina vyhovovat
specifikaci produktu.

i) všechny náležitosti podle předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů.

Článek 5
Žádost o zápis do rejstříku

2.

Specifikace produktu obsahuje alespoň:

a) název zemědělského produktu nebo potraviny, včetně označení původu nebo zeměpisného označení;

b) popis zemědělského produktu nebo potraviny, případně
včetně surovin a základní fyzikální, chemické, mikrobiologické nebo organoleptické vlastnosti produktu nebo potraviny;

1.

O zápis do rejstříku může požádat pouze skupina.

Pro účely tohoto nařízení se „skupinou“ rozumí sdružení producentů nebo zpracovatelů stejného zemědělského produktu nebo
potraviny, bez ohledu na jeho právní formu nebo složení. Do
skupiny se mohou zapojit i další zúčastněné strany. Fyzická či
právnická osoba může být považována za skupinu podle prováděcích pravidel uvedených v čl. 16 písm. c).

V případě názvu označujícího přeshraniční zeměpisnou oblast
nebo tradičního názvu, který se váže k přeshraniční zeměpisné
oblasti, může několik skupin podat společnou žádost podle
prováděcích pravidel uvedených v čl. 16 písm. d).

c) vymezení zeměpisné oblasti a případně údaje, které svědčí
o tom, že jsou splněny požadavky čl. 2 odst. 3;

d) důkaz o tom, že zemědělský produkt nebo potravina
pochází z vymezené zeměpisné oblasti podle čl. 2 odst. 1
písm. a) nebo b);

2.
Skupina může podat žádost o zápis do rejstříku pouze
v případě zemědělských produktů nebo potravin, které produkuje nebo získává.

3.
e) popis metody získání zemědělského produktu nebo potraviny, případně původních a neměnných místních metod,
jakož i údaje o balení, pokud skupina žadatelů ve smyslu
čl. 5 odst. 1 stanoví, že k balení musí dojít ve vymezené
zeměpisné oblasti, aby se zachovala jakost nebo zaručil
původ nebo zajistila kontrola, a tuto skutečnost odůvodní;

Žádost o zápis do rejstříku obsahuje alespoň:

a) jméno a adresu skupiny žadatelů;

b) specifikaci podle článku 4;

c) jednotný dokument obsahující tyto údaje:
f) údaje, které potvrzují:

i) souvislost mezi jakostí nebo vlastnostmi zemědělského
produktu nebo potraviny a zeměpisným prostředím
podle čl. 2 odst. 1 písm. a) nebo

ii) souvislost mezi určitou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností
zemědělského
produktu
nebo
potraviny
a zeměpisným původem podle čl. 2 odst. 1 písm. b);

i) hlavní body obsažené ve specifikaci: název, popis
produktu, případně včetně zvláštních pravidel o balení
a označování, a stručné vymezení zeměpisné oblasti,

ii) popis souvislosti mezi produktem a zeměpisným
prostředím nebo zeměpisným původem podle čl. 2
odst. 1 písm. a) nebo b), případně včetně zvláštních
údajů týkajících se popisu produktu nebo metody
produkce, které souvislost odůvodňují.
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4.
Pokud se žádost o zápis do rejstříku týká zeměpisné
oblasti v určitém členském státě, zašle se žádost tomuto členskému státu.

Opatření přijatá členskými státy podle prvního pododstavce jsou
účinná pouze na vnitrostátní úrovni a nemají vliv na obchod
uvnitř Společenství ani na mezinárodní obchod.

Členský stát vhodným způsobem přezkoumá, zda je žádost
oprávněná a zda splňuje podmínky tohoto nařízení.

7.
V případě každého rozhodnutí ve prospěch žádosti podle
odst. 5 třetího pododstavce předá dotyčný členský stát Komisi:

5.
Členský stát zahájí v rámci přezkumu podle odst. 4
druhého pododstavce vnitrostátní řízení o námitce, přičemž
odpovídajícím způsobem zajistí zveřejnění uvedené žádosti
a poskytne dostatečnou lhůtu, během níž může každá fyzická
nebo právnická osoba s oprávněným zájmem, která je usazená
nebo má bydliště na území tohoto členského státu, podat proti
žádosti námitku.

a) jméno a adresu skupiny žadatelů;

Členský stát posoudí přípustnost obdržených námitek
s ohledem na kritéria stanovená v čl. 7 odst. 3 prvním
pododstavci.

Má-li členský stát za to, že jsou požadavky tohoto nařízení
splněny, rozhodne ve prospěch žádosti a předá Komisi dokumentaci uvedenou v odstavci 7 ke konečnému rozhodnutí.
V opačném případě rozhodne o zamítnutí žádosti.

b) jednotný dokument podle odst. 3 písm. c);

c) prohlášení členského státu, že žádost, kterou skupina předložila a která je způsobilá pro kladné rozhodnutí, splňuje
podmínky tohoto nařízení a ustanovení přijatých k jeho
provádění;

d) odkaz na zveřejnění specifikace podle odst. 5 pátého
pododstavce.

8.
Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné
pro dodržení souladu s odstavci 4 až 7 do 31. března 2007.
Členský stát zajistí, aby rozhodnutí ve prospěch žádosti bylo
zveřejněno a aby každá fyzická nebo právnická osoba
s oprávněným zájmem měla možnost odvolání.

Členský stát zajistí uveřejnění znění specifikace, na jejímž
základě bylo rozhodnuto ve prospěch žádosti, a zajistí přístup
k této specifikaci elektronickou cestou.

6.
S účinkem ode dne postoupení žádosti Komisi, ale pouze
na přechodnou dobu, může členský stát poskytnout názvu na
vnitrostátní úrovni ochranu podle tohoto nařízení a případně
povolit období na přizpůsobení.

9.
Pokud se žádost o zápis do rejstříku týká zeměpisné
oblasti nacházející se ve třetí zemi, musí obsahovat údaje stanovené v odstavci 3 a dále důkaz o tom, že je daný název chráněn
ve své zemi původu.

Žádost se zašle Komisi buď přímo, nebo prostřednictvím
příslušných orgánů dotyčné třetí země.

10.
Doklady uvedené v tomto článku, které se předávají
Komisi, se vyhotoví v některém z úředních jazyků orgánů
Evropské unie nebo se k nim přiloží ověřený překlad
v některém z těchto jazyků.

Období na přizpůsobení podle prvního pododstavce se
poskytne pouze za podmínky, že dotyčné podniky zákonně
uváděly dané produkty na trh a používaly dotyčné názvy
nepřetržitě po dobu nejméně pěti uplynulých let a upozornily
na tuto skutečnost během vnitrostátního řízení o námitce podle
odst. 5 prvního pododstavce.

Přezkum prováděný Komisí

Tato přechodná vnitrostátní ochrana skončí dnem přijetí
rozhodnutí o zápisu do rejstříku podle tohoto nařízení.

1.
Komise vhodným způsobem přezkoumá, zda je žádost
obdržená podle článku 5 oprávněná a zda splňuje podmínky
stanovené v tomto nařízení. Doba přezkumu by neměla přesáhnout 12 měsíců.

Pokud název do rejstříku podle tohoto nařízení zapsán není,
nese následky přechodné vnitrostátní ochrany pouze dotyčný
členský stát.

Komise každý měsíc zveřejní seznam názvů, které jsou předmětem žádostí o zápis, a datum předložení těchto žádostí
Komisi.

Článek 6
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2.
Domnívá-li se Komise na základě přezkumu provedeného
podle odst. 1 prvního pododstavce, že podmínky stanovené
v tomto nařízení jsou splněné, zveřejní jednotný dokument
a odkaz na zveřejnění specifikace podle čl. 5 odst. 5 pátého
pododstavce v Úředním věstníku Evropské unie.
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byly v souladu s právem na trhu po dobu nejméně pěti
let před datem zveřejnění podle čl. 6 odst. 2, nebo

d) uvádějí skutečnosti, které svědčí o tom, že název, o jehož
zápis do rejstříku se žádá, je druhový ve smyslu čl. 3
odst. 1.

V opačném případě rozhodne Komise postupem podle čl. 15
odst. 2 o zamítnutí žádosti o zápis.
Komise posoudí přípustnost námitek.
Článek 7
Námitka a rozhodnutí o zápisu
1.
Do šesti měsíců ode dne zveřejnění v Úředním věstníku
Evropské unie podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce může
každý členský stát nebo třetí země vznést námitku proti
navrhovanému zápisu předložením řádně odůvodněného
prohlášení Komisi.

Kritéria podle prvního pododstavce písm. b), c) a d) se posuzují
ve vztahu k území Společenství, což se v případě práv
k duševnímu vlastnictví týká pouze jednoho nebo více území,
kde jsou daná práva chráněna.

4.
Pokud Komise neobdrží žádné přípustné námitky podle
odstavce 3, zapíše název do rejstříku.
2.
Každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným
zájmem, která je usazená nebo má bydliště na území jiného
členského státu než státu, který požádal o zápis, nebo na
území třetí země, může rovněž vznést námitku proti navrhovanému zápisu předložením řádně odůvodněného prohlášení.

Zápis do rejstříku se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

5.
Pokud je námitka podle odstavce 3 přípustná, vyzve
Komise zúčastněné strany, aby zahájily příslušná jednání.
Fyzické nebo právnické osoby, které jsou usazené nebo mají
bydliště na území některého členského státu, předloží prohlášení tomuto členského státu ve lhůtě stanovené pro vznesení
námitek podle odstavce 1.

Fyzické nebo právnické osoby, které jsou usazené nebo mají
bydliště ve třetí zemi, předloží prohlášení Komisi buď přímo,
nebo prostřednictvím příslušných orgánů dotyčné třetí země ve
lhůtě stanovené v odstavci 1.

Dosáhnou-li zúčastněné strany dohody ve lhůtě šesti měsíců,
oznámí Komisi všechny skutečnosti, které dosažení uvedené
dohody umožnily, spolu se stanoviskem žadatele a strany,
která námitky vznesla. Pokud údaje zveřejněné podle čl. 6
odst. 2 zůstaly beze změny, nebo pokud u nich došlo jen
k malým změnám, jak jsou vymezeny v čl. 16 písm. h), postupuje Komise podle odstavce 4 tohoto článku. V ostatních případech Komise znovu provede přezkum podle čl. 6 odst. 1.

3.
Přípustná jsou pouze prohlášení o námitce, která Komise
obdržela ve lhůtě stanovené v odstavci 1 a která:

Není-li dosaženo dohody, přijme Komise postupem podle čl. 15
odst. 2 rozhodnutí s přihlédnutím ke spravedlivým a tradičním
zvyklostem a ke skutečné pravděpodobnosti záměny.

a) prokazují nedodržení podmínek uvedených v článku 2,
nebo

Rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

b) prokazují, že navrhovaný zápis názvu do rejstříku by byl
v rozporu s čl. 3 odst. 2, 3 a 4, nebo

c)

prokazují, že navrhovaný zápis názvu do rejstříku by
ohrozil existenci zcela nebo částečně totožného názvu
nebo ochranné známky, nebo existenci produktů, které

6.
Komise průběžně aktualizuje rejstřík chráněných označení
původu a chráněných zeměpisných označení.

7.
Doklady uvedené v tomto článku, které se předávají
Komisi, se vyhotoví v některém z úředních jazyků orgánů
Evropské unie nebo se k nim přiloží ověřený překlad
v některém z těchto jazyků.
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Článek 8
Názvy, označení a symboly
1.
Název zapsaný do rejstříku podle tohoto nařízení může
použít každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh zemědělské produkty nebo potraviny, jež jsou v souladu
s odpovídající specifikací.

2.
Pokud zemědělské produkty a potraviny pocházejí ze
Společenství a jsou uváděny na trh pod názvem, který je zapsán
v rejstříku v souladu s tímto nařízením, opatří se označeními
„chráněné označení původu“ a „chráněné zeměpisné označení“
nebo symboly Společenství, jež jsou jim přiřazeny.

3.
Označeními podle odstavce 2, jakož i jim přiřazenými
symboly Společenství, mohou být rovněž opatřeny zemědělské
produkty a potraviny pocházející ze třetích zemí, které jsou
uváděny na trh pod názvem zapsaným do rejstříku v souladu
s tímto nařízením.

Článek 9
Schválení změny specifikace
1.
Skupina, která splňuje podmínky čl. 5 odst. 1 a 2 a která
má oprávněný zájem, může požádat o schválení změny specifikace, zejména za účelem zohlednění vývoje vědeckých
a technických poznatků nebo nového vymezení zeměpisné
oblasti uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. c).
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kařských opatření ze strany veřejných orgánů, použije se postup
podle odstavce 3.

Článek 10
Úřední kontroly
1.
Členské státy určí příslušný orgán či orgány odpovědné za
kontroly s ohledem na povinnosti stanovené tímto nařízením
v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004.

2.
Členské státy zajistí, aby každý hospodářský subjekt, jenž
dodržuje ustanovení tohoto nařízení, spadal do systému úředních kontrol.

3.
Komise zveřejní název a adresu orgánů a subjektů uvedených v odstavci 1 nebo v článku 11 a pravidelně tyto informace
aktualizuje.

Článek 11
Ověření souladu se specifikacemi
1.
Pokud jde o zeměpisná označení a označení původu týkající se zeměpisné oblasti v rámci Společenství, zajistí ověření
souladu se specifikacemi před uvedením produktu na trh:

— jeden nebo více příslušných orgánů uvedených v článku 10
nebo

V žádosti se uvedou požadované změny a jejich odůvodnění.

2.
Pokud s sebou změna nese jednu nebo více změn jednotného dokumentu, uplatní se na tuto žádost o změnu postup
stanovený v článcích 5 až 7. Jsou-li však navrhované změny
pouze menšího rozsahu, Komise rozhodne, zda schválí žádost
bez použití postupu stanoveného v čl. 6 odst. 2 a článku 7, a v
případě schválení zveřejní údaje uvedené v čl. 6 odst. 2.

3.
Pokud s sebou změna nenese žádnou změnu jednotného
dokumentu, použijí se tato pravidla:

i) nachází-li se zeměpisná oblast v daném členském státě,
zaujme tento stát postoj ke schválení změny a v případě
příznivého postoje zveřejní pozměněnou specifikaci a sdělí
Komisi schválené změny a jejich odůvodnění;

— jeden nebo více kontrolních subjektů ve smyslu článku 2
nařízení (ES) č. 882/2004, jež působí jako subjekty pro
certifikaci produktu.

Náklady na takové ověření souladu se specifikacemi nesou
hospodářské subjekty, kterých se tyto kontroly týkají.

2.
Pokud jde o zeměpisná označení a označení původu týkající se zeměpisné oblasti ve třetí zemi, zajistí ověření souladu se
specifikacemi před uvedením produktu na trh:

— jeden nebo více veřejných orgánů určených danou třetí zemí
nebo

— jeden nebo více subjektů pro certifikaci produktu.
ii) pokud se zeměpisná oblast nachází ve třetí zemi, o schválení
navrhované změny rozhodne Komise.

4.
Pokud se změny týkají dočasné změny ve specifikaci
vyplývající z uložení závazných hygienických nebo rostlinolé-

3.
Subjekty pro certifikaci produktu uvedené v odstavcích 1
a 2 musí splňovat požadavky stanovené evropskou normou EN
45011 nebo pokynem ISO/IEC 65 (všeobecné požadavky na
orgány provozující systém certifikace produktů) a od 1. května
2010 musí být podle nich akreditovány.
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4.
Pokud se soulad se specifikacemi rozhodnou ověřit orgány
uvedené v odstavcích 1 a 2, nabídnou přiměřené záruky objektivity a nestrannosti a mají k dispozici kvalifikované pracovníky
a zdroje nutné k výkonu svých funkcí.

Článek 12
Zrušení
1.
Pokud Komise v souladu s prováděcími pravidly uvedenými v čl. 16 písm. k) dojde k závěru, že již nejsou dodržovány
podmínky specifikace zemědělského produktu nebo potraviny
s chráněným názvem, rozhodne postupem podle čl. 15 odst. 2
o zrušení zápisu, které zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

2.
Každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným
zájmem může požadovat zrušení zápisu, odůvodní-li tento
požadavek.

Postup podle článku 5, 6 a 7 se použije obdobně.

Článek 13

2.

L 93/19

Chráněné názvy nesmí zdruhovět.

3.
U názvů, pro něž byla podána žádost o zápis v souladu
s článkem 5, lze v rámci čl. 7 odst. 5 stanovit až pětileté
přechodné období pouze v případě, kdy vznesená námitka
byla prohlášena za přípustnou z důvodu, že by zápis ohrozil
existenci zcela nebo částečně totožného názvu nebo existenci
produktů, které byly v souladu s právem na trhu po dobu
nejméně pěti let před datem zveřejnění podle čl. 6 odst. 2.

Pro podniky usazené v členském státě nebo třetí zemi, v nichž
se nachází zeměpisná oblast, je rovněž možno stanovit
přechodné období za podmínky, že dotyčné podniky uváděly
dané produkty na trh v souladu s právem a používaly dotyčné
názvy nepřetržitě po dobu nejméně pěti let před datem zveřejnění podle čl. 6 odst. 2 a že na tuto skutečnost upozornily
během vnitrostátního řízení o námitce podle čl. 5 odst. 5
prvního a druhého pododstavce nebo během řízení o námitce
na úrovni Společenství podle čl. 7 odst. 2. Celková doba trvání
přechodného období podle tohoto pododstavce a období na
přizpůsobení podle čl. 5 odst. 6 nesmí překročit pět let.
V případě, že období na přizpůsobení podle čl. 5 odst. 6
překročí období pěti let, přechodné období se neudělí.

Ochrana
1.

Zapsané názvy jsou chráněné proti:

a) jakémukoli přímému či nepřímému obchodnímu použití
zapsaného názvu pro produkty, na které se zápis nevztahuje,
jsou-li tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod
tímto názvem, nebo pokud používání tohoto názvu
umožňuje těžit z dobré pověsti chráněného názvu;

b) jakémukoli zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to
i tehdy, je-li uveden skutečný původ produktu nebo je-li
chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako
„druh“, „typ“, „metoda“, „na způsob“, „napodobeno“ nebo
podobnými výrazy;

c) jakémukoli jinému lživému nebo zavádějícímu údaji o místu
původu, původu produktu, povaze nebo základních vlastnostech, použitému na vnitřním nebo vnějším obalu, na
reklamním materiálu nebo na dokladech týkajících se daného
produktu, jakož i proti použití obalů, které by mohly vyvolat
mylný dojem, pokud jde o původ produktu;

d) všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést
v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.

Pokud v sobě zapsaný název obsahuje název zemědělského
produktu nebo potraviny, který se považuje za druhový, nepokládá se použití tohoto druhového názvu u dotyčných zemědělských produktů nebo potravin za odporující prvnímu
pododstavci písm. a) nebo b).

4.
Aniž je dotčen článek 14, může Komise rozhodnout
postupem podle čl. 15 odst. 2 o možnosti současné existence
zapsaného a nezapsaného názvu označujícího místo v členském
státě nebo třetí zemi, pokud je tento název totožný se
zapsaným názvem pod podmínkou, že jsou splněny všechny
tyto požadavky:

a) totožný nezapsaný název byl v souladu s právem používán
nepřetržitě a poctivě po dobu nejméně dvaceti pěti let přede
dnem 24. července 1993;

b) je prokázáno, že cílem tohoto používání nikdy nebyla snaha
těžit z pověsti zapsaného názvu a že toto používání
neuvedlo ani nemohlo uvést spotřebitele v omyl, pokud
jde o skutečný původ produktu;

c) problém, který vyvstal v důsledku totožného názvu vznikl
před zapsáním názvu.

Současná existence zapsaného názvu a dotyčného totožného
nezapsaného názvu nesmí překročit maximální období patnácti
let, po jehož uplynutí se nezapsaný název přestane používat.

Používání dotyčného nezapsaného zeměpisného názvu se
povolí pouze za podmínky, že země původu je jasně
a viditelně uvedena na označení.
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Článek 14
Vztahy mezi ochrannými známkami, označeními původu
a zeměpisnými označeními
1.
Pokud je označení původu nebo zeměpisné označení
zapsáno do rejstříku podle tohoto nařízení, zamítne se přihláška
ochranné známky odpovídající některé ze situací uvedených
v článku 13 a týkající se téže kategorie produktu, pokud
přihláška ochranné známky byla podána po dni podání žádosti
o zápis do rejstříku Komisi.

Ochranné známky zapsané v rozporu s prvním pododstavcem
se prohlásí za neplatné.

31.3.2006

a) seznam surovin podle čl. 2 odst. 3;
b) informace, které musí obsahovat specifikace produktů podle
čl. 4 odst. 2;
c) podmínky, za nichž může být fyzická či právnická osoba
považována za skupinu;
d) podání žádosti o zápis názvu označujícího přeshraniční
zeměpisnou oblast podle čl. 5 odst. 1 třetího pododstavce;
e) obsah a způsob předávání dokumentů podle čl. 5 odst. 7 a 9
Komisi;

2.
S náležitým přihlédnutím k právu Společenství může
užívání ochranné známky odpovídající některé ze situací uvedených v článku 13, o jejíž přihlášení bylo zažádáno, jež je
zapsaná nebo, umožňují-li to příslušné právní předpisy, zavedená používáním v dobré víře na území Společenství, buď před
datem ochrany označení původu nebo zeměpisného označení
v zemi původu, nebo přede dnem 1. ledna 1996, pokračovat
bez ohledu na zápis označení původu nebo zeměpisného označení, pokud neexistují důvody k prohlášení ochranné známky za
neplatnou nebo k jejímu zrušení, jak stanoví první směrnice
Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují
právní předpisy členských států o ochranných známkách (8)
nebo nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993
o ochranné známce Společenství (9).

Článek 15
Postup projednávání ve výboru

f) námitky podle článku 7, včetně pravidel pro příslušná
jednání mezi zúčastněnými stranami;
g) označení a symboly uvedené v článku 8;
h) vymezení změn malého rozsahu uvedených v čl. 7 odst. 5
druhém pododstavci a v čl. 9 odst. 2 s ohledem na skutečnost, že změna malého rozsahu se nemůže týkat hlavních
vlastností produktu nebo nesmí měnit souvislosti;
i) rejstřík označení původu a zeměpisných označení podle čl. 7
odst. 6;

j) podmínky pro kontrolu souladu produktu se specifikacemi;

1.
Komisi je nápomocen Stálý výbor pro chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu.
k) podmínky pro zrušení zápisu.
2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7
rozhodnutí 1999/468/ES.

Článek 17
Přechodná ustanovení

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři
měsíce.

3.

Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 16
Prováděcí pravidla
Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se přijmou postupem
podle čl. 15 odst. 2. Tato pravidla zahrnují zejména:
(8) Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 1.
(9) Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1.

1.
Názvy, které jsou ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost
uvedeny v příloze nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (10), a názvy
uvedené v příloze nařízení Komise (ES) č. 2400/96 (11) se automaticky zařazují do rejstříku uvedeného v čl. 7 odst. 6 tohoto
nařízení. Odpovídající specifikace se považují za specifikace
podle čl. 4 odst. 1. V platnosti zůstávají všechna zvláštní
přechodná ustanovení spojená s těmito zápisy.
(10) Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu
zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148,
21.6.1996, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES)
č. 704/2005 (Úř. věst. L 118, 5.5.2005, s. 14).
(11) Nařízení Komise (ES) č. 2400/96 ze dne 17. prosince 1996
o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS)
č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu
zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 327, 18.12.1996,
s. 11). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 417/2006
(Úř. věst. L 72, 11.3.2006, s. 8).
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Článek 19

2.
Pokud jde o dosud projednávané žádosti, prohlášení
a požadavky obdržené Komisí před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost:
a) postupy stanovené v článku 5 se nepoužijí, aniž je dotčen
čl. 13 odst. 3; a
b) přehled hlavních bodů specifikací vypracovaný v souladu
s nařízením Komise (ES) č. 383/2004 (12) nahrazuje
jednotný dokument uvedený v čl. 5 odst. 3 písm. c).

Zrušení
Nařízení (EHS) č. 2081/92 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto
nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou
v příloze III.

Článek 20

3.
Komise může v případě potřeby přijmout další přechodná
opatření postupem podle čl. 15 odst. 2.
Článek 18
Poplatky
Členské státy mohou vybírat poplatek za účelem uhrazení
nákladů, včetně nákladů vzniklých v rámci přezkumu žádostí
o zápis do rejstříku, prohlášení o námitkách, žádostí o změnu
a požadavků na zrušení podle tohoto nařízení.

Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 8 odst. 2 se však použije s účinkem od 1. května
2009, aniž jsou dotčeny produkty, které byly na trh uvedeny již
před tímto datem.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2006.
Za Radu
předseda
J. PRÖLL

(12) Nařízení Komise (ES) č. 383/2004 ze dne 1. března 2004, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2081/92,
pokud jde o přehled hlavních bodů specifikací produktů (Úř. věst.
L 64, 2.3.2004, s. 16).
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PŘÍLOHA I
Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1
— pivo,
— nápoje vyrobené z rostlinných výtažků,
— pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky a jiné pekařské výrobky,
— přírodní gumy a pryskyřice,
— hořčičná pasta,
— těstoviny.
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PŘÍLOHA II
Zemědělské produkty uvedené v čl. 1 odst. 1
— seno,
— vonné silice,
— korek,
— košenila (surovina živočišného původu),
— květiny a okrasné rostliny,
— vlna,
— proutí,
— třený len.
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PŘÍLOHA III
SROVNÁVACÍ TABULKA
Nařízení (EHS) č. 2081/92

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

—

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 4

Čl. 2 odst. 3 první pododstavec

Čl. 2 odst. 5

—

Čl. 2 odst. 6

Čl. 2 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 7

—

Čl. 3 odst. 1 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 1 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 1 čtvrtý pododstavec

—

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

—

Článek 4

Článek 4

Čl. 5 odst. 1, 2 a 3

Čl. 5 odst. 1, 2 a 3

Čl. 5 odst. 4

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec

Čl. 5 odst. 5 první pododstavec

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec

—

Čl. 5 odst. 5

Čl. 5 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 6 první pododstavec

—

Čl. 5 odst. 6 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 5 třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 6 třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 5 čtvrtý a pátý pododstavec

Čl. 5 odst. 6 čtvrtý a pátý pododstavec

Čl. 5 odst. 5 šestý, sedmý a osmý pododstavec

—

—

Čl. 5 odst. 7

Čl. 5 odst. 6

Čl. 5 odst. 8

—

Čl. 5 odst. 9 a 10

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec

—

Čl. 6 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec

Čl. 6 odst. 3 a 4

Čl. 7 odst. 4

Čl. 6 odst. 5 první pododstavec

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 5 druhý pododstavec

—

Čl. 6 odst. 6 první pododstavec

—

Čl. 6 odst. 6 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 3

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

—

Čl. 7 odst. 3

Čl. 7 odst. 2 první pododstavec

—

Čl. 7 odst. 2 druhý a třetí pododstavec

Čl. 7 odst. 4

Čl. 7 odst. 3

Čl. 7 odst. 5

Čl. 7 odst. 5

—

Čl. 7 odst. 6 a 7

—

Čl. 8 odst. 1
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Nařízení (EHS) č. 2081/92
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Toto nařízení

Článek 8

Čl. 8 odst. 2

—

Čl. 8 odst. 3

Čl. 9 první pododstavec

Čl. 9 odst. 1

Čl. 9 druhý a třetí pododstavec

Čl. 9 odst. 2

—

Čl. 9 odst. 3 a 4

—

Čl. 10 odst. 1

Čl. 10 odst. 1

—

Čl. 10 odst. 2

Čl. 11 odst. 1

—

Čl. 11 odst. 2

Čl. 10 odst. 3

Čl. 11 odst. 3 a 4

Čl. 10 odst. 4

—

Čl. 10 odst. 5

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 6

Čl. 10 odst. 2

Čl. 10 odst. 7

Čl. 11 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 11 odst. 1 až 3

—

Čl. 11 odst. 4

Čl. 12 odst. 1

Čl. 11a písm. a)

Čl. 12 odst. 2

Čl. 11a písm. b)

—

Články 12 až 12d

—

Čl. 13 odst. 1

Čl. 13 odst. 1

Čl. 13 odst. 3

Čl. 13 odst. 2

Čl. 13 odst. 4

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec

—

Čl. 13. odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 13 odst. 5

Čl. 13 odst. 4

Čl. 14 odst. 1 a 2

Čl. 14 odst. 1 a 2

Čl. 14 odst. 3

Čl. 3 odst. 4

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Článek 16

—

Články 17 až 19

Článek 18

Článek 20

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II
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NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 511/2006
ze dne 27. března 2006,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1531/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu
barevných televizních přijímačů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
který se vztahuje závazek, prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství za určité minimální dovozní ceny
nebo za ceny vyšší a dodržovat určité množstevní limity
stanovené v závazku. Tyto ceny a limity odstraňují
poškozující účinky dumpingu.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince
1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které
nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní
nařízení“), a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,

(5)

Aby bylo zajištěno dodržování závazku, CCCME
a uvedené společnosti rovněž souhlasily s tím, že
poskytnou veškeré informace, jež Komise považuje za
nezbytné, a že umožní inspekce na místě ve svých
prostorách, jejichž cílem bude ověřit správnost
a pravdivost údajů předkládaných v uvedených čtvrtletních zprávách.

(6)

Jak je uvedeno v 239. bodě odůvodnění nařízení (ES) č.
1531/2002, závazek výslovně stanoví, že porušení ze
strany kterékoli z dotčených společností nebo CCCME
se považuje za porušení závazku všemi signatáři. Neposkytnutí spolupráce s Evropskou komisí při sledování
dodržování závazku se považuje za porušení závazku.

(7)

V tomto ohledu požádala Komise o provedení inspekcí
na místě v prostorách CCCME a dvou společností, které
vykazovaly nejvyšší objem prodejů dotyčného výrobku,
konkrétně společností Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd a Konka Group Co., Ltd. Komise zaslala
CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd
a Konka Group Co., Ltd dopisy obsahující oznámení
o plánované inspekci na místě a termíny jejího předpokládaného konání. CCCME a Xiamen Overseas Chinese
Electronic Co., Ltd potvrdily, že s inspekcí na místě,
kterou Komise požadovala, souhlasí. Společnost Konka
Group Co., Ltd však uvedenou inspekci na místě odmítla,
a proto porušila závazek.

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci
s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A. PŘEDCHOZÍ POSTUP
(1)

V srpnu 2002 uložila Rada nařízením (ES) č.
1531/2002 (2) konečné antidumpingové clo z dovozu
barevných televizních přijímačů (dále jen „dotyčný
výrobek“) pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

(2)

Současně Komise rozhodnutím 2002/683/ES (3) přijala
společný závazek (dále jen „závazek“) nabídnutý společnostmi Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense
Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan
Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co, Ltd, TCL King Electrical
Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd a Xiamen Overseas
Chinese Electronic Co., Ltd (dále jen „společnosti“)
spolu s Čínskou obchodní komorou pro dovoz a vývoz
strojírenských a elektronických výrobků (dále jen
„CCCME“).

(3)

V důsledku toho byl dovoz dotyčného výrobku pocházejícího z ČLR, který je vyráběn uvedenými společnostmi
a odpovídá typu, na který se vztahuje závazek (dále jen
„výrobek, na který se vztahuje závazek“), do Společenství
osvobozen od konečného antidumpingového cla.

(8)

Podstata zjištěného porušení závazku je podrobněji
popsána v rozhodnutí Komise 2006/258/ES (4).

B. NEDODRŽENÍ ZÁVAZKU

(9)

Vzhledem k porušení bylo přijetí závazku nabídnutého
uvedenými společnostmi spolu s CCCME rozhodnutím
2006/258/ES zrušeno. Z dovozu dotyčného výrobku,
který dotčené společnosti vyvážejí do Společenství, by
proto mělo být neprodleně uloženo konečné antidumpingové clo.

(4)

V rámci závazku, který uvedené společnosti nabídly, jsou
tyto společnosti povinny mimo jiné vyvážet výrobek, na

(1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.
zením (ES) č. 2117/2005 (Úř.
(2) Úř. věst. L 231, 29.8.2002, s.
(3) Úř. věst. L 231, 29.8.2002, s.

Nařízení naposledy pozměněné nařívěst. L 340, 23.12.2005, s. 17).
1.
42.

(4) Viz strana 63 v tomto čísle Úředního věstníku.
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V souladu s čl. 8 odst. 9 základního nařízení musí být
sazba antidumpingového cla určena na základě skutečností zjištěných v rámci šetření, které vedlo k přijetí
závazku. Vzhledem k tomu, že dané šetření bylo ukončeno závěrečným zjištěním o dumpingu a výsledné újmě,
jak je uvedeno v nařízení (ES) č. 1531/2002, považuje se
za vhodné stanovit sazbu konečného antidumpingového
cla na úrovni a ve formě uvedené v daném nařízení, tj. ve
výši 44,6 % čisté ceny CIF s dodáním na hranice Společenství před proclením.

L 93/27

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 1531/2002 se mění takto:
1. Článek 3, příloha I a příloha II nařízení se zrušují.
2. Dosavadní články 4 a 5 se označují jako články 3 a 4.

C. ZMĚNA NAŘÍZENÍ (ES) č. 1531/2002
(11)

Na základě výše uvedených skutečností by mělo být nařízení (ES) č. 1531/2002 odpovídajícím způsobem
změněno,

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2006.
Za Radu
předseda
H. GORBACH
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 512/2006
ze dne 30. března 2006
o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce
a zeleniny
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne
21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu
režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1
uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky
mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola
vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje
standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí
týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit
standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených
v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES)
č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).
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PŘÍLOHA
nařízení Komise ze dne 30. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních
cen určitých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

0702 00 00

052
204
212
999

99,1
46,6
102,0
82,6

0707 00 05

052
628
999

138,6
155,5
147,1

0709 90 70

052
204
999

69,4
49,8
59,6

0805 10 20

052
204
212
220
400
624
999

63,9
40,8
48,7
43,2
58,7
62,3
52,9

0805 50 10

052
624
999

41,3
63,4
52,4

0808 10 80

388
400
404
508
512
528
720
999

79,3
128,3
97,8
81,7
74,0
118,9
87,9
95,4

0808 20 50

388
512
528
720
999

79,2
73,5
73,6
129,3
88,9

Standardní dovozní hodnota

(1) Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země
původu“.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 513/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se přizpůsobují dočasná ustanovení pro vydávání dovozních licencí, o něž bylo požádáno
podle nařízení (ES) č. 565/2002, kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se
zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října
1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),
a zejména na čl. 31 odst. 2 uvedeného nařízení,

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce
a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle nařízení Komise (ES) č. 565/2002 (2) musejí
členské státy oznámit Komisi žádosti o licence každý
týden v pondělí a ve čtvrtek a vydat licence pátý pracovní
den po předložení žádosti, pokud Komise během této
doby nepřijme žádná opatření.

(2)

Čtvrtek 13. dubna, pátek 14. dubna a pondělí 17. dubna
2006 jsou v Komisi dny pracovního klidu. Vydání licencí,
o něž bylo požádáno ve dnech od pondělí 10. dubna do
pátku 14. dubna 2006, by proto mělo být odloženo.

Žádosti o dovozní licence předložené ve dnech od pondělí 10.
dubna do pátku 14. dubna 2006 podle nařízení (ES)
č. 565/2002 se vydají v pátek 21. dubna 2006, pokud Komise
nepřijme během této doby žádná opatření v souladu s čl. 8
odst. 2 uvedeného nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
(2) Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 11. Nařízení pozměněné nařízením (ES)
č. 537/2004 (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9).
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 514/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin
k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2005/06
relativně velké objemy obilovin. Vzhledem k množství
obilovin nabídnutých k intervenci a k jejich zeměpisnému umístění není možné dodržet lhůtu stanovenou
pro přejímání dodávek, která končí dne 31. března
2006. Aby bylo možné zajistit přiměřené přejímání
obilovin, je třeba lhůtu prodloužit a odchýlit se od nařízení (ES) č. 824/2000.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září
2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na
článek 6 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna
2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin
intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování
jakosti obilovin (2), uvádí, že pokud je nabídka přijatelná,
je hospodářský subjekt co nejdříve informován
o časovém rozvrhu dodávky. Za tímto účelem čl. 4
odst. 3 uvedeného nařízení stanoví, že se poslední
dodávka do intervenční agentury, které byla nabídnuta,
musí uskutečnit nejpozději do konce čtvrtého měsíce po
měsíci, ve kterém byla nabídka obdržena.

(2)

Hospodářský rok 2005/06 je druhým hospodářským
rokem, v němž intervenční mechanismus pro obiloviny
uplatňují členské státy, které přistoupily k Evropskému
společenství dne 1. května 2004.

(3)

Z důvodů dobrých klimatických podmínek byla v roce
2005 opět bohatá úroda. Tržní ceny na vnitřním trhu
proto byly relativně nižší než intervenční cena.
V důsledku toho byly od zahájení intervenčního období
v listopadu 2005 intervenčním agenturám nabídnuty

(4)

Situace na trhu je naléhavá a vyžaduje okamžité přijetí
opatření, proto je třeba, aby opatření tohoto nařízení
okamžitě nabyla účinnosti.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Odchylně od čl. 4 odst. 3 třetího pododstavce nařízení (ES)
č. 824/2000 se v hospodářském roce 2005/06 musí poslední
dodávky obilovin nabídnutých intervenčním agenturám v České
republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na
Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku uskutečnit nejpozději do konce sedmého měsíce po měsíci, ve kterém byla
nabídka obdržena, avšak nejpozději do dne 31. července 2006.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 21. Nařízení ve znění nařízení
Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).
(2) Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1068/2005 (Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 65).
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 515/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví přechodné opatření pro hospodářský rok 2005/06, pokud jde o financování
skladování obilovin nabídnutých k intervenci v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku,
Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(3)

Podle článku 6 nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 ze dne
2. srpna 1978 o obecných pravidlech pro financování
intervencí „záruční“ sekcí Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu (4) přebírá „záruční“
sekce EZOZF dodatečné výdaje na hmotné operace
v souvislosti se skladováním. Je vhodné určit, že
s výdaji členských států spojenými s případnou náhradou
výše uvedených dodatečných nákladů na skladování se
bude nakládat jako s výdaji spojenými s náklady na skladování, které obvykle hradí intervenční agentury,
a stanovit financování „záruční“ sekcí EZOZF na základě
stejné paušální částky s přihlédnutím k měsíční přirážce,
o kterou se zvyšuje intervenční cena stanovená v čl. 4
odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Výboru EZOZF,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska,
Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska
a Slovenska,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska,
Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska
a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto
aktu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září
2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),
Článek 1
vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 514/2006 (2) se na žádost
některých členských států pro hospodářský rok
2005/06 prodlužuje o tři měsíce maximální lhůta pro
dodávky obilovin nabízených k intervenci v členských
státech, které přistoupily k Evropskému společenství
k 1. květnu 2004, aniž by se však povolovala dodávka
po 31. červenci 2006.

U obilovin nabídnutých k intervenci v České republice,
Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě,
v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku, které převzala intervenční agentura po uplynutí dodací lhůty podle čl. 4 odst. 3
třetího pododstavce nařízení (ES) č. 824/2000, se výdaje členského státu na skladování v období mezi uplynutím této lhůty
a dnem skutečné dodávky do skladu určeného v plánu dodávky,
která by měla proběhnout ve lhůtě stanovené podle nařízení
(ES) č. 514/2006, považují za výdaje podle článku 6 nařízení
(EHS) č. 1883/78.

Článek 2
(2)

Toto opatření může vyvolat dodatečné náklady na skladování obilovin dodaných v nové lhůtě, ale po uplynutí
původně stanovené lhůty podle čl. 4 odst. 3 třetího
pododstavce nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne
19. dubna 2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody
analýzy pro určování jakosti obilovin (3).

(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení
Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).
(2) Viz strana 31 v tomto čísle Úředního věstníku.
(3) Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1068/2005 (Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 65).

Paušální částka podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1883/78 se
stanoví podle paušální částky, kterou Společenství hradí členským státům za skladování obilovin při intervenčním nákupu
během hospodářského roku 2005/06 a která je stanovena
v rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2005 (5), to jest 1,31
EUR na tunu a měsíc; z této částky se odečte hodnota měsíčního zvýšení podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003, to
jest 0,46 EUR na tunu a měsíc, o kterou se zvýšila intervenční
cena za každý měsíc překročení lhůty podle čl. 4 odst. 3 třetího
pododstavce nařízení (ES) č. 824/2000.
(4) Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 695/2005 (Úř. věst. L 114, 4.5.2005, s. 1).
(5) K(2005) 3752. Nevyhlášené rozhodnutí.
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Tyto výdaje se vezmou v úvahu v rámci roční účetní závěrky podle článku 1 nařízení Rady (EHS)
č. 3492/90 (1) jako dodatečné výdaje na hmotné operace spojené s nákupem určitého produktu intervenčními agenturami.
Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se pro hospodářský rok 2005/06.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 337, 4.12.1990, s. 3.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 516/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru
použitelné od 31. března 2006
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(4)

Pokud existuje rozdíl mezi spouštěcí cenou dotyčného
produktu a jeho reprezentativní cenou, dodatečná
dovozní cla se stanoví v souladu s podmínkami uvedenými článku 3 nařízení (ES) č. 1422/95. Jsou-li dovozní
cla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1422/95 dočasně
pozastavena, je třeba pro tato cla stanovit zvláštní částky.

(5)

Je třeba stanovit reprezentativní ceny a dodatečná
dovozní cla pro dotyčné produkty v souladu s čl. 1
odst. 2 a s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro cukr,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne
19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),
a zejména na čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1422/95 ze dne 23. června
1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz
melasy v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (EHS)
č. 785/68 (2), stanoví, že dovozní cena CIF pro melasu
stanovená v souladu s nařízením Komise (EHS) č.
785/68 (3) je považována za „cenu reprezentativní“.
Tato cena je stanovena pro standardní jakosti vymezené
v článku 1 nařízení (EHS) č. 785/68.
Při stanovování reprezentativních cen musí být vzaty
v úvahu všechny údaje uvedené v článku 3 nařízení (EHS)
č. 785/68, kromě případů uvedených v článku 4 uvedeného nařízení. Toto stanovování může být popřípadě
provedeno postupem podle článku 7 nařízení (EHS) č.
785/68.
Při upravování cen nevztahujících se k standardní jakosti
je třeba v závislosti na jakosti nabízené melasy zvýšit či
snížit ceny podle článku 6 nařízení (EHS) č. 785/68.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty
uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1422/95 se stanoví
v příloze.

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
(2) Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 79/2003 (Úř. věst. L 13, 18.1.2003, s. 4).
(3) Úř. věst. L 145, 27.6.1968, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1422/95.
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PŘÍLOHA
Reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 31. března 2006
(EUR)
Výše reprezentativních cen
na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na
100 kg netto příslušného
produktu

Výše cla na dovoz 100 kg netto příslušného
produktu v případě dočasného pozastavení
cel v souladu s článkem 5 nařízení (ES)
č. 1422/95 (1)

1703 10 00 (2)

11,66

—

0

(2)

11,66

—

0

Kód KN

1703 90 00

Tato částka v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1422/95 nahrazuje sazbu společného celního sazebníku stanovenou pro příslušné
produkty.
(2) Pro standardní jakost vymezenou v článku 1 nařízení (EHS) č. 785/68, ve znění pozdějších předpisů.

(1)
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 517/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne
19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví
cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

(4)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl
mezi kurzy či cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1
písm. a) uvedeného nařízení na světovém trhu a cenami
těchto produktů ve Společenství lze vyrovnat vývozní
náhradou.
Nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že při stanovení
náhrad pro nedenaturovaný bílý a surový cukr vyvážený
v nezměněném stavu je nutné vzít v úvahu situaci na
trhu Společenství a na světovém trhu s cukrem, a to
zejména faktor ceny a nákladů stanovený v článku 28
uvedeného nařízení. Tento článek stanoví, že je třeba brát
v úvahu také hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.
Náhrada pro surový cukr se musí stanovit podle standardní jakosti. Ta je definována v příloze I bodu II
nařízení (ES) č. 1260/2001. Tuto náhradu je třeba dále
stanovit podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001.
Cukr kandys je definován v nařízení Komise (ES)
č. 2135/95 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví
prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad
v odvětví cukru (2). Takto vypočítaná částka náhrady
pro cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo
barviv se musí vztahovat k jejich obsahu sacharosy,
a musí být proto stanovena pro 1 % uvedeného obsahu.
Ve zvláštních případech může být částka náhrady stanovena právními akty jiné povahy.

(5)

Náhrada musí být stanovena každé dva týdny. Během
této doby může být pozměněna.

(6)

Čl. 27 odst. 5 první pododstavec nařízení (ES)
č. 1260/2001 stanoví, že pokud to vyžaduje situace na
světovém trhu nebo zvláštní požadavky některých trhů,
může být náhrada pro produkty uvedené v článku 1
zmíněného nařízení rozlišena podle místa určení.

(7)

Významný a rychlý nárůst preferenčního dovozu cukru
ze západobalkánských zemí od počátku roku 2001,
jakož i vývoz cukru do těchto zemí se jeví jako velmi
uměle vytvořený.

(8)

S cílem zabránit zneužívání v souvislosti s produkty
z odvětví cukru, u nichž byla čerpána vývozní náhrada
a které byly zpětně dovezeny do Společenství, je třeba,
aby náhrada pro produkty uvedené v tomto nařízení
nebyla stanovena pro žádnou ze zemí západního
Balkánu.

(9)

Příslušné částky vývozních náhrad je třeba stanovit
s ohledem na výše uvedené skutečnosti a na současnou
situaci na trhu s cukrem, a zejména na kotace či ceny
cukru ve Společenství a na světovém trhu.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Náhrady, které mají být poskytnuty při vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a v nezměněném stavu, se stanoví podle přílohy
tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
(2) Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.
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PŘÍLOHA
NÁHRADY

PRO

BÍLÝ

A

SUROVÝ

CUKR VYVÁŽENÝ V
31. BŘEZNA 2006 (a)

NEZMĚNĚNÉM

STAVU

ODE

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu
netto

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharosy × 100 kg produktu
netto

DNE

0,2389

Pozn.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů
(Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).
Ostatní místa určení jsou:
S00: všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze
Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí
Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).
(a) Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004
o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi
Evropským hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro
zpracované zemědělské produkty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).
(1) Tato částka se použije pro surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, výše příslušné
náhrady se vypočítá podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 518/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené
v nezměněném stavu
d) uvedeného nařízení, vyvážené v nezměněném stavu,
musí rovnat jedné setině částky, která na jedné straně
bere v úvahu rozdíl mezi intervenční cenou pro bílý
cukr pro oblasti Společenství bez deficitu v měsíci, pro
který je stanovena základní výše, a cenovými nabídkami
nebo cenami bílého cukru na světovém trhu, a na straně
druhé z důvodu potřeby vytvořit rovnováhu mezi
využitím základních produktů Společenství při výrobě
zpracovaných výrobků na vývoz do třetích zemí
a využitím produktů třetích zemí dovezených v rámci
aktivního zušlechťovacího styku;

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19.
června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),
a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného
nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl
mezi kotacemi nebo cenami na světovém trhu s výrobky,
jejichž seznam je obsažen v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, a cenami těchto výrobků ve Společenství,
může být vyrovnán vývozní náhradou;

(2)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 2135/95 ze dne 7. září
1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru (2), stanoví, že
vývozní náhrada na 100 kilogramů výrobků, jejichž
seznam je uveden v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES)
č. 1260/2001, se rovná základní částce násobené
obsahem sacharosy, podle potřeby včetně ostatních
cukrů vyjádřených jako sacharosa; obsah sacharosy
v dotyčném výrobku se určuje v souladu s článkem 3
nařízení Komise (ES) č. 2135/95;

(3)

Čl. 30 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že
základní výše náhrady pro sorbózu vyvezenou
v nezměněném stavu se musí rovnat základní výši
náhrady snížené o jednu setinu použitelné výrobní
náhrady podle nařízení Rady (ES) č. 1265/2001 ze dne
27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde
o poskytování výrobních náhrad pro cukr používaný
v chemickém průmyslu (3) pro výrobky, jejichž seznam
je zahrnut v příloze posledně uvedeného nařízení;

(4)

(5)

V souladu s podmínkami čl. 30 odst. 4 nařízení (ES)
č. 1260/2001 se použití základní výše může omezit na
některé výrobky, jejichž seznam je obsažen v čl. 1 odst. 1
písm. d) uvedeného nařízení;

(6)

Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 upravuje stanovení
náhrad pro vývoz produktů v nezměněném stavu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. f), g) a h) uvedeného nařízení;
náhrada musí být stanovena na 100 kilogramů sušiny,
přičemž se bere v úvahu vývozní náhrada pro produkty
spadající pod kód KN 1702 30 91 a pro produkty
uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES)
č. 1260/2001 a hospodářské aspekty předpokládaných
vývozů; v případě produktů uvedených ve zmíněném
čl. 1 písm. f) a g) se náhrada má poskytovat pro
produkty, které splňují podmínky článku 5 nařízení
(ES) č. 2135/95; pokud jde o produkty uvedené v čl. 1
odst. 1 písm. h) náhrada se poskytne pouze u těch, které
splňují podmínky článku 6 nařízení (ES) č. 2135/95;

(7)

Výše uvedených náhrad se musí stanovit každý měsíc,
přičemž je lze měnit v intervenčním období;

(8)

Čl. 27 odst. 5 první pododstavec nařízení (ES)
č. 1260/2001 stanoví, že pokud to vyžaduje situace na
světovém trhu nebo zvláštní požadavky některých trhů,
může být náhrada pro produkty uvedené v článku 1
zmíněného nařízení rozlišena podle místa určení;

(9)

Významný a rychlý nárůst preferenčního dovozu cukru
ze západobalkánských zemí od počátku roku 2001,
jakož i vývoz cukru do těchto zemí se jeví jako velmi
uměle vytvořený;

V souladu s podmínkami čl. 30 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1260/2001 se základní výše náhrady za ostatní
výrobky, jejichž seznam je uveden v čl. 1 odst. 1 písm.

(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Νařízení naposledy pozměněné
nařízením Komisie (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 6).
(2) Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.
(3) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 63.
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S cílem zabránit zneužívání v souvislosti s produkty
z odvětví cukru, u nichž byla čerpána vývozní náhrada
a které byly zpětně dovezeny do Společenství, je třeba,
aby náhrada pro produkty uvedené v tomto nařízení
nebyla stanovena pro žádnou ze zemí západního
Balkánu;

(11)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba
stanovit náhrady pro příslušné produkty v přiměřené
výši;

(12)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro cukr,

L 93/39

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Náhrady, které mají být poskytnuty při vývozu produktů
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d), f), g) a h) nařízení (ES)
č. 1260/2001, vyvážených v nezměněném stavu, se stanoví
podle přílohy tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise
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PŘÍLOHA
VÝVOZNÍ NÁHRADY PRO SIRUPY A NĚKTERÉ DALŠÍ PRODUKTY Z CUKRU VYVÁŽENÉ V NEZMĚNĚNÉM
STAVU PLATNÉ OD 31. BŘEZNA 2006 (a)
Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

23,89 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

23,89 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

45,38 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,2389 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,2389 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,2389 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharóz × 100 kg produktu netto

0,2389 (3)
23,89 (1)

23,89 (1)
0,2389 (3)

Pozn.: Kódy produktů a kódy místa určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějsích předpisů (Úř.
věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).
Ostatní místa určení jsou:
S00: všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze
Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí
Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999) a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).
(a) Sazby stanovené v této příloze nejsou použitelné od 1. února 2005 podle rozhodnutí Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004
o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi
Evropskím hospodařským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro
zpracované zemědělské proddukty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17).
(1) Pouze pro produkty uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 2135/95.
(2) Pouze pro produkty uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 2135/95.
(3) Základní výše náhrady se nevztahuje na sirupy o čistotě menší než 85 % (nařízení (ES) č. 2135/95). Obsah sacharosy se stanoví
v souladu s článkem 3 nařízením (ES) č. 2135/95.
(4) Základní výše náhrady se nevztahuje na produkty vymezené v bodu 2 přílohy nařízení (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992,
s. 12).
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 519/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích
zemí pro 22. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného
nařízením (ES) č. 1138/2005
s ohledem na současný stav a předpokládaný vývoj trhu
s cukrem ve Společenství a světového trhu s cukrem.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne
19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví
cukru (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1138/2005 ze dne 15. července
2005, kterým bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení ke
stanovení vývozních dávek a/nebo vývozních náhrad pro
bílý cukr (2), pro hospodářský rok 2005/06, vyžaduje,
aby pro vývoz tohoto cukru do některých třetích zemí
byla vyhlášena dílčí nabídková řízení.
V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1138/2005 je
případně třeba stanovit maximální výši náhrady pro
příslušné dílčí nabídkové řízení, a to zejména

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Pro 22. dílčí nabídkové řízení pro bílý cukr vyhlášené v souladu
s nařízením (ES) č. 1138/2005 se maximální výše vývozní
náhrady stanoví na 27,260 EUR/100 kg.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
(2) Úř. věst. L 185, 16.7.2005, s. 3.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 520/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se pro období od 1. do 30. dubna 2006 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný
v chemickém průmyslu
produkční náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru
používané v chemickém průmyslu (2), stanoví, že tyto
náhrady jsou určovány v závislosti na náhradě stanovené
pro bílý cukr.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne
19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),
a zejména na čl. 7 odst. 5 pátou odrážku uvedeného nařízení,

(3)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1265/2001 stanoví, že
produkční náhrada pro bílý cukr se stanovuje měsíčně
na období od prvního dne každého měsíce.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro cukr,

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Ustanovení čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001
stanoví, že může být rozhodnuto poskytnout produkční
náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a)
a písm. f) uvedeného nařízení, pro sirupy uvedené
v písm. d) uvedeného odstavce, jakož i pro chemicky
čistou fruktózu (levulózu) kódu KN 1702 50 00 jako
meziprodukt, pokud se tyto produkty nacházejí
v některé ze situací uvedených v čl. 23 odst. 2 Smlouvy
a používají se k výrobě určitých výrobků chemického
průmyslu.
Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června
2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Produkční náhrada pro bílý cukr uvedená v článku 4 nařízení
(ES) č. 1265/2001 se stanoví ve výši 23,731 EUR/100 kg netto
na období od 1. do 30. dubna 2006.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6,
10.1.2004, s. 16).

(2) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 63.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 521/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
a produkty z kukuřice na jedné straně a pro jiné obiloviny na straně druhé; druhá kategorie zahrnuje libovolné
produkty z obilovin kromě kukuřice a produkty vyrobené z kukuřice. Náhrada musí být poskytnuta pro
množství produktů obilovin obsažené v daném krmivu.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. záři
2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na
čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

(4)

Výše náhrady musí zohlednit možnosti a podmínky
prodeje těchto produktů na světovém trhu, potřebu
zamezit narušení trhu Společenství a ekonomický aspekt
vývozu.

(5)

S ohledem na současnou situaci na trhu s obilovinami,
především na vyhlídky v oblasti dodávek, je třeba zrušit
vývozní náhrady.

(6)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě
stanovené předsedou,

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být
rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených
v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve
Společenství pokryt vývozní náhradou.
Nařízení Komise (ES) č. 1517/95 ze dne 29. června 1995
o prováděcích pravidlech k nařízení (ES) č. 1784/2003,
co se týče dovozního a vývozního režimu pro krmné
směsi z obilovin a kterým se mění nařízení (ES) č.
1162/95 o zvláštních prováděcích pravidlech k režimu
dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži (2),
stanovuje v článku 2 zvláštní kritéria, která je třeba vzít
v úvahu pro výpočet náhrady poskytované pro tyto
produkty.
Při tomto výpočtu musí být vzat v úvahu také obsah
produktů z obilovin. Za účelem zjednodušení by náhrada
měla být vyplácena pro dvě kategorie „produktů
z obilovin“, totiž kukuřici, nejběžněji používanou obilovinu pro výrobu krmných směsí určených na vývoz,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Vývozní náhrady pro krmné směsi uvedené v nařízení (ES)
č. 1784/2003 a podléhající nařízení (ES) č. 1517/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).
(2) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 51.
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PŘÍLOHA
nařízení Komise ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
Kódy produktů, u kterých je možné poskytnout vývozní náhradu:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Produkty z obilovin

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

Kukuřice a produkty z kukuřice:
kódy KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23,
1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produkty z obilovin kromě kukuřice a produktů
z kukuřice

C10

EUR/t

0,00

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších
předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
C10: Všechny země určení.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 522/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(4)

Podle Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou o ochraně dovozu
sušeného mléka v Dominikánské republice (2), které bylo
schváleno rozhodnutím Rady 98/486/ES (3), může být
určité množství mléčných výrobků Společenství vyvážených do Dominikánské republiky zvýhodněno snížením
cla. Z tohoto důvodu by vývozní náhrady poskytnuté pro
produkty vyvážené podle tohoto režimu měly být
sníženy o určitý procentní podíl.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne
17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem
a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného
nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Ustanovení čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999
stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených
v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu
a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt
vývozní náhradou.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s mlékem
a mléčnými výrobky by proto měly být stanoveny
vývozní náhrady v souladu s pravidly a určitými kritérii
uvedenými v článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999.

(3)

Ustanovení čl. 31 odst. 3 druhého pododstavce nařízení
(ES) č. 1255/1999 stanoví, že situace na světovém trhu
nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat
rozlišení náhrady podle místa určení.

Vývozní náhrady podle článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999 se
poskytují u produktů a na množství, které jsou stanoveny
v příloze tohoto nařízení, za podmínek stanovených v čl. 1
odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 (4).
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2) Úř. věst. L 218, 6.8.1998, s. 46.
(3) Úř. věst. L 218, 6.8.1998, s. 45.
(4) Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8.
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PŘÍLOHA
Vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky použitelné od 31. března 2006
Code produit

Destination

Unité de
mesure

Montant des
restitutions

Code produit

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

0402 21 91 9350

0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 99 9100
0401 30 99 9500
0402 10 11 9000
0402 10 19 9000
0402 10 91 9000
0402 10 99 9000
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

18,86

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

L02

0402 21 11 9900

EUR/100 kg

18,86

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

L02

EUR/100 kg

35,03

0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200

EUR/100 kg

44,94

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

L02

EUR/100 kg

38,94

EUR/100 kg

50,00

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

L02

EUR/100 kg

39,42

EUR/100 kg

50,61

L21
0402 21 17 9000

13,20

L20

L21
0402 21 11 9500

EUR/100 kg

L21

(1)

(1)

0402 21 91 9500
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9000
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9370
0402 91 19 9370
0402 91 31 9300
0402 91 39 9300

Destination

Unité de
mesure

Montant des
restitutions

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

L02

EUR/100 kg

42,03

L21

EUR/100 kg

53,96

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

L02

EUR/100 kg

45,83

L21

EUR/100 kg

58,82

L02

EUR/100 kg

47,52

L21

EUR/100 kg

61,03

L02

EUR/100 kg

49,51

L21

EUR/100 kg

63,55

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

L02

EUR/100 kg

42,03

L20

EUR/100 kg

53,96

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

31.3.2006

Code produit

0402 91 99 9000
0402 99 11 9350
0402 99 19 9350
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 39 9150
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 33 9400
0403 90 33 9900
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0404 90 21 9120
0404 90 21 9160
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140

CS

Úřední věstník Evropské unie

Destination

Unité de
mesure

Montant des
restitutions

Code produit

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

L02

EUR/100 kg

36,23

L20

EUR/100 kg

46,50

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

L02

EUR/100 kg

38,84

L20

EUR/100 kg

49,86

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9125
0404 90 29 9140
0404 90 81 9100
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9936
0405 10 11 9500
0405 10 11 9700
0405 10 19 9500
0405 10 19 9700
0405 10 30 9100
0405 10 30 9300
0405 10 30 9700
0405 10 50 9300
0405 10 50 9500
0405 10 50 9700
0405 10 90 9000
0405 20 90 9500
0405 20 90 9700

L 93/47

Destination

Unité de
mesure

Montant des
restitutions

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

L02

EUR/100 kg

39,42

L20

EUR/100 kg

50,61

L02

EUR/100 kg

39,84

L20

EUR/100 kg

51,12

L02

EUR/100 kg

42,80

L20

EUR/100 kg

54,94

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

L02

EUR/100 kg

74,19

L20

EUR/100 kg

100,04

L02

EUR/100 kg

65,47

L20

EUR/100 kg

88,27

L02

EUR/100 kg

68,08

L20

EUR/100 kg

91,79

L 93/48

Code produit

0405 90 10 9000
0405 90 90 9000
0406 10 20 9230
0406 10 20 9630
0406 10 20 9640
0406 10 20 9650
0406 10 20 9830
0406 10 20 9850
0406 20 90 9913
0406 20 90 9915
0406 20 90 9917
0406 20 90 9919
0406 30 31 9730
0406 30 31 9930
0406 30 31 9950
0406 30 39 9500
0406 30 39 9700
0406 30 39 9930
0406 30 39 9950
0406 40 50 9000
0406 40 90 9000
0406 90 13 9000
0406 90 15 9100
0406 90 17 9100

CS

Úřední věstník Evropské unie

Destination

Unité de
mesure

Montant des
restitutions

Code produit

0406 90 21 9900

L02

EUR/100 kg

89,33

L20

EUR/100 kg

120,44

L02

EUR/100 kg

71,44

L20

EUR/100 kg

96,33

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 23 9900
0406 90 25 9900
0406 90 27 9900
0406 90 31 9119
0406 90 33 9119
0406 90 35 9190
0406 90 35 9990
0406 90 37 9000
0406 90 61 9000
0406 90 63 9100
0406 90 63 9900
0406 90 69 9910
0406 90 73 9900
0406 90 75 9900
0406 90 76 9300
0406 90 76 9400
0406 90 76 9500
0406 90 78 9100
0406 90 78 9300
0406 90 78 9500
0406 90 79 9900
0406 90 81 9900
0406 90 85 9930

31.3.2006

Destination

Unité de
mesure

Montant des
restitutions

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

31.3.2006
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L 93/49

Code produit

Destination

Unité de
mesure

Montant des
restitutions

Code produit

Destination

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

0406 90 87 9971

L40

EUR/100 kg

52,98

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

L04
L40
L04
L40
L04
L40
L04
L40
L04
L40
L04
L40
L04
L40
L04
L40

0406 90 86 9200
0406 90 86 9400
0406 90 86 9900
0406 90 87 9300
0406 90 87 9400
0406 90 87 9951
(1)

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972
0406 90 87 9973
0406 90 87 9974
0406 90 87 9975
0406 90 87 9979
0406 90 88 9300
0406 90 88 9500

Unité de
mesure

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

Montant des
restitutions

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

35,97
51,50
15,21
21,86
35,33
50,57
37,84
53,93
37,52
53,02
35,35
50,82
29,29
43,13
30,20
43,15

Pokud jde o příslušné produkty určené k vývozu do Dominikánské republiky v rámci kvóty 2006/07 zmíněné v rozhodnutí 98/486/ES a v souladu s podmínkami
stanovenými v článku 20a nařízení (ES) č. 174/1999, měly by se použít tyto sazby:
a) produkty kódů KN 0402 10 11 9000 a 0402 10 19 9000:
b) produkty kódů KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 a 0402 21 99 9200:

0,00 EUR/100 kg
28,00 EUR/100 kg

Místa určení jsou vymezena takto:
L02: Andorra a Gibraltar.
L20: Všechna místa určení s výjimkou L02, Ceuty, Melilly, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Spojených států amerických a oblastí Kyperské republiky, nad
nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.
L21: Všechna místa určení s výjimkou L02, Ceuty, Melilly, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Spojených států amerických, Bulharska a oblastí Kyperské
republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.
L04: Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Černá Hora a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.
L40: Všechna místa určení s výjimkou L02, L04, Ceuty, Melilly, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Spojených států
amerických, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

L 93/50

CS

Úřední věstník Evropské unie

31.3.2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 523/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle
nařízení (ES) č. 581/2004
jako odpověď na nabídkové řízení, je vhodné stanovit
maximální vývozní náhrady na dobu trvání nabídkového
řízení, která končí dne 28. března 2006.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne
17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem
a mléčnými výrobky (1), a zejména na třetí pododstavec čl. 31
odst. 3 tohoto nařízení,

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise (ES) č. 581/2004 ze dne 26. března
2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní
náhrady, které se týkají některých druhů másla (2), zavádí
trvalé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne
26. března 2004, kterým se stanoví postup nabídkového
řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků (3), a po přezkoumání nabídek podaných

Článek 1
Pro trvalé nabídkové řízení vypsané nařízením (ES) č. 581/2004
na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 28. března
2006, platí maximální částky náhrad pro výrobky zmíněné v čl.
1 odst. 1 tohoto nařízení, které jsou uvedeny v příloze tohoto
nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dne 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).
(2) Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1239/2005 (Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 32).
(3) Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58. Nařízení ve znění nařízení (ES)
č. 1814/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 3).
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PŘÍLOHA
(EUR/100 kg)
Nomenklaturní kód vývozní náhrady

Maximální částka pro vývozní náhradu na vývoz
do míst určení uvedených v druhém pododstavci
čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 581/2004

Máslo

ex 0405 10 19 9500

—

Máslo

ex 0405 10 19 9700

102,40

Máselný olej

ex 0405 90 10 9000

123,90

Výrobek
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 524/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží,
na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
opatření, aniž by se tím však bránilo uzavírání dlouhodobých smluv. V případě, že jsou sazby náhrad pro tyto
produkty stanoveny předem, lze těchto dvou cílů dosáhnout stanovením zvláštních sazeb.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

(5)

Podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1043/2005 jsou pro
stanovení sazby náhrad vzaty v úvahu případně
produkční náhrady, podpory nebo jiná opatření
s rovnocenným účinkem, která jsou použitelná ve
všech členských státech v souladu s nařízením
o společné organizaci trhu s daným výrobkem, pokud
jde o základní produkty uvedené v příloze I nařízení
(ES) č. 1043/2005 nebo na roveň postavené produkty.

(6)

Podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 se
podpora poskytuje na odstředěné mléko vyrobené ve
Společenství a zpracované na kasein a kaseináty, pokud
toto mléko a kasein nebo kaseináty z něho vyrobené
splňují určité podmínky.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června
2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93,
pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro
některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží,
na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro
stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro
které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná
v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu
2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro
odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu
Společenství (3), stanoví, že máslo a smetanu za snížené
ceny je třeba poskytnout k dispozici odvětvím, která
vyrábějí určité výrobky.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba
náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne
15. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem
a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného
nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(4)

Ustanovení čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999
stanoví, že rozdíl mezi cenami, jež jsou v případě
produktů uvedených v čl. 1 písm. a), b), c), d), e) a g)
uvedeného nařízení uplatňovány v mezinárodním
obchodě, a cenami v rámci Společenství lze pokrýt
vývozní náhradou.

V případě některých mléčných výrobků vyvážených ve
formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy,
však existuje nebezpečí, že pokud se předem stanoví
vysoké sazby náhrad, může to ohrozit závazky přijaté
ohledně těchto náhrad. Aby se tomuto nebezpečí
předešlo, je nezbytné přijmout nezbytná preventivní

(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
(2) Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24.

Článek 1
Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené na
seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v článku 1
nařízení (ES) č. 1255/1999 a vyvážené ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999 se
stanoví ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.
(3) Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením
(ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).
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Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Günter VERHEUGEN

místopředseda
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PŘÍLOHA
Sazby náhrad použitelné od 31. března 2006 u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž
se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)
(EUR/100 kg)
Sazba náhrady
Kód KN

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Popis

V případě
stanovení
náhrad
předem

Ostatní

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující
přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % (PG 2):
a) na vývoz zboží s kódem KN 3501

—

b) na vývoz jiného zboží

4,72

5,00

—

a) při vývozu zboží obsahujícího (ve formě výrobků postavených na
roveň PG 3) máslo či smetanu za snížené ceny, získané podle nařízení (ES) č. 1898/2005

20,25

21,93

b) na vývoz jiného zboží

46,72

50,00

a) při vývozu zboží, jež obsahuje máslo či smetanu za snížené ceny,
vyrobené v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č.
1898/2005

52,84

57,50

b) na vývoz zboží s kódem KN 2106 90 98 obsahujícího 40 % hmotnostních a více mléčného tuku

95,92

103,75

c) na vývoz jiného zboží

88,67

96,50

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující
přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku 26 % (PG 3):

Máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních (PG 6):

(1) Sazby stanovené v této příloze se nevztahují s účinkem od 1. října 2004 na vývozy do Bulharska, s účinkem od 1. prosince 2005 na
vývozy do Rumunska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským
společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského
knížectví.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 525/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve
formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro tentýž produkt vyvážený bez dalšího zpracování.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19.
června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),
a zejména na čl. 27 odst. 5 písm. a) a odst. 15 uvedeného
nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Ustanovení čl. 27 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1260/2001
stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedenými v čl.
1 odst. 1 písm. a), c), d), f), g) a h) uvedeného nařízení
v mezinárodním obchodě a ve Společenství lze pokrýt
vývozní náhradou v případě, že se tyto produkty vyvážejí
ve formě zboží uvedeného v příloze V uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června
2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93,
pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro
některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží,
na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro
stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro
které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná
v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze V nařízení (ES)
č. 1260/2001.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba
náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených
základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

Ustanovení čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001
stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený

(5)

Náhrady stanovené tímto nařízením lze stanovit předem,
neboť v současnosti není možné odhadnout situaci na
trzích v příštích několika měsících.

(6)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených
ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by
mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad
předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout
preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno
uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které
umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní
sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené
v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v čl. 1 odst. 1 a 2
nařízení (ES) č. 1260/2001 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze V nařízení (ES) č. 1260/2001 se stanoví
v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Günter VERHEUGEN

místopředseda

(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 987/2005 (Úř. věst. L 167, 29.6.2005,
s. 12).
(2) Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24.
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PŘÍLOHA
Sazby náhrad použitelné od 31. března 2006 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží,
na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)
Sazba náhrady v EUR/100 kg
Kód KN

1701 99 10

Popis zboží

Bílý cukr

V případě stanovení náhrad
předem

Ostatní

23,89

23,89

(1) Sazby stanovené v této příloze se nevztahují s účinkem od 1. října 2004 na vývozy do Bulharska, s účinkem od 1. prosince 2005 na
výrozy do Rumunska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským
společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského
knížectví.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 526/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého
nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004
jako odpověď na nabídkové řízení, je vhodné stanovit
maximální vývozní náhrady na dobu trvání nabídkového
řízení, která končí dne 28. března 2006.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května
1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými
výrobky (1), a zejména na třetí pododstavec čl. 31 odst. 3 tohoto
nařízení,

(3)

Řídící výbor por mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise (ES) č. 582/2004 ze dne 26. března
2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní
náhrady u sušeného odstředěného mléka (2) zavádí trvalé
nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne
26. března 2004, kterým se stanoví postup nabídkového
řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků (3), a po přezkoumání nabídek podaných

Článek 1
Pro trvalé nabídkové řízení vypsané nařízením (ES) č. 582/2004
na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 28. března
2006, se maximální částky náhrad pro výrobky a místa určení
uvedené v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví na
7,00 EUR/100 kg.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).
(2) Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 67. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1239/2005 (Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 32).
(3) Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58. Nařízení ve znění nařízení (ES)
č. 1814/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 3).
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 527/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty
v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06
rok 2005/06. Tyto ceny a cla byly naposledy pozměněny
nařízením Komise (ES) č. 500/2006 (4).

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne
19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne
23. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro
dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa (2),
a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu
a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1011/2005 (3) stanovilo výše
reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro
bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici,
naznačují, že výše současných reprezentativních cen
a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit
v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty
uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005 pro hospodářský rok 2005/06, se
pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
(2) Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).
(3) Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4) Úř. věst. L 91, 29.3.2006, s. 6.
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PŘÍLOHA
Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty
kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 31. března 2006
(EUR)
Výše reprezentativních cen na 100 kg
netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto
příslušného produktu

1701 11 10 (1)

37,21

0,12

(1)

37,21

3,74

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

37,21
37,21

0,00
3,44

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

38,95
38,95

2,65
2,65

1702 90 99 (3)

0,39

0,29

Kód KN

1701 11 90

(1) Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 (Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1).
(2) Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu I nařízení (ES) č. 1260/2001.
(3) Na 1 % obsahu sacharosy.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 528/2006
ze dne 30. března 2006,
kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením
dle nařízení (ES) č. 1809/2005
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(3)

Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu
s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního
snížení dovozního cla dle článku 1.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro obiloviny,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září
2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na
čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1809/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního
cla u kukuřice dovážené z třetích zemí do Portugalska.

(2)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 (3), může
Komise rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným
v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, o stanovení
maximálního snížení dovozního cla, přičemž musí vzít
v úvahu kritéria stanovená ve článcích 6 a 7 nařízení (ES)
č. 1839/95. Zakázka je udělena těm účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka odpovídá maximálnímu
snížení dovozního cla, nebo je nižší.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
V případě nabídek podaných v období od 24. do 30. března
2006 v rámci nabídkového řízení stanoveného v nařízení (ES) č.
1809/2005 se maximální snížení dovozního cla u kukuřice
stanovuje na 29,90 EUR/t pro celkové maximální množství
2 014 t.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení
Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).
(2) Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 4.
(3) Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1558/2005 (Úř. věst. L 249, 24.9.2005, s. 6).
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 529/2006
ze dne 30. března 2006
o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES)
č. 1058/2005
se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné
nabídce.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září
2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na
čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1058/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ječmene
do některých třetích zemí.
V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne
29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí
pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde
o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož
i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení
trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES)
č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální
náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nabídkám podaným od 24. do 30. března 2006 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro ječmen dle nařízení (ES)
č. 1058/2005 se nevyhovuje.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení
Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).
(2) Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 12.
(3) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 530/2006
ze dne 30. března 2006
o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení
(ES) č. 1059/2005
trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout
se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné
nabídce.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září
2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na
čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1059/2005 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz pšenice
obecné do některých třetích zemí.
V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne
29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí
pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde
o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož
i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES)
č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální
náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nabídkám podaným od 24. do 30. března 2006 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro pšenici obecnoy dle
nařízení (ES) č. 1059/2005 se nevyhovuje.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. března 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise

(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení pozměněné nařízením
Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).
(2) Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).
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II
(Akty, jejichž zveřejnění není povinné)

KOMISE

ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 6. března 2006,
kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/683/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti
s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých barevných televizních přijímačů
pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
(2006/258/ES)
Chinese Electronic Co., Ltd (dále jen „společnosti“)
a Čínské obchodní komory pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
(3)

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince
1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které
nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní
nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

V důsledku toho byl dotčený výrobek čínského původu
vyráběný společnostmi, který odpovídá typu, na který se
vztahuje závazek (dále jen „výrobek, na který se vztahuje
závazek“), osvobozen od konečného antidumpingového
cla.
B. PORUŠENÍ ZÁVAZKU

1. Povinnosti společností se závazky

po konzultaci s poradním výborem,
(4)

V rámci závazku, který společnosti nabídly, jsou tyto
společnosti povinny mimo jiné vyvážet výrobek, na
který se vztahuje závazek, prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství za minimální dovozní cenu uvedenou
v závazku nebo za cenu vyšší a dodržovat určité množstevní limity. Tyto ceny a množstevní limity odstraňují
poškozující účinek dumpingu.

(5)

Za účelem zajištění dodržování závazku Čínská obchodní komora pro vývoz a dovoz strojírenských
a elektronických výrobků a společnosti rovněž souhlasily
s tím, že poskytnou veškeré informace, jež Komise považuje za nezbytné, a že umožní inspekce na místě ve
svých prostorách, jejichž cílem bude ověřit správnost
a pravdivost údajů předkládaných v uvedených čtvrtletních zprávách.

(6)

Jak je uvedeno v 239. bodu odůvodnění nařízení (ES)
č. 1531/2002, závazek zvláště stanoví, že porušení ze
strany kterékoli z dotyčných společností nebo Čínské
obchodní komory pro vývoz a dovoz strojírenských
a elektronických výrobků se považuje za porušení
závazku všemi signatáři. Nedostatečná spolupráce
s Evropskou komisí při sledování závazku se považuje
za jeho porušení.

vzhledem k těmto důvodům:

A. PŘEDCHOZÍ POSTUP
(1)

(2)

V srpnu 2002 uložila Rada nařízením (ES)
č. 1531/2002 (2) konečné antidumpingové clo
z dovozu barevných televizních přijímačů (dále jen
„dotčený výrobek“) pocházejících mimo jiné z Čínské
lidové republiky.

Zároveň přijala Komise rozhodnutím 2002/683/ES (3)
společný závazek (dále jen „závazek“) od společností
Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import
& Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan
Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical
Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd a Xiamen Overseas

(1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.
zením (ES) č. 2117/2005 (Úř.
(2) Úř. věst. L 231, 29.8.2002, s.
(3) Úř. věst. L 231, 29.8.2002, s.

Nařízení naposledy pozměněné nařívěst. L 340, 23.12.2005, s. 17).
1.
42.
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Z tohoto hlediska Komise požádala o provedení inspekce
na místě v prostorách Čínské obchodní komory pro
vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků
a v prostorách dvou společností, které vykázaly největší
objem prodeje dotčeného výrobku, a to jmenovitě
v Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd a Konka
Group Co., Ltd. Komise zaslala Čínské obchodní komoře
pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických
výrobků a společnostem Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd a Konka Group Co., Ltd předem dopisy,
ve kterých jim oznámila data inspekcí na místě.

Ltd a uložit konečné antidumpingové clo. Společnosti
byla udělena lhůta, během níž se mohla písemně nebo
ústně k dané věci vyjádřit. Žádné připomínky nebyly
předloženy.

C. ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ 2002/683/ES
(12)

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že přijetí tohoto
závazku, který byl nabídnut společnostmi a Čínskou
obchodní komorou pro vývoz a dovoz strojírenských
a elektronických výrobků, by mělo být zrušeno. Rozhodnutí 2002/683/ES, kterým se přijímá závazek, by mělo
být zrušeno.

(13)

Současně s tímto rozhodnutím změnila Rada nařízením
(ES) č. 511/2006 (1) nařízení (ES) č. 1531/2002 a uložila
na dovoz barevných televizních přijímačů vyvážených
dotčenými společnostmi do Společenství konečné antidumpingové clo,

2. Výsledky žádosti o ověření
(8)

(9)

(10)

(11)

Čínská obchodní komora pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků a společnost Xiamen
Overseas Chinese Electronic Co., Ltd souhlasily
s inspekcí na místě požadovanou Komisí. Nicméně
společnost Konka Group Co., Ltd inspekci na místě
zamítla.
Společnost byla vyzvána, aby vysvětlila, zda se jedná
o její poslední rozhodnutí a byla upozorněna na to, že
podle bodu 5.6 závazku se společnosti zavázaly spolupracovat při poskytování jakýchkoli informací, jež
Komise považuje za nezbytné pro zajištění dodržování
společného závazku, a umožňovat úředníkům Evropské
komise ověřovat veškeré dodané informace a data. Tito
úředníci mohou jmenovitě provádět vyšetřování na místě
v prostorách společností a/nebo Čínské obchodní komory pro vývoz a dovoz strojírenských
a elektronických výrobků, a to i v případě, že na tato
vyšetřování bylo upozorněno v krátké lhůtě.
Společnost Konka Group Co., Ltd dopisem potvrdila svůj
nezájem o spolupráci; tento postoj společnosti byl
rovněž potvrzen Čínskou obchodní komorou pro
vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků.
Čínská obchodní komora pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků a společnosti byly tudíž
informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, na
jejichž základě Komise zamýšlí odvolat přijetí závazku
z důvodu jeho porušení společností Konka Group Co.,

31.3.2006

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
Rozhodnutí 2002/683/ES se zrušuje.
Článek 2
Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. března 2006.

Za Komisi
Peter MANDELSON

člen Komise

(1) Viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku.
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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 27. března 2006,
kterou se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o regionalizaci pro Argentinu
a vzory osvědčení pro dovoz čerstvého hovězího masa z Brazílie
(oznámeno pod číslem K(2006) 896)
(Text s významem pro EHP)

(2006/259/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(4)

Podezření na výskyt kulhavky a slintavky bylo argentinským veterinárním orgánům poprvé oznámeno 4. února
2006. Veterinární orgány však zastavily vydávání veterinárních osvědčení pro vývoz masa ze zvířat poražených
po 4. lednu 2006. Je třeba, aby zásilky masa ze skotu
poraženého dne 4. ledna 2006 nebo po tomto datu byly
z těchto departmentů zastaveny. Avšak odchylně od
tohoto pozastavení by zásilky s veterinárním osvědčením
podepsaným mezi 4. lednem 2006 až 4. únorem 2006
pro vykostěné a zralé maso ze skotu poraženého během
období od 4. ledna 2006 až 4. února 2006, které již
byly do Společenství odeslány, měly být do Společenství
dovezeny.

(5)

Nedávná návštěva vyslaná Komisí do Brazílie zjistila, že
i když se podstatně zlepšily systémy zpětného vysledování, je nutné zavést další zdokonalení nezbytná k tomu,
aby se zabránilo možnému styku mezi zvířaty s různým
statutem. Je také nutné zvýšit účinnost očkování proti
kulhavce a slintavce a způsobilost prokázat, že
s ohledem na skutečnost, že se do Společenství dováží
pouze vykostěné a zralé hovězí maso, se virus kulhavky
a slintavky nešíří.

(6)

Jako další opatření je třeba poskytnout doplňkové záruky
týkající se styku mezi zvířaty, očkování a veterinárního
dozoru.

(7)

Dále je třeba vzít v úvahu záměr státu Santa Catarina
nepoužívat očkování proti kulhavce a slintavce.

(8)

Příloha II rozhodnutí 79/542/EHS by proto měla být
odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince
2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 a čl. 9
odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že

(1)

(2)

(3)

Rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1976,
kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích
zemí a veterinární a hygienické podmínky a podmínky
veterinárních osvědčení pro dovoz některých živých
zvířat a z nich získaného čerstvého masa do Společenství (2), stanoví, že dovoz takových zvířat a masa z nich
musí splňot požadavky uvedené v příslušných vzorech
osvědčení obsažených v rozhodnutí.

Argentina potvrdila výskyt ohniska slintavky a kulhavky
neprodleně okamžitě o tom uvědomila Komisi dne
8. února 2006.

S cílem ochrany nákazového statutu Společenství je
nutné přijmout regionalizační opatření, která dočasně
zastaví dovoz vykostěného masa ze skotu původem
z tohoto departmentu a sousedících departmentů Berón
de Astrada, Capital, General Paz, Empredado, Itati,
Mbucuruyá a San Cosme.

(1) Úř. věst. L 18, 23.1.2002, s. 11.
(2) Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné
rozhodnutím Rady 2006/9/ES (Úř. věst. L 7, 12.1.2006, s. 23).
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

31.3.2006

Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Článek 1
Příloha rozhodnutí 79/542/EHS se mění v souladu se přílohou
k tomuto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí se použije ode dne 31. března 2006.

V Bruselu dne 27. března 2006.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise

CS
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PŘÍLOHA
V příloze II rozhodnutí 79/542/EHS se část I a seznam vzorů veterinárních osvědčení a vzor „BOV“ v části II nahrazují
tímto:
„PŘÍLOHA II
(ČERSTVÉ MASO)
Část 1
SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ (*)
Veterinární
osvědčení
Země

1

Kód území

Popis území

2

3

Zvláštní
podmínky

Vzor(y)

Doplňkové
záruky
(SG)

4

5

6

AL – Albánie

AL-0

Celá země

—

AR – Argentina

AR-0

Celá země

EQU

AR-1

Provincie Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (kromě
departmentů Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General
Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar),
Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio
Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe a Tucuman

BOV

A

1a 2

AR-2

La Pampa a Santiago del Estero

BOV

A

1a 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1a 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz a Tierra del Fuego

AR-5

Formosa (pouze území Ramon Lista) a Salta (pouze department Rivadavia)

BOV

A

1a 2

AR-6

Salta (pouze departmenty General Jose de San Martin, Oran,
Iruya, a Santa Victoria)

BOV

A

1a 2

AR-7

Chaco, Formosa (kromě území Ramon Lista), Salta (kromě
departmentů General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran,
Iruya, a Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1a 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, kromě nárazníkové zóny
o šířce 25 km od hranic s Bolívií a Paraguayí, která se
rozkládá od okresu Santa Catalina v provincii Jujuy po
okres Laishi v provincii Formosa

BOV

A

1a 2

AR-9

Nárazníková zóna o šířce 25 km od hranic s Bolívií
a Paraguayí, která se rozkládá od okresu Santa Catalina
v provincii Jujuy po okres Laishi v provincii Formosa

—

AR-10

Část provincie Corrientes: departmenty Berón de Astrada,
Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San
Cosme a San Luís del Palmar

BOV

A

1a 2

AU – Austrálie

AU-0

Celá země

BOV, OVI,
POR, EQU,
RUF, RUW,
SUF, SUW

BA – Bosna a
Hercegovina

BA-0

Celá země

—

BOV, OVI,
RUW, RUF

1
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4

5

6

BG-0

Celá země

EQU

BG-1

Provincie Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte,
Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch,
Plovdic, Smolian, Pasardjik, okres Sofia, město Sofia, Pernik,
Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana a Vidin

BOV, OVI,
RUW, RUF

BG-2

Provincie Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo,
Kardjali a 20 km široký koridor na hranici s Tureckem

—

BH – Bahrajn

BH-0

Celá země

—

BR – Brazílie

BR-0

Celá země

EQU

BR-1

Část státu Minas Gerais (kromě krajů Oliveira, Passos, Săo
Gonçalo de Sapucai, Setelagoas a Bambuí);

BOV

A a H

1a 2

státy Espíritu Santo a Goias a
část státu Mato Grosso zahrnující správní jednotky Cuiaba
(mimo katastry obcí San Antonio de Leverger, Nossa
Senhora do Livramento, Pocone a Barăo de Melgaço),
Caceres (kromě samosprávné obce Caceres), Lucas do Rio
Verde, Rondonopolis (kromě samosprávné obce Itiquiora),
Barra do Garça a Barra do Burgres

BR-2

Stát Rio Grande do Sul

BOV

A a H

1a 2

BR-3

Část státu Mato Grosso do Sul zahrnující samosprávnou
obec Sete Quedas

BOV

A a H

1a 2

BR-4

Část státu Mato Grosso do Sul (kromě samosprávných obcí
Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim,
Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho,
Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso a Corumbá);

BOV

A a H

1a 2

—

—

1

BOV

A a H

1a 2

státy Paraná a
Sao Paulo

BR-5

Státy Paraná,
Mato Grosso do Sul a Sao Paulo

BW – Botswana

BR-6

Stát Santa Catarina

BW-0

Celá země

EQU, EQW

BW-1

Oblasti veterinární kontroly chorob 5, 6, 7, 8, 9 a 18

BOV, OVI,
RUF, RUW

F

1a 2

BW-2

Oblasti veterinární kontroly chorob 10, 11, 12, 13 a 14

BOV, OVI,
RUF, RUW

F

1a 2

31.3.2006
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4

5

6

BY – Bělorusko

BY-0

Celá země

—

BZ – Belize

BZ-0

Celá země

BOV, EQU

CA – Kanada

CA-0

Celá země

BOV, OVI,
POR, EQU,
SUF, SUW,
RUF, RUW,

CH – Švýcarsko

CH-0

Celá země

BOV, OVI,
POR, EQU,
RUF, RUW,
SUF, SUW

CL – Chile

CL-0

Celá země

BOV, OVI,
POR, EQU,
RUF, RUW,
SUF

CN – Čína (Čínská
lidová republika)

CN-0

Celá země

—

CO – Kolumbie

CO-0

Celá země

EQU

CO-1

Oblast vymezená těmito hranicemi: od místa, kde se řeka
Murri vlévá do řeky Atrato, po proudu řeky Atrato až
k jejímu ústí do Atlantského oceánu; od tohoto místa
k panamské hranici podél pobřeží Atlantského oceánu až
k Cabo Tiburón; od tohoto místa k Tichému oceánu podél
kolumbijsko-panamské hranice; od tohoto místa k ústí řeky
Valle podél pobřeží Tichého oceánu a odtud vzdušnou čarou
zpět k ústí řeky Murri do řeky Atrato

BOV

A

2

CO-3

Oblast vymezená těmito hranicemi: od ústí řeky Sinu do
Atlantského oceánu, proti proudu řeky Sinu k jejím
pramenům Alto Paramillo, od tohoto místa k Puerto Rey
v Atlantském oceánu, podél hranice mezi departementy
Antiquia a Córdoba a od tohoto místa podél pobřeží Atlantského oceánu k ústí řeky Sinu

BOV

A

2

CR – Costa Rica

CR-0

Celá země

BOV, EQU

CU – Kuba

CU-0

Celá země

BOV, EQU

DZ – Alžírsko

DZ-0

Celá země

—

ET – Etiopie

ET-0

Celá země

—

FK – Falklandské
ostrovy

FK-0

Celá země

BOV, OVI,
EQU

GL – Grónsko

GL-0

Celá země

BOV, OVI,
EQU, RUF,
RUW

GT – Guatemala

GT-0

Celá země

BOV, EQU

HK – Hongkong

HK-0

Celá země

—

HN – Honduras

HN-0

Celá země

BOV, EQU

G
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4

HR – Chorvatsko

HR-0

Celá země

BOV, OVI,
EQU, RUF,
RUW

IL – Izrael

IL-0

Celá země

—

IN – Indie

IN-0

Celá země

—

IS – Island

IS-0

Celá země

BOV, OVI,
EQU, RUF,
RUW

KE – Keňa

KE-0

Celá země

—

MA – Maroko

MA-0

Celá země

EQU

MG – Madagaskar

MG-0

Celá země

—

MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (***)

MK-0

Celá země

OVI, EQU

MU – Mauricius

MU-0

Celá země

—

MX – Mexiko

MX-0

Celá země

BOV, EQU

NA – Namíbie

NA-0

Celá země

EQU, EQW

NA-1

Jižně od bezpečnostní linie, která se rozkládá od Palgrave
Point na západě po Gam na východě

BOV, OVI,
RUF, RUW

NC – Nová Kaledonie

NC-0

Celá země

BOV, RUF,
RUW

NI – Nikaragua

NI-0

Celá země

—

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá země

BOV, OVI,
POR, EQU,
RUF, RUW,
SUF, SUW

PA – Panama

PA-0

Celá země

BOV, EQU

PY – Paraguay

PY-0

Celá země

EQU

PY-1

Oblasti Chaco central a San Pedro

BOV

RO – Rumunsko a

RO-0

Celá země

BOV, OVI,
EQU, RUW,
RUF

RU – Rusko

RU-0

Celá země

—

RU-1

Region Murmansk, Jamalsko – německý autonomní okruh

SV-0

Celá země

SV – Salvador

RUF
—

5

6

F

2

A

1a 2
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4
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6

SZ-0

Celá země

EQU, EQW

SZ-1

Oblast západně od červené ‚linie‘, která se rozkládá severně
od řeky Usutu k hranicí s Jižní Afrikou západně od Nkalashane

BOV, RUF,
RUW

F

2

SZ-2

Oblasti veterinárního dozoru a očkování podle právního
aktu zveřejněného v právním oznámení č. 51 z roku 2001

BOV, RUF,
RUW

F

1a 2

TH – Thajsko

TH-0

Celá země

—

TN – Tunisko

TN-0

Celá země

—

TR – Turecko

TR-0

Celá země

—

TR-1

Provincie Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri,
Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak,
Yozgat a Kirikkale

UA – Ukrajina

UA-0

Celá země

—

US – Spojené státy
americké

US-0

Celá země

BOV, OVI,
POR, EQU,
SUF, SUW,
RUF, RUW

XM – Černá hora

XM-0

Celé celní území (****)

BOV, OVI,
EQU

XS – Srbsko (**)

XS-0

Celé celní území (****)

BOV, OVI,
EQU

UY – Uruguay

UY-0

Celá země

ZA – Jižní Afrika

EQU

EQU
BOV

A

1a 2

OVI

A

1a 2

F

2

ZA-0

Celá země

EQU, EQW

ZA-1

Celá země kromě

BOV, OVI,
RUF, RUW

— části oblasti pro tlumení kulhavky a slintavky, která se
nachází ve veterinárních oblastech Mpumalanga a v
Severních provinciích, v okrese Ingwavuma veterinární
oblasti Natal a v hraniční oblasti s Botswanou východně
od zeměpisné šířky 28°; a

G

— okresu Camperdown v provincii KwaZuluNatal
ZW – Zimbabwe

ZW-0

Celá země

—

(*) Zvláštní požadavky na osvědčování vyplývající ze smluv mezi Společenstvím a třetími zeměmi nejsou dotčeny.
(**) Kromě Kosova definovaného rezolucí 1244 Rady bezpečnosti Organizace spojených národů ze dne 10. června 1999.
(***) Bývalá jugoslávská republika Makedonie; dočasný kód nemá vliv na konečný název země, jenž bude stanoven po skončení jednání, která v současnosti probíhají
v Organizaci spojených národů.
(****) Srbsko a Černá hora jsou republiky se samostatnými celními územími, které tvoří státní svaz, a proto musí být v seznamu uvedeny samostatně.
— = Není vydáno žádné osvědčení a dovoz čerstvého masa je zakázán (kromě druhů, které jsou uvedeny v řádku pro celou zemi).
a = Platí pouze do doby než se přistupující stát stane členem Evropské unie.
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Zvláštní podmínky uvedené ve sloupci 6
‚1‘: Zeměpisná a časová omezení:

Veterinární osvědčení
Kód území

AR-1

AR-2

AR-4

AR-5

AR-6

AR-7

AR-8

AR-10

Vzor(y)

SG Doplňkové
záruky

BOV

A

BOV

BOV, OVI,
RUW, RUF

BOV

BOV

BOV

BOV

BOV

A

—

A

A

A

A

A

Časová období/data, ke kterým je povolen, anebo nepovolen, dovoz do Společenství v souvislosti s daty
porážky/usmrcení zvířat, ze kterých bylo maso získáno

do 31. ledna 2002 včetně

nepovolen

od 1. února 2002 včetně

povolen

do 8. března 2002 včetně

nepovolen

od 9. března 2002 včetně

povolen

do 28. února 2002 včetně

nepovolen

do 1. března 2002 včetně

povolen

od 1. února 2002 do 10. července 2003 (včetně)

povolen

od 11. července 2003 včetně

nepovolen

od 1. února 2002 do 4. září 2003 (včetně)

povolen

od 5. září 2003 včetně

nepovolen

od 1. února 2002 do 7. října 2003 (včetně)

povolen

od 8. října 2003 včetně

nepovolen

do 17. března 2005

viz AR-5, AR-6 a AR-7 období, kdy pro
zvláštní území v oblasti uvedené v AR-8
nebyl dovoz povolen

od 18. března 2005 včetně

povolen

do 3. ledna 2006 včetně

povolen

od 4. ledna 2006 včetně, kromě zásilek odeslaných do
4. února 2006 do Společenství s osvědčením podepsaným
mezi 4. ledna 2006 a 4. února 2006

nepovolen

BR-1

BOV

A+H

od 1. prosince 2001

povolen

BR-2

BOV

A+H

do 30. listopadu 2001 včetně

nepovolen

od 1. prosince 2001 včetně

povolen

do 31. října 2002 včetně

povolen

od 1. listopadu 2002 včetně

nepovolen

od 1. prosince 2001 včetně až do 29. září 2005 včetně

povolen

BR-3

BR-4

BOV

BOV

A+H

A+H
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Veterinární osvědčení
Kód území
Vzor(y)

BR 5

BOV

BR-6

BOV

BW-1

BOV, OVI,
RUW, RUF

BW-2

PY-1

SZ-2

UY-0

‚2‘:

BOV, OVI,
RUW, RUF

BOV

BOV, RUF,
RUW

BOV, OVI

SG Doplňkové
záruky

Časová období/data, ke kterým je povolen, anebo nepovolen, dovoz do Společenství v souvislosti s daty
porážky/usmrcení zvířat, ze kterých bylo maso získáno

od 30. září 2005 včetně

nepovolen

A

od 1. prosince 2001

povolen

A

do 7. července 2002 včetně

nepovolen

od 8. července 2002 do 22. prosince 2002 včetně

povolen

od 23. prosince 2002 do 6. června 2003 včetně

nepovolen

do 7. června 2003 včetně

povolen

do 6. března 2002 včetně

nepovolen

od 7. března 2002 včetně

povolen

do 31. srpna 2002 včetně

nepovolen

od 1. září 2002 do 19. února 2003 (včetně)

povolen

od 20. února 2003 včetně

nepovolen

do 3. srpna 2003

nepovolen

od 4. srpna 2003 včetně

povolen

do 31. října 2001 včetně

nepovolen

od 1. listopadu 2001 včetně

povolen

A

A

A

A

Skupinová omezení:
Nejsou povoleny žádné vnitřnosti (kromě hovězí bránice a žvýkacích svalů).
Část 2
VZORY VETERINÁRNÍCH OSVĚDČENÍ

Vzor(y):
‚BOV‘:

vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso domácího skotu (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis a jejich kříženci).

‚POR‘:

vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso domácích prasat (Sus scrofa).

‚OVI‘:

vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso domácích ovcí (Ovis aries) a koz (Capra hircus).

‚EQU‘:

vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso domácích koňovitých (Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženci).

‚RUF‘:

vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso farmových nezdomácnělých zvířat jiných než prasatovitých a lichokopytníků.

‚RUW‘:

vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso z volně žijících nezdomácnělých zvířat jiných než prasatovitých a lichokopytníků.

‚SUF‘:

vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso farmových nezdomácnělých prasatovitých.

‚SUW‘:

vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso volně žijících nezdomácnělých prasatovitých.

‚EQW‘:

vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso volně žijících nezdomácnělých lichokopytníků.
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SG (Doplňkové záruky)
‚A‘: záruky ohledně zrání, měření pH a vykostění čerstvého masa, vyjma drobů, vybaveného osvědčením podle vzorů osvědčení BOV (bod 10.6), OVI
(bod 10.6), RUF (bod 10.7) a RUW (bod 10.4);

‚B‘: záruky ohledně vyzrálých zpracovaných drobů, jak jsou popsány ve vzoru osvědčení BOV (bod 10.6);

‚C‘: záruky ohledně laboratorního testu klasického moru prasat na jatečně upravených tělech, z nichž bylo získáno maso vybavené osvědčením podle
vzoru osvědčení SUW (bod 10.3);

‚D‘: záruky ohledně používání pomyjí k výživě zvířat, z nichž bylo získáno čerstvě maso vybavené osvědčením podle vzoru osvědčení POR (bod 10.3
písm. d), v hospodářství(ch);

‚E‘:

záruky ohledně testu tuberkulózy na zvířatech, z nichž bylo získáno čerstvě maso vybavené osvědčením podle vzoru osvědčení BOV (bod 10.4
písm. d));

‚F‘:

záruky ohledně zrání a vykostění čerstvého masa, vyjma drobů, vybaveného osvědčením podle vzorů osvědčení BOV (bod 10.6), OVI (bod 10.6),
RUF (bod 10.7) a RUW (bod 10.4).

‚G‘: záruky týkající se 1. způsobu vyjímání vnitřností a míchy a 2. testování a původu jelenovitých zvířat ve vztahu k onemocnění chronického
chřadnutí podle vzorů osvědčení RUF (bod 9.2.1) a RUW (bod 9.3.1).

‚H‘: doplňkové záruky požadované od Brazílie týkající se styku mezi zvířaty, očkovacích programů a veterinárního dozoru. Protože však stát Santa
Catarina proti kulhavce a slintavce neočkuje, neplatí zmínka o očkovacích programech pro maso získané ze zvířat, která z tohoto státu pocházejí
a byla v něm také poražena.

Poznámky
a) Veterinární osvědčení vystavuje vyvážející země na základě vzorů, které se objevují v části 2 přílohy II, podle uspořádání vzoru, které odpovídá
dotyčným masům. Obsahuje, v číselném pořadí, které se objevuje ve vzoru, potvrzení nutná pro každou třetí zemi a podle situace doplňkové záruky
nutné pro vyvážející třetí zemi nebo její část.
b) Samostatné a jedinečné osvědčení se musí vydat pro maso vyvezené z jediného území, které se objevuje ve sloupcích 2 a 3 části 1 přílohy II, které je
zasláno na stejné místo určení a přepravováno stejným železničním vagónem, nákladním automobilem, letadlem nebo lodí.

c) Originál každého osvědčení se skládá z jediné stránky, z obou stránek nebo, pokud je třeba více textu, existuje v takové formě, v níž všechny
potřebné stránky tvoří jednotný a nedělitelný celek.

d) Vypracovává se alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu EU, v němž se provádí kontrola na hraničním stanovišti, a členského státu
určení. Tyto členské státy však mohou v případě nutnosti povolit jiné jazyky doprovázené úředním překladem.

e) Pokud jsou k osvědčení připojeny další stránky z důvodů identifikace položek zásilky (soupis v bodě 8.2 vzoru osvědčení), tyto stránky se rovněž
považují za součást originálu osvědčení, pokud každou stránku podepíše a orazítkuje úřední veterinární lékař.

f) Pokud osvědčení, včetně doplňkových soupisů uvedených v písmenu e), obsahuje více než jednu stránku, každá stránka se dole očísluje – (číslo
stránky) z (celkového počtu stránek) – a nahoře se opatří kódovým číslem osvědčení určeným příslušným orgánem.

g) Originál osvědčení musí vyplnit a podepsat úřední veterinární lékař. Přitom se příslušné orgány vyvážející země postarají o to, aby se dodržely zásady
pro udělování osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve směrnici 96/93/ES. Podpis musí mít jinou barvu než tisk. Stejné pravidlo se
použije na razítka jiná než vytlačená nebo vodotisková.

h) Originál osvědčení musí doprovázet zásilku na stanovišti hraniční kontroly EU.
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TISKOVÉ OPRAVY
Oprava nařízení Komise (ES) č. 2152/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98
o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže a nařízení (ES) č. 1549/2004, kterým se
stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví
zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati
(Úřední věstník Evropské unie L 342 ze dne 24. prosince 2005)
I. Strana 35, příloha III se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA VII
Poznámky uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. c)
— španělsky:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 1 quinquies del Reglamento
(CE) no 1549/2004 de la Comisión, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del
presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

— česky:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 1d nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 až na
množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

— dánsky:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 1d i Kommissionens forordning (EF)
nr. 1549/2004, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning
(EF) nr. 327/98)

— německy:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 1d der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 der
Kommission festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

— estonsky:

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklis 1d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr
327/98)

— řecky:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18
του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

— anglicky:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 1d of Commission Regulation (EC) No
1549/2004 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC)
No 327/98)

— francouzsky:

Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de
la Commission jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

— italsky:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 1 quinquies del regolamento
(CE) n. 1549/2004 della Commissione fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle
17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

— lotyšsky:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Komisijas
Regulas (EK) Nr. 1549/2004 1.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam
(Regula (EK) Nr. 327/98)

— litevsky:

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2004 1d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

— maďarsky:

Az 1549/2004/EK bizottsági rendelet 1.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett
vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

— maltsky:

Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 1(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE)
Nru 1549/2004 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament
(KE) Nru 327/98)

— nizozemsky:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 1 quinquies van Verordening (EG) nr. 1549/2004
van de Commissie vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken
17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

— polsky:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 1d rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1549/2004 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia
(rozporządzenie (WE) nr 327/98)
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— portugalsky:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o
1549/2004 da Comissão até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado
[Regulamento (CE) n.o 327/98]

— slovensky:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 1d nariadenia Komisie (ES) č. 1549/2004 až na
množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

— slovinsky:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 1(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1549/2004 do
količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

— finsky:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 1
d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään
asti (asetus (EY) N:o 327/98)

— švédsky:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 1d i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens
(förordning (EG) nr 327/98).“

II. Strana 37, příloha IV, písm. d) nové přílohy IX nařízení (ES) č. 327/98, druhý sloupec, řádek týkající se Pákistánu:
místo:

„1 596“,

má být:

„1 595“.
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