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(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1124/2007
ze dne 28. září 2007,
kterým se mění nařízení (ES) č. 367/2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu
polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
původního šetření trvalo od 1. října 1997 do 30. září
1998.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
(2)

Nařízením (ES) č. 367/2006 (4) Rada zachovala konečné
vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 2597/1999
z dovozu (PET) filmu pocházejícího z Indie na základě
přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18
základního nařízení. Období přezkumného šetření trvalo
od 1. října 2003 do 30. září 2004.

(3)

Nařízením (ES) č. 1288/2006 Rada po provedení prozatímního přezkumu vztahujícího se na jiného indického
výrobce PET filmu, společnost Garware Polyester Limited
(dále jen „Garware“), změnila konečné vyrovnávací clo
uložené společnosti Garware nařízením (ES) č. 367/2006.

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října
1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze
zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen
„základní nařízení“), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

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

vzhledem k těmto důvodům:
II. Zahájení částečného
z moci úřední
A. POSTUP

(4)

I. Předchozí šetření a stávající opatření
(1)

Nařízením (ES) č. 2597/1999 (2) uložila Rada konečné
vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového
(dále jen „PET“) filmu kódů KN ex 3920 62 19
a ex 3920 62 90 pocházejícího z Indie (dále jen „dotčený
výrobek“). Na šetření, které vedlo k přijetí uvedeného
nařízení, se zde dále odkazuje jako na „původní šetření“.
Opatření měla podobu valorického cla se sazbou
v rozmezí od 3,8 % do 19,1 % na dovoz od jednotlivě
vyjmenovaných vývozců a dále se zbytkovou celní
sazbou 19,1 %, na dovoz dotčeného výrobku od všech
ostatních společností. Vyrovnávací clo uložené na PET
film vyráběný a vyvážený společností Jindal Poly Films
Limited, dříve známé pod názvem Jindal Polyester Ltd (3),
(dále jen „Jindal“ nebo „společnost“) činilo 7 %. Období

(1) Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
(2) Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 1.
(3) Úř. věst. C 297, 2.12.2004, s. 2.

prozatímního

přezkumu

Komise měla k dispozici důkazy nasvědčující, že společnost Jindal má výhody plynoucí z výše subvencování,
která je vyšší oproti původnímu šetření, a že změna na
tuto vyšší hodnotu je trvalé povahy.

III. Šetření
(5)

Komise proto po konzultaci s poradním výborem
rozhodla zahájit z moci úřední částečný prozatímní
přezkum v souladu s článkem 19 základního nařízení
rozsahem omezený na výši subvencování společnosti
Jindal a sloužící k posouzení potřeby pokračování,
zrušení nebo změny stávajících vyrovnávacích opatření.
Dne 2. srpna 2006 Komise informovala o zahájení
uvedeného přezkumu oznámením o zahájení zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie (5).

(4) Úř. věst. L 68, 8.3.2006, s. 15. Nařízení ve znění nařízení (ES)
č. 1288/2006 (Úř. věst. L 236, 31.8.2006, s. 1).
(5) Úř. věst. C 180, 2.8.2006, s. 90.
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(6)

Období přezkumného šetření trvalo od 1. dubna 2005
do 31. března 2006.

v) režim vývozního osvobození od daně z příjmů
(Export Income Tax Exemption Scheme, EITES),

(7)

Komise o zahájení částečného prozatímního přezkumu
úředně vyrozuměla společnost Jindal, indickou vládu
a společnosti Du Pont Tejin Films v Lucembursku, Mitsubishi Polyester Film v Německu, Toray Plastics Europe ve
Francii a Nuroll v Itálii, které zastupují převážnou většinu
objemu výroby PET filmu na území Společenství (dále jen
„výrobní odvětví Společenství“). Zúčastněným stranám
byla poskytnuta příležitost k podání písemných vyjádření
a žádostí o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení
o zahájení šetření.

vi) režim vývozního úvěru (Export Credit Scheme,
ECS),

(8)

Aby Komise získala informace potřebné pro své šetření,
zaslala dotazník společnosti Jindal, jež prokázala ochotu
spolupracovat a dotazník vyplnila. V provozovnách
společnosti Jindal v Indii byly provedeny inspekce na
místě.

(9)

Společnosti Jindal, indické vládě a výrobnímu odvětví
Společenství byly sděleny podstatné výsledky šetření
a byla jim poskytnuta možnost vyjádřit se k nim. Vyjádření byla doručena společnosti Jindal a jsou projednána
níže. Indická vláda nepředložila žádné vyjádření.

vii) režim osvědčení pro bezcelní obnovení zásob
(Duty-Free Replenishment Certificate, DFRC).
(12)

Režimy uvedené v bodech i) až iv) a vii) vycházejí ze
zákona o rozvoji a řízení zahraničního obchodu z roku
1992 (č. 22 z roku 1992), který vstoupil v platnost dne
7. srpna 1992 (dále jen „zákon o zahraničním obchodu“).
Podle zákona o zahraničním obchodu je indická vláda
oprávněna vydávat oznámení týkající se vývozní
a dovozní politiky. Indická vláda vydala víceletý plán
týkající se indické zahraničně obchodní politiky na
období od 1. září 2004 do 31. března 2009 (dále jen
„FTP 2004–09“), který nahradil dřívější politiku pro
vývoz a dovoz (EXIM). Kromě toho vydala indická
vláda příručku postupů platných pro FTP 2004–09
(dále jen „HOP I 2004–09“), jež je pravidelně aktualizována (1).

(13)

Režim vývozního osvobození od daně z příjmů uvedený
v bodě v) vychází ze zákona o dani z příjmů z roku
1961, který je každoročně novelizován finančním
zákonem.

(14)

Režim vývozního úvěru uvedený v bodě vi) vychází
z oddílu 21 a 35A zákona o regulaci bankovnictví
z roku 1949, který Indické centrální bance umožňuje
vydávat pokyny obchodním bankám v oblasti vývozních
úvěrů.

B. DOTČENÝ VÝROBEK
(10)

Dotčený výrobek je jako v případě původního šetření
polyetylentereftalátový (PET) film pocházející z Indie,
obvykle kódů KN ex 3920 62 19 a ex 3920 62 90.

C. SUBVENCE

I. Úvod
(11)

Na základě dostupných informací a odpovědí na dotazník Komise byly prošetřeny tyto režimy, které údajně
zahrnují poskytování subvencí:

b) Regionální režimy
(15)

(a) Celostátní režimy:
i) režim předběžné
Scheme, ALS),

licence

(Advance

Na základě dostupných informací a odpovědí na dotazník Komise rovněž přezkoumala režim souboru pobídek
z roku 1993 poskytovaných vládou státu Maháráštra.
Tento režim vychází z rozhodnutí ministerstva průmyslu,
energetiky a práce vlády státu Maháráštra.

Licence
II. Celostátní režimy
1. Režim předběžné licence

ii) režim celního úvěru (Duty Entitlement Passbook
Scheme, DEPS),

a) Právní základ
(16)

iii) režim jednotek zaměřených na vývoz/režim
zvláštních ekonomických zón (Export Oriented
Units Scheme, EOUS/Special Economic Zones
Scheme, SEZS),

iv) režim vývozní podpory investičního majetku
(Export Promotion Capital Goods Scheme,
EPCGS),

Podrobný popis tohoto režimu je obsažen v odstavcích
4.1.3 až 4.1.14 politiky FTP 2004–09 a v kapitolách 4.1
až 4.30 HOP I 2004–09. Tento režim byl nahrazen
v dubnu 2006, tj. po ukončení období přezkumného
šetření, „režimem předběžné autorizace“; to je však
zřejmě v podstatě jen změna názvu. Následující analýza
se zaměřuje na režim předběžné licence platný v období
přezkumného šetření.

(1) Oznámení ministerstva obchodu a průmyslu indické vlády č. 1 (RE2006)/2004–2009 ze dne 7. dubna 2006.
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b) Způsobilost
(17)

Režim předběžné licence se skládá ze šesti podrežimů.
Tyto podrežimy se mj. liší kritérii způsobilosti. Vyvážející
výrobci a vyvážející obchodníci „vázaní na“ podpůrné
výrobce jsou způsobilí pro režim předběžné licence pro
fyzický vývoz a pro režim předběžné licence pro roční
požadavek. Hlavní dodavatelé, kteří dodávají pro kategorie „analogického vývozu“ uvedené v odstavci 8.2
FTP 2004–09, např. dodavatelé jednotky zaměřené na
vývoz („Export Oriented Unit“, dále jen „EOU“), jsou
způsobilí pro režim předběžné licence pro analogický
vývoz. Vyvážející výrobci dodávající konečnému vývozci
jsou způsobilí pro režim předběžné licence pro dodávky
meziproduktů. A konečně dodavatelé meziproduktů pro
vyvážející výrobce jsou způsobilí pro výhody v režimu
„analogického vývozu“ v rámci podrežimu předběžného
propuštění a back-to-back tuzemského akreditivu. Dále se
blíže pojednává pouze o prvních čtyřech z uvedených
šesti podrežimů, jelikož pouze ty společnost Jindal
v době přezkumného šetření využila.

L 255/3

s místem působení ve zvláštní ekonomické zóně
(dále jen „SEZ“).

iv) Dodávky meziproduktů: Tento podrežim se vztahuje na
případy, kdy dva výrobci zamýšlejí vyrábět jeden
výrobek na vývoz a podílet se na procesu výroby.
Vyvážející výrobce vyrábí meziprodukt výrobku.
Může bezcelně dovážet vstupní materiály a může
pro tento účel získat úlevu v režimu předběžné
licence pro bezcelní dodávky meziproduktů. Konečný
vývozce finalizuje výrobu a je povinen dokončenou
výrobu vyvézt.

(19)

Jak uvedeno výše, společnost Jindal v období přezkumného šetření využívala režim předběžné licence. Přesněji
řečeno společnost Jindal využívala čtyři podrežimy
popsané pod body i) až iv) výše.

(20)

Pro účely ověření indickými orgány má držitel licence
zákonnou povinnost vést „pravdivou a řádnou evidenci
spotřeby a používání dovezeného zboží ve vztahu
k licenci“ v předepsané formě (kapitola 4.30 HOP
I 2004–09) (dále jen „registr spotřeby“). Ověření ukázalo,
že společnost tento registr spotřeby nevedla řádně, tj.
neevidovala souvztažnost mezi vstupním materiálem
a konečným místem určení výsledného výrobku, jak to
ukládá forma předepsaná indickou vládou, přes skutečnost, že výsledný výrobek nejen vyváží, ale rovněž
prodává na tuzemském trhu.

(21)

Pokud jde o výše uvedené podrežimy i) a iii), jsou
bezcelní dovozní množství i povinnost vývozu (včetně
analogického vývozu) pevně stanoveny co do objemu
a hodnoty indickou vládou a jsou zaznamenány
v licenci. Kromě toho mají být při dovozu a vývozu
předmětné transakce pro doložení zaznamenány státními
úředníky přímo do licence. Objem dovozu povolený
v rámci tohoto režimu je stanoven indickou vládou na
základě standardních norem vstupů a výstupů (dále jen
„SION“). Normy SION existují pro většinu výrobků,
včetně dotčeného výrobku, a jsou zveřejněny ve svazku
II příručky postupů HOP I 2004–09. SION pro PET film
a PET čipy byla zmírněna při úpravě v říjnu 2005.

(22)

Pokud jde o podrežim iii), konstatuje se, že analogický
vývoz ke splnění příslušné povinnosti podle režimu předběžné licence spočíval v zásadě ve vnitropodnikovém
prodeji, tj. závod společnosti Jindal na výrobu PET čipů
(který není samostatnou právnickou osobou) prodával
PET čipy jednotce EOU společnosti Jindal pro další následující stupně výroby PET filmu. Dovoz surovin probíhal
v kontextu výroby meziproduktu (PET čipů). Jinak
řečeno, za vývoz je v rámci podrežimu iii) pokládán
tuzemský prodej.

c) Praktické provádění
(18)

Předběžná licence může být vydána pro:

i) Fyzický vývoz: Představuje hlavní podrežim. Umožňuje
bezcelní dovoz vstupních materiálů pro výrobu
konkrétního výsledného exportního výrobku. Termín
„fyzický“ v tomto kontextu znamená, že výrobek na
vývoz musí opustit území Indie. V licenci je
konkrétně uvedeno bezcelní dovozní množství
a povinnost vývozu a dále druh výrobku na vývoz.

ii) Roční požadavek: Tato licence není určena pro
konkrétní výrobek na vývoz, nýbrž pro širší skupinu
výrobků (např. chemické látky a související výrobky).
Držitel licence může, až po určitý limit stanovený
podle jeho exportní výkonnosti v minulosti, dovážet
bezcelně veškeré vstupy k použití při výrobě veškerých položek spadajících do příslušné výrobkové
skupiny. Může se rozhodnout vyvážet libovolný
výsledný výrobek v rámci takové výrobkové skupiny,
který vznikl s použitím uvedeného materiálu osvobozeného od cla.

iii) Analogický vývoz: Tento podrežim umožňuje hlavnímu
dodavateli bezcelní dovoz vstupů potřebných pro
výrobu zboží, které má být prodáno jako „analogický
vývoz“ kategoriím odběratelů vyjmenovaných v odst.
8.2 písm. b) až f), g), i) a j) FTP 2004–09. Podle
indické vlády se analogickým vývozem rozumějí transakce, při nichž dodané zboží neopouští zemi. Za
analogický vývoz se pokládá řada kategorií dodávek
za podmínky, že zboží bude vyrobeno v Indii, např.
dodávky zboží některé EOU nebo společnosti
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indickým orgánům v rámci procedury pro splacení
licencí), nebyly prozatím v případě Jindal uplatněny.
V dané etapě proto nebylo možno ověřit faktické provádění tohoto ustanovení.

Pokud jde o podrežim iv), vstupní materiály obstarávané
společností Jindal v tuzemsku se odepisují z předběžné
licence společnosti a předběžná licence na meziprodukt
je vydána tuzemskému dodavateli. Držitel této předběžné
licence na meziprodukt může bezcelně dovážet zboží
potřebné k výrobě výrobku, který pak bude následně
dodáván společnosti Jindal jako surovina pro výrobu
dotčeného výrobku.

d) Závěr
(24)

V případě výše uvedeného podrežimu ii) (předběžná
licence pro roční požadavek) je v licenci doložena
pouze hodnota bezcelního dovozního množství. Držitel
licence je povinen „udržovat spojitost mezi dováženými
vstupy a výsledným výrobkem“ (odst. 4.24A písm. c)
HOP I 2004–09).

(25)

Dovážené vstupní materiály nelze převádět a musí být
použity pro výrobu výsledného výrobku na vývoz.
Vývozní povinnost musí být po vydání licence splněna
v předepsané lhůtě (do 18 měsíců s možností dvou
odkladů, každého v délce 6 měsíců, tj. celkem do 30
měsíců).

(26)

(27)

Ověření ukázalo, že konkrétní míra spotřeby hlavních
surovin nutných pro výrobu jednoho kilogramu PET
filmu, která v různém stupni závisí na kvalitě PET
filmu a vykazuje se v registru spotřeby, je nižší než
odpovídající SION. To zjevně platilo v případě staré
normy SION pro PET film a PET čipy a v menším
rozsahu také pro revidovanou normu SION, která vstoupila v platnost v září 2005, tj. v období přezkumného
šetření. Řečeno jinak, společnosti Jindal bylo v rámci
normy SION umožněno bezcelně dovážet větší množství
surovin, než skutečně pro svůj výrobní proces potřebovala. Proto se registr skutečné spotřeby stal v souladu
s FTP 2004–09 rozhodující složkou ověřování. Tento
registr však doposud nebyl řádně veden a nikdy nebyl
kontrolován indickou vládou. Společnost prohlásila, že
indická vláda nadměrné zvýhodnění upraví po vypršení
licence, tj. po uplynutí 30 měsíců od vydání licence,
jelikož k běžné praxi náleží využít obou odkladů po 6
měsících. Toto tvrzení nicméně nebylo možno ověřit,
jelikož prozatím nebyla splacena žádná z licencí využívaných společností Jindal.

Změny ve správě FTP 2004–09, které nabyly účinnosti
na podzim roku 2005 (povinné zasílání registru spotřeby

(28)

Osvobození od cla při dovozu je subvencí ve smyslu čl. 2
odst. 1 písm. a) bodu ii) a čl. 2 odst. 2 základního
nařízení v tom smyslu, že upuštění od výběru jinak splatného dovozního cla představuje finanční příspěvek
indické vlády, která poskytla společnosti Jindal výhodu
tím, že zvýšila likviditu společnosti.

(29)

Kromě toho čtyři podrežimy využité společností Jindal
(tj. režimy uvedené výše pod bodem i) až iv)) jsou ze
zákona možné pro výkon vývozní činnosti, a proto se
pokládají za specifické a napadnutelné podle čl. 3 odst. 4
písm. a) základního nařízení. Společnost bez vývozního
závazku nemůže získat výhody podle těchto režimů. Tak
tomu zjevně je, pokud jde o režimy i), ii) a iv), avšak
i analogický vývoz v režimu předběžné licence
v aktuálním případě tomuto kritériu vyhovuje, jelikož
dodávání EOU v konečném důsledku směřuje ke skutečnému vývozu.

(30)

Podrežimy využité v aktuálním případě nelze považovat
za povolené systémy vracení cla nebo systémy vracení cla
u náhradních vstupů ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a)
bodu ii) základního nařízení. Nesplňují závazné požadavky stanovené v bodě i) přílohy I, v příloze II (definice
a pravidla pro vrácení cla) a příloze III (definice a pravidla
pro vrácení cla u náhradních vstupů) základního nařízení.
Indická vláda neuplatnila účinným způsobem svůj ověřovací systém ani postup, aby zjistila, zda a jaké objemy
vstupů byly spotřebovány při výrobě daného vyváženého
výrobku (odstavec 4 části II přílohy II základního nařízení a v případě systémů vracení cla u náhradních vstupů
odstavec 2 části II přílohy III základního nařízení).
Normy SION pro dotčený výrobek nebyly dostatečně
přesné. Samotné normy SION nelze pokládat za systém
pro ověřování skutečné spotřeby, jelikož konstrukce
těchto příliš vstřícných norem neumožňuje indické
vládě s dostatečnou přesností ověřovat objem spotřebovaných vstupů obsažený ve výrobku na vývoz. Kromě
toho se neuskutečnila žádná účinná kontrola indickou
vládou, která by se opírala o registr spotřeby.
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Společnost ve svých dodatečných připomínkách
k vykázaným údajům trvala na tom, že vede řádný registr
spotřeby, a že je tudíž zaveden řádný ověřovací systém
v souladu s přílohou II základního nařízení. Dále rovněž
trvala na tom, že předběžná licence funguje jako systém
náhradních vstupů, a že tudíž lze bezcelní vstupy
využívat pro výrobu výrobků prodávaných v tuzemsku,
jelikož tyto bezcelní vstupy jsou (přímo nebo prostřednictvím náhradních vstupů) spotřebovány při výrobě
zboží, které je následně během přiměřené doby vyvezeno. I kdyby se přijalo za skutečnost, že společnost
vede registr spotřeby surovin pro výrobu určitého dotčeného výrobku, neudržuje žádný systém, který by
umožňoval ověřit, které vstupy a v jakém objemu byly
spotřebovány při výrobě vyváženého výrobku, jak to
ukládá indický FTP 2004–09 (příloha 23) a také vyžaduje
odstavec 4 části II přílohy II základního nařízení. Kromě
toho neudržuje společnost systém, který by umožňoval
ověřit, že množství vstupů, za něž je žádáno vrácení
poplatků, nepřesahuje množství podobných výrobků
vyvezených v jakékoli podobě, v souladu s odstavcem
2 části II přílohy III. V tomto konkrétním případě se
má po pečlivém zvážení za to, že neexistuje žádná
vazba mezi spotřebovanými bezcelními vstupy
a vyvezenými výrobky, a že tudíž není zaveden žádný
systém pro řádné ověřování.

(33)

(34)

představována cenovým rozdílem mezi běžným
nákupem vstupů v tuzemsku a nákupem vstupů oproti
zneplatnění režimu předběžné licence, a v tomto smyslu
také předložila určité výpočty, které však nebyly doloženy podkladovou dokumentací. Výhoda je však vypočtena na základě cla ušlého z titulu licence, jelikož kupní
nebo prodejní cena materiálu je věcí ryze obchodního
rozhodování a nemění nic na výši nezaplaceného cla.
Uvedený požadavek byl tak jako tak předložen poprvé
až po vykázání údajů, a jelikož Komise neměla možnost
jej ověřit, byl zamítnut.

(36)

V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) základního nařízení
byly poplatky nezbytně vynaložené na získání subvence
odečteny z částek subvencí v případech, kdy byly vzneseny oprávněné požadavky. Jako čitatel se bere celková
výše ušlého dovozního cla, nikoli nadměrné úlevy nebo
osvobození, jak to požaduje společnost, protože režim
předběžné licence nesplňuje podmínky stanovené
v příloze II základního nařízení. V souladu s čl. 7 odst.
2 základního nařízení byl jako jmenovatel použit
vývozní obrat v období přezkumného šetření. Společnost
tvrdila, že by analogický vývoz měl být v období
přezkumného šetření zahrnut do celkového vývozního
obratu společnosti. Nicméně protože tyto transakce ve
skutečnosti nejsou vývozem a představují prodej na
domácím trhu, nelze je řádně klasifikovat jako vývozy,
a nebyly tudíž zahrnuty do výše celkového vývozního
obratu.

(37)

Rozpětí subvence stanovené pro režim předběžné licence
činí 14,68 %.

Podrežimy jsou proto napadnutelné.

e) Výpočet výše subvence
Výše subvence byla vypočtena následovně: Čitatelem je
ušlé dovozní clo (základní clo a zvláštní dodatečné clo)
z materiálu dovezeného v rámci podrežimů i) až iii) tak,
jak byl materiál způsobilý podle jednotlivých podrežimů
pro dovoz prostřednictvím výrobce meziproduktů;
v případě podrežimu iv) je čitatel úhrnem ušlého dovozního cla ze vstupů použitých při výrobě dotčeného
výrobku v období přezkumného šetření.

Společnost uplatnila ve svých dodatečných připomínkách
k vykázaným údajům požadavek, podle něhož se clo ze
surovin potřebných k výrobě PET filmu snížilo od března
2006, tj. po ukončení období šetření, z 15 % na 7,5 %
a požádala, aby Komise tuto skutečnost vzala v úvahu při
výpočtu míry subvence pro režim předběžné licence.
Nicméně ačkoli existují některé dřívější případy, kdy
bylo přihlíženo k událostem nastalým po konci období,
je takový postup omezen na výjimečné okolnosti, jež
zjevně v tomto případě neexistují. Proto s článkem 5
a čl. 11 odst. 1 základního nařízení byl tento požadavek
zamítnut.
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2. Režim celního úvěru
a) Právní základ
(38)

Popis režimu celního úvěru je obsažen v odstavci 4.3 FTP
2004–09.

b) Způsobilost
(39)

Bylo zjištěno, že společnost Jindal v období přezkumného šetření režim celního úvěru nevyužívala, proto
není nutná další analýza napadnutelnosti tohoto režimu.

3. Režim jednotek zaměřených na vývoz (dále jen
„EOU“) a zvláštních ekonomických zón (dále jen
„SEZ“)
a) Právní základ
(40)

(35)

Společnost dále ve svých dodatečných připomínkách
k vykázaným údajům vznesla požadavek, podle něhož
výhoda poskytnutá v podrežimu iv) byla ve skutečnosti

Podrobné informace o těchto režimech jsou obsaženy
v kapitole 6 FTP 2004–09, příručce HOP I 2004–09
(EOU), zákoně o SEZ z roku 2005 a pravidlech vycházejících z tohoto zákona (SEZ).
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b) Způsobilost
(41)

S výjimkou čistě obchodních společností mohou být
všechny podniky, které se zavázaly vyvážet určitý
objem své produkce zboží nebo služeb, zřizovány
v režimu EOU nebo SEZ. Jindal podle zjištění v období
přezkumného šetření využívá výhod režimu EOU, nikoli
však SEZ. Další analýza se proto zaměřuje pouze na
EOU.

vi) možnost
vlastnictví
majetkových
účastí
v zahraničních subjektech až do výše 100 %.

(46)

Jednotky působící v rámci těchto režimů působí pod
dohledem celních úředníků v souladu s oddílem 65
celního zákona. Ze zákona musí vést řádnou evidenci
všeho dovozu, spotřeby a využití veškerých dovezených
materiálů a uskutečněného vývozu ve stanovené formě.
Jednotky mají uloženo tyto doklady pravidelně předkládat příslušným orgánům (dále jen „čtvrtletní
a výroční zprávy o aktuálním vývoji“). Podle odstavce
6.11.2 FTP 2004–09 však „není v žádném okamžiku
vyžadováno, aby (EOU) vedla každou zásilku dováženého
zboží souvztažně se svým vývozem nebo převody na jiné
jednotky, prodejem v rámci DTA a stavem zásob“.

(47)

Údaje o prodeji na domácím trhu jsou odesílány
a evidovány na základě autocertifikace. Proces odesílání
vývozních zásilek v rámci EOU probíhá pod dohledem
pracovníka celního/finančního úřadu, který je v EOU
trvale umístěn.

(48)

Společnost Jindal využívala režim EOU pro dovoz investičního majetku bez dovozní celní přirážky a dále
k získávání vratek ústřední daně z prodeje placené ze
zboží nakupovaného v tuzemsku. Nevyužívala osvobození od dovozního cla na suroviny, neboť EOU používá
pro výrobu PET filmu jako surovinu PET čipy. Tyto PET
čipy vyrábí jiná jednotka uvedené společnosti ze surovin
nakupovaných v režimu předběžné licence.

c) Praktické provádění
(42)

Jednotku EOU lze zřídit kdekoli v Indii. Tento režim
doplňuje režim SEZ.

(43)

Žádost o přiznání statusu EOU musí mj. zahrnovat informace o plánovaných výrobních množstvích, plánované
hodnotě vývozu, požadavcích dovozu a domácích požadavcích na období pěti let. Pokud úřady žádosti společnosti vyhoví, jsou jí oznámeny podmínky příslušného
souhlasu. Dohoda o uznání společnosti jako jednotky
v režimu EOU je platná po dobu pěti let, může však
být prodloužena na další období.

(44)

(45)

Rozhodující povinností EOU, stanovenou ve FTP
2004–09, je dosáhnout čistých devizových příjmů, tj.
v referenčním období (5 let) musí být celková hodnota
vývozu vyšší než celková hodnota dovezeného zboží.
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Jednotky EOU mají právo na následující úlevy:

i) osvobození od dovozních cel u všech typů zboží
(včetně výrobních prostředků, surovin a spotřebního
materiálu)
nezbytných
k
výrobě,
produkci
a zpracování nebo v souvislosti s nimi,

d) Závěry k EOU
ii) osvobození od spotřební daně u zboží nakoupeného
z domácích zdrojů,

(49)

Osvobození EOU od dvou typů dovozního cla („základní
clo“ a „zvláštní dodatečné clo“) a vrácení ústřední daně
z prodeje jsou finančními příspěvky indické vlády ve
smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) základního nařízení.
Příjem vlády, který by jinak byl splatný, kdyby tento
režim neexistoval, je ušlým příjmem, a v důsledku
z něj plynou EOU výhody ve smyslu čl. 2 odst. 2 základního nařízení, jelikož zvyšuje likviditu společnosti.

(50)

Osvobození od základního cla a zvláštního dodatečného
cla a vrácení daně z prodeje tedy představují subvence ve
smyslu článku 2 základního nařízení. Právně závisí na
exportní výkonnosti, a proto jsou považovány za specifické a napadnutelné podle čl. 3 odst. 4 písm. a) základního nařízení. Zaměření EOU na vývoz, jak je uvedeno
v odst. 6.1 FTP 2004–09, je nutnou podmínkou
k získání těchto pobídek.

iii) refundaci ústřední daně z prodeje zaplacené ze zboží
opatřeného z místních zdrojů,

iv) možnost prodat až 50 % FOB hodnoty vývozu na
domácím trhu – v tzv. zóně tuzemského celního
tarifu (dále jen „DTA“) – při zaplacení zvýhodněného
cla,

v) osvobození od daně z příjmu běžně splatné ze zisku
realizovaného z vývozního prodeje v souladu
s oddílem 10A nebo 10B zákona o dani z příjmu
po dobu 10 let od zahájení činnosti, avšak nejdéle do
roku 2010,
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(51)

Dále bylo potvrzeno, že indická vláda neuplatňovala
žádný účinný systém ani proces ověřování, zda a v
jakém rozsahu byly vstupy získané bezcelně a bez daně
z prodeje spotřebovány při výrobě vyváženého výrobku
(odstavec 4 části II přílohy II základního nařízení a v
případě vracení cla u náhradních vstupů odstavec 2
části II přílohy III základního nařízení). Osvobození od
cla z investičního majetku v každém případě již není
dovoleným režimem vracení cla, jelikož tento investiční
majetek není spotřebován ve výrobním procesu.

(52)

Indická vláda neprovedla další přezkum založený na
skutečně použitých vstupech, přestože by při neexistenci
účinného systému ověřování takové přezkoumání
obvykle muselo být provedeno (odstavec 5 části II
přílohy II a odstavec 3 části II přílohy III základního
nařízení), ani neprokázala, že nedošlo k nadměrné úlevě.

svých finančních výkazech; nicméně požadavek čl. 7
odst. 3 se vykládá s odkazem na odpisovou sazbou
stanovenou právními předpisy, které se na společnost
vztahují, v tomto případě odpisovou sazbu stanovenou
zákonem o společnostech z roku 1956. Takto vypočtená
částka, která připadá na období přezkumného šetření,
byla upravena připočtením úroku za toto období, aby
byla zohledněna hodnota výhody v čase, a tím stanovena
úplná výhoda tohoto režimu pro příjemce. Poplatky
nezbytně vynaložené na získání subvence byly
v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) základního nařízení
od této částky odečteny a tato výše subvence byla
použita jako čitatel. V souladu s čl. 7 odst. 2 a 3 základního nařízení byla tato výše subvence přepočtena na
vývozní obrat prodeje dotčeného výrobku v období
přezkumného šetření, a to jako příslušný jmenovatel,
neboť subvence závisí na exportní výkonnosti a nebyla
poskytnuta podle zhotovených, vyrobených, vyvezených
nebo přepravených množství. Společnost tvrdila, že by
analogický vývoz měl být zahrnut do celkového vývozního obratu, toto tvrzení bylo ale zamítnuto z důvodů
uvedených v 36. bodě odůvodnění. Takto získané rozpětí
subvence činilo 1,26 %.

e) Výpočet výše subvence
(53)

Napadnutelnou výhodou je tedy osvobození ode všech
celních přirážek (základního cla a zvláštního dodatečného
cla), které se při dovozu běžně uplatňují, a také vrácení
daně z prodeje, obojí v období přezkumného šetření.

i) V r á c e n í ú s t ř e d n í d a n ě z p r o d e j e
zboží nakupovaného v tuzemsku
(54)

(55)
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(57)

Společnost Jindal tak z režimu EOU získala subvence
v celkové výši 1,3 %.

ze

Čitatel byl určen následovně: Výše subvence byla vypočtena na základě daně z prodeje refundovatelné z prodejů
uskutečněných ve výrobním odvětví, např. dílů
a obalových materiálů, v období přezkumného šetření.
Poplatky nezbytně vynaložené na získání subvence byly
od této částky odečteny v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a)
základního nařízení.

V souladu s čl. 7 odst. 2 základního nařízení byla tato
výše subvence přepočtena na vývozní obrat vytvořený
z veškerého vývozního prodeje v období přezkumného
šetření (jmenovatel), neboť subvence závisí na exportní
výkonnosti a nebyla poskytnuta podle zhotovených,
vyrobených, vyvezených nebo přepravených množství.
Takto získané rozpětí subvence činilo 0,04 %.

4. Režim vývozní podpory investičního majetku
a) Právní základ
(58)

Podrobný popis režimu vývozní podpory investičního
majetku je obsažen v kapitole 5 FTP 2004–09 a v kapitole 5 HOP I 2004–09.

b) Způsobilost
(59)

Pro tento režim jsou způsobilí vyvážející výrobci
a vyvážející obchodníci „vázaní“ na podpůrné výrobce
a poskytovatele služeb. Bylo zjištěno, že společnost Jindal
tento režim v období přezkumného šetření využívala.

c) Praktické provádění
ii) O s v o b o z e n í
od
dovozních
cel
(základního cla a zvláštního dodatečného cla) a vrácení ústřední daně
z prodeje z investičního majetku
(56)

V souladu s čl. 7 odst. 3 základního nařízení byla výhoda
vypočtena na základě výše nezaplaceného cla
z dovezeného investičního majetku a z výše ústřední
daně z prodeje vrácené při nákupu investičního majetku,
přičemž obé bylo rozloženo na dobu odpovídající běžné
době odpisů tohoto investičního majetku v odvětví
dotčeného výrobku. Společnost tvrdila, že by mělo jít
o odpisovou sazbu, kterou ve skutečnosti použila ve

(60)

Pod podmínkou povinnosti vývozu je společnosti dovoleno dovážet výrobní prostředky (nové a – od dubna
2003 – i použité výrobní prostředky až 10 let staré)
za sníženou celní sazbu. Za tímto účelem vydává indická
vláda na žádost a po zaplacení poplatku licenci pro
vývozní podporu investičního majetku. Od dubna 2000
tento režim stanoví sníženou sazbu dovozního cla ve
výši 5 %, platnou pro všechen investiční majetek dovezený podle tohoto režimu. Aby byla splněna vývozní
povinnost, musí být dovezený investiční majetek
v průběhu určitého období využit k výrobě určitého
množství zboží na vývoz.
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odůvodnění. Společnost Jindal získala subvenci ve výši
1,11 %.

d) Závěr k režimu vývozní podpory investičního majetku
(61)

Režim vývozní podpory investičního majetku představuje
poskytování subvencí ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a)
bodu ii) a čl. 2 odst. 2 základního nařízení, jelikož
indická vláda nechává ujít jinak splatnou daň. Nadto
snížení cla poskytuje vývozci výhodu, protože nezaplacením celní přirážky ušetřené při dovozu se zvyšuje likvidita společnosti.

5. Režim vývozního osvobození od daní z příjmů
a) Právní základ
(67)

(62)

29.9.2007

Kromě toho je režim vývozní podpory investičního
majetku ze zákona závislý na exportní výkonnosti,
protože tyto licence nelze získat bez závazku zboží
vyvézt.
Je
proto
považován
za
specifický
a napadnutelný podle čl. 3 odst. 4 písm. a) základního
nařízení.

Právní základ tohoto režimu je obsažen v zákoně o dani
z příjmu z roku 1961, který je každoročně novelizován
finančním zákonem. Finanční zákon každý rok stanoví
základ pro výběr daní a různé výjimky a odpočty, které
lze uplatnit. Jednotky zaměřené na vývoz např. mohou
uplatnit osvobození od daně z příjmu podle oddílu 10B
zákona o dani z příjmu z roku 1961.

b) Praktické provádění
(63)

Tento režim nelze považovat za povolený systém vracení
cla nebo systém vracení cla u náhradních vstupů ve
smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) základního nařízení.
Investiční majetek nespadá do působnosti těchto povolených systémů, jak je uvedeno v příloze I bodě i) základního nařízení, protože není spotřebován při výrobě vyvážených výrobků.

(68)

Vzhledem k tomu, že společnost Jindal nezískala žádné
výhody v režimu vývozního osvobození od daně
z příjmů, nebylo třeba dále zkoumat napadnutelnost
tohoto režimu.

6. Režim vývozního úvěru
a) Právní základ
e) Výpočet výše subvence
(64)

(65)

(66)

Čitatel byl určen následovně: Výše subvence byla vypočtena v souladu s čl. 7 odst. 3 základního nařízení rozložením nezaplaceného cla z dováženého investičního
majetku na běžnou dobu odpisů tohoto investičního
majetku ve výrobním odvětví polyethylentereftalátového
filmu, přičemž jde o sazbu stanovenou zákonem
o společnostech z roku 1956, nikoli o tu, kterou použila
společnost, a to z důvodů uvedených v 56. bodě odůvodnění. K této částce byl připočten úrok, aby byla zohledněna úplná hodnota výhody v čase. Poplatky nezbytně
vynaložené na získání subvence byly v souladu s čl. 7
odst. 1 písm. a) základního nařízení od této částky
odečteny.

Společnost tvrdila, že investiční majetek dovážený
bezcelně v rámci režimu vývozní podpory investičního
majetku pro využití jednotkou Khanvel již není nadále
používán a že výhoda spojená s tímto majetkem nemá
být zahrnována do čitatele. Neexistuje však žádný doklad
o tom, že společnost již uvedený majetek nevlastní nebo
že jej znovu nepoužije, a Komise proto musí toto tvrzení
odmítnout.

V souladu s čl. 7 odst. 2 a 3 základního nařízení byla
tato výše subvence přepočtena na vývozní obrat dotčeného výrobku vytvořený v období přezkumného šetření
(jmenovatel), nebo subvence závisí na exportní výkonnosti. Společnost tvrdila, že by analogický vývoz měl
být zahrnut do celkového vývozního obratu, toto tvrzení
bylo ale odmítnuto z důvodů uvedených v 36. bodě

(69)

Bližší údaje k tomuto režimu jsou uvedeny v rámcovém
oběžníku IECD č. 5/04.02.01/2002–03 (vývozní úvěr
v cizí měně) a rámcovém oběžníku IECD č.
10/04.02.01/2003–04 (vývozní úvěr v rupiích) Indické
centrální banky (dále jen „RBI“), který je určen všem
komerčním bankám v Indii.

b) Způsobilost
(70)

Pro tento režim jsou způsobilí vyvážející výrobci
a vyvážející obchodníci. Bylo zjištěno, že společnost
Jindal tento režim v období přezkumného šetření využívala.

c) Praktické provádění
(71)

Podle tohoto režimu RBI stanoví závazné maximální
úrokové sazby platné pro vývozní úvěry, a to
v indických rupiích i v cizí měně, které mohou komerční
banky účtovat vývozci, „aby vývozcům zajistily dostupnost úvěrů za mezinárodně konkurenceschopné sazby“.
Režim vývozního úvěru se skládá ze dvou podrežimů,
režimu vývozního úvěru před odesláním (balicí úvěr),
který upravuje úvěry poskytované vývozcům na financování nákupu, zpracování, výrobu, balení a případně
vypravení zboží před vývozem, a z režimu vývozního
úvěru po odeslání, ve kterém jsou poskytovány úvěry
na pracovní kapitál k financování pohledávek z vývozu.
RBI také vydává bankám pokyny, aby poskytly určitou
částku svého čistého bankovního úvěru na financování
vývozu.

29.9.2007
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1964
pobídky
nově
zakládaným
jednotkám
v rozvojových regionech státu, a to na základě režimu
obecně známého jako „soubor pobídek“. Tento režim byl
po svém vytvoření několikrát novelizován, přičemž
v období od 1. října 1993 do 31. března 2001 bylo
možné uplatňovat „režim z roku 1993“. Nejnovější
novela, soubor pobídek z roku 2006, byla zavedena
v rámci „Průmyslové, investiční a infrastrukturální politiky státu Maháráštra 2006“ na jaře 2006 a předpokládá
se, že jej bude možno uplatňovat do 31. března 2011.
Uvedený soubor pobídek poskytovaných vládou státu
Maháráštra se skládá z několika podrežimů, z nichž
nejdůležitější jsou přímé dotace prostřednictvím tzv.
subvence na podporu průmyslu, osvobození od místní
daně z prodeje a vrácení poplatku z elektřiny
a spotřební daně.

Na základě rámcových oběžníků RBI mohou vývozci
získat vývozní úvěry za preferenční úrokové sazby ve
srovnání s úrokovými sazbami běžných komerčních
úvěrů (hotovostních úvěrů), které jsou stanoveny za
tržních podmínek.

d) Závěr k režimu vývozního úvěru
(73)

Za prvé, snížením nákladů na financování ve srovnání
s tržními úrokovými mírami poskytují výše uvedené
preferenční úrokové míry takovým vývozcům výhodu
ve smyslu čl. 2 odst. 2 základního nařízení. Přes skutečnost, že preferenční úvěry v režimu vývozního úvěru jsou
poskytovány komerčními bankami, jedná se o výhodu
poskytovanou vládou ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu iv)
základního nařízení. RBI je orgánem veřejné moci, na
který se tak vztahuje definice pojmu „vláda“ v čl. 1
odst. 3 základního nařízení, a uděluje pokyny
komerčním bankám, aby poskytovaly preferenční financování vyvážejícím společnostem. Toto preferenční financování je subvencí, která je podle čl. 3 odst. 4 písm. a)
základního nařízení považována za specifickou
a napadnutelnou, neboť závisí na vývozní výkonnosti.
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(78)

Společnost Jindal bude nadále až do května 2011
využívat pobídek v rámci souboru pobídek v režimu
z roku 1993, nikoli pobídek v rámci nástupnických
programů. Proto byl v rámci aktuálního případu
zkoumán pouze soubor pobídek z roku 1993.

e) Výpočet výše subvence
(74)

Výše subvence byla vypočtena na základě rozdílu mezi
úrokem placeným za vývozní úvěry čerpané v období
přezkumného šetření a částkou, která by byla splatná,
pokud by byly účtovány úrokové sazby platné pro
běžné komerční úvěry přijaté společností. V souladu
s čl. 7 odst. 2 základního nařízení byla výše subvence
(čitatel) přepočtena na celkový vývozní obrat v průběhu
období šetření jako příslušný jmenovatel, neboť subvence
závisí na vývozní výkonnosti a neposkytuje se podle
zhotovených, vyrobených, vyvezených nebo přepravených množství. Společnost Jindal využila výhod podle
režimu vývozního úvěru a získala subvenci ve výši 0,1 %.

b) Způsobilost
(79)

7. Režim osvědčení pro bezcelní obnovení zásob

Aby byly společnosti pro tento režim způsobilé, musí
investovat do méně rozvinutých oblastí, kde buď založí
nový průmyslový podnik, nebo umístí rozsáhlou investici
do rozvoje nebo diverzifikace stávajícího průmyslového
podniku. Uvedené oblasti jsou podle své hospodářské
rozvinutosti rozděleny do několika kategorií (málo rozvinutá oblast, méně rozvinutá oblast, nejméně rozvinutá
oblast). Hlavním hlediskem pro určení výše pobídek je
oblast, ve které se dotčený podnik nachází nebo ve které
bude umístěn, a velikost investice.

a) Právní základ
(75)

Právní základ tohoto režimu je obsažen v odstavci 4.2
FTP 2004–09.
c) Praktické provádění
b) Praktické provádění

(76)

Nebylo zjištěno, že by společnost Jindal v období
přezkumného šetření využila nějakých výhod v režimu
osvědčení pro bezcelní obnovení zásob, proto není nutná
další analýza napadnutelnosti tohoto režimu.

III. Regionální režim
Soubor pobídek poskytovaný vládou státu Maháráštra
a) Právní základ
(77)

Aby podpořila rozšíření průmyslu do méně rozvinutých
oblastí státu, poskytuje vláda státu Maháráštra od roku

(80)

Osvobození od místní daně z prodeje: Zboží běžně
podléhá ústřední dani z prodeje (z transakcí mezi jednotlivými státy) nebo (v minulosti) státní dani z prodeje (z
transakcí v rámci jednoho státu), odstupňované
v závislosti na státu (státech), kde se transakce uskutečňují. Od dubna 2005 byla právní úprava daně z prodeje
v rámci státu Maháráštra nahrazena systémem daně
z přidané hodnoty (DPH). Na základě režimu osvobození
od daně nejsou vybrané jednotky povinny u svých
prodejních transakcí účtovat žádnou daň z prodeje.
Obdobně jsou vybrané jednotky osvobozeny od placení
místních daní z prodeje v případě nákupu zboží od
dodavatele, který je sám též způsobilý k využití tohoto
režimu. Bylo zjištěno, že společnost Jindal využívala
v období přezkumného šetření výhod tohoto osvobození
od daně v souvislosti s prodejními transakcemi.

L 255/10

(81)

(82)

CS

Úřední věstník Evropské unie

Vrácení poplatku z elektřiny: Způsobilé jednotky jsou
způsobilé k vrácení poplatku z elektřiny spotřebované
pro výrobní účely, a to po dobu sedmi let ode dne
zahájení komerční výroby. V případě společnosti Jindal
tato sedmiletá lhůta uplynula 31. března 2003.
V důsledku toho není společnost Jindal nadále způsobilá
k vracení poplatku z elektřiny.

Vrácení místní spotřební daně: Spotřební daň je daň,
kterou vybírají místní vlády v Indii, včetně vlády státu
Maháráštra, ze zboží, které vstoupí na území města.
Průmyslové podniky mají nárok na vrácení místní
spotřební daně vládou státu Maháráštra, pokud se jejich
provozovny nacházejí v určitém městě nebo městech
v rámci daného státu. Celková výše daně, kterou je
možno vrátit, je omezena rámcem 100 % investic do
fixního kapitálu. Závod společnosti Jindal je umístěný
mimo území města, proto je ze své podstaty od místní
spotřební daně osvobozen a uvedený podrežim se
v aktuálním případě neuplatní.

čovalo k vyrovnání účinku napadnutelné subvence, která
působí újmu.

(86)

Bylo zjištěno, že v období přezkumného šetření společnost Jindal nadále požívala výhod v rámci napadnutelného subvencování poskytovaného indickými orgány.
Kromě toho je sazba subvence zjištěná během nynějšího
přezkumu výrazně vyšší než sazba zjištěná během
původního šetření. Nejsou k dispozici doklady o tom,
že tyto uvedené režimy budou v blízké budoucnosti
ukončeny.

(87)

Jelikož bylo prokázáno, že společnost je příjemcem
mnohem vyšších objemů subvencování než dříve a že
i nadále pravděpodobně bude příjemcem subvencí
vyšších, než určilo původní šetření, byl učiněn závěr, že
zachování stávajícího opatření nedostačuje k vyrovnání
účinku napadnutelné subvence, která působí újmu, a že
je tudíž třeba změnit výši opatření tak, aby zohlednila
tato nová zjištění.

d) Závěr k souboru pobídek v režimu z roku 1993 poskytovanému vládou státu Maháráštra
(83)

Společnosti Jindal v období přezkumného šetření vznikla
pouze práva na úlevu od daně z prodeje hotových
výrobků, což podle zjištění učiněného v minulosti nepřinášelo příjemci žádné zvýhodnění (114. bod odůvodnění
nařízení (ES) č. 67/2006). V důsledku toho není soubor
pobídek v aktuálním případě napadnutelný.

VI. Závěr
(88)

Vzhledem k závěrům učiněným ve vztahu k výši subvencování přijímaného společností Jindal a nedostatečností
stávajících opatření k vyrovnání účinku zajištěných
napadnutelných subvencí je třeba změnit napadnutelné
vyrovnávací clo týkající se společnosti Jindal, aby byla
zohledněna nově zjištěná výše subvencování.

(89)

Změněné vyrovnávací clo bylo stanoveno v novém
rozpětí subvence, zjištěném během nynějšího přezkumu,
jelikož rozpětí újmy vypočtené při původním šetření
zůstává vyšší.

(90)

Podle čl. 24 odst. 1 základního nařízení a čl. 14 odst. 1
nařízení (ES) č. 384/96 nesmí být žádný výrobek
podroben zároveň antidumpingovému a vyrovnávacímu
clu za účelem řešení jedné a téže situace s původem
v dumpingu nebo v subvencování vývozu. Společnost
Jindal je nicméně ve vztahu k dotčenému výrobku podrobena nulovému antidumpingovému clu, a proto se na
tento případ uvedená ustanovení nevztahují.

(91)

Společnosti Jindal, indické vládě a výrobnímu odvětví
Společenství byly sděleny podstatné výsledky šetření
a zohledněné okolnosti, které jsou podkladem pro
záměr doporučit změnu stávajících opatření, a byla jim
poskytnuta možnost vyjádřit se k nim. Od indické vlády
nebyly obdrženy žádné připomínky, zatímco připomínky
společnosti Jindal byly projednány výše v příslušných
bodech odůvodnění.

IV. Výše napadnutelných subvencí
(84)

Výše napadnutelných subvencí stanovená v souladu
s příslušnými ustanoveními základního nařízení, vyjádřená valoricky, dosahovala u šetřeného vyvážejícího
výrobce 17,1 %. Tato částka subvencování je vyšší než
nepatrná ve smyslu čl. 14 odst. 5 základního nařízení.
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V. Přetrvávající povaha změněných okolností týkajících se subvencování
(85)

V souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení bylo
prošetřeno, zda by zachování stávajícího opatření dosta-
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Společnost ve svých dodatečných připomínkách
k vykázaným údajům požádala Komisi, aby akceptovala
cenový závazek jako nástroj sloužící ke kompenzaci
napadnutelných subvencí zde zjištěných. Komise posoudila návrh společnosti a je názoru, že cenový závazek
přijmout nelze. Cenové závazky na základě skupin
výrobků, jak to navrhuje společnost, umožňují velkou
míru pružnosti ve změnách technických vlastností
výrobků v rámci skupiny. PET film zahrnuje velmi
četné a vyvíjející se diferenciační vlastnosti, které ve
značné míře ovlivňují prodejní cenu. V důsledku tedy
mají změny těchto vlastností významný dopad na ceny.
Pokus rozčlenit skupiny na podskupiny, aby tím bylo
dosaženo jejich větší stejnorodosti ve smyslu fyzických
vlastností, by vedl k násobnému zvýšení počtu skupin,
které by v praxi znemožňovalo sledování a jmenovitě by
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při dovozu činilo potíže celním orgánům při zjišťování
rozdílů mezi druhy výrobků a při zatřiďování výrobků
do skupin. Z těchto důvodů se pokládá přijetí uvedeného
závazku za neproveditelné ve smyslu čl. 13 odst. 3
základního nařízení. Společnost Jindal byla informována
a byla jí poskytnuta možnost vyjádření. Připomínky
společnosti však uvedený závěr nijak nezměnily.
(93)

Jelikož India Polyfilms Limited, společnost dříve ve
spojení se společností Jindal, se dne 1. dubna 1999 se
společností Jindal sloučila a již netvoří samostatný
subjekt, byla vyřazena ze seznamu uvedeného v čl. 1
odst. 2,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
V článku 1 nařízení Rady (ES) č. 367/2006 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Celní sazba použitelná na čistou cenu s dodáním na hranice Společenství před proclením se pro
dovážené výrobky vyráběné níže uvedenými společnostmi v Indii stanoví takto:
Konečné
clo (v %)

Doplňkový
kód TARIC

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1,
New Delhi 110 003, India

12,0

A026

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201301 (U.P.), India

12,5

A027

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East),
Mumbai 400 057, India

14,9

A028

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

17,1

A030

8,7

A031

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar,
Uttar Pradesh, India

19,1

A032

Všechny ostatní společnosti

19,1

A999“

Společnost

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road,
Mumbai 400 039, India

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 28. září 2007.
Za Radu
předseda
M. PINHO
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1125/2007
ze dne 28. září 2007
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 29. září 2007.

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

V Bruselu dne 28. září 2007.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).
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PŘÍLOHA
nařízení Komise ze dne 28. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen
určitých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kódy třetích zemí

(1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MK
TR
XS
ZZ

45,9
97,6
28,3
57,3

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

151,2
27,9
87,4
88,8

0709 90 70

IL
TR
ZZ

51,9
107,9
79,9

0805 50 10

AR
TR
UY
ZA
ZZ

67,9
97,9
80,4
66,1
78,1

0806 10 10

IL
MK
TR
US
ZZ

284,6
11,8
110,7
284,6
172,9

0808 10 80

AR
AU
CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

87,7
127,2
77,6
79,8
29,7
102,3
96,1
77,7
84,8

0808 20 50

CN
TR
ZA
ZZ

86,5
135,1
87,3
103,0

0809 30 10, 0809 30 90

TR
US
ZZ

146,4
161,1
153,8

0809 40 05

IL
ZZ

118,5
118,5

(1) Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země
původu“.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1126/2007
ze dne 28. září 2007,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých
kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o fusariové toxiny v kukuřici a ve výrobcích
z kukuřice
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(4)

Maximální limity pro fusariové toxiny v obilovinách
a výrobcích z obilovin, včetně kukuřice a výrobků
z kukuřice, byly stanoveny v roce 2005. U kukuřice
nebyly přesně známy všechny faktory, které se podílejí
na tvorbě fusariových toxinů, zejména zearalenonu
a fumonisinů B1 a B2. U kukuřice a výrobků
z kukuřice se proto počítalo s uplatněním maximálních
limitů deoxynivalenolu a zearalenonu až ode dne 1.
července 2007 a fumonisinů B1 a B2 až od 1. října
2007, pokud nebudou do té doby stanoveny žádné
jiné maximální limity založené na nových informacích
o výskytu a tvorbě uvedených toxinů. Toto časové
období umožnilo provozovatelům potravinářských
podniků, jež jsou součástí řetězce zpracování obilí, aby
provedli šetření zaměřená na zdroje tvorby těchto mykotoxinů a na určení řídicích opatření, která je třeba podniknout k vyloučení jejich přítomnosti v co největší možné
míře.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února
1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu
kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2
odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince
2006, kterým se stanoví maximální limity některých
kontaminujících látek v potravinách (2), stanoví maximální limity fusariových toxinů v určitých potravinách.

(5)

Vzhledem k novým informacím po roce 2005 se zdá být
nezbytné změnit maximální limity v kukuřici a výrobcích
z kukuřice, jakož i datum jejich použitelnosti.

(2)

Maximální limity by měly být stanoveny na přísné
úrovni, které je možno rozumně dosáhnout při dodržování správné zemědělské a výrobní praxe a při zohlednění rizika souvisejícího s konzumací potravin.

(6)

(3)

Na obsah fusariových toxinů mají značný vliv klimatické
podmínky během růstu, a zejména v období květu.
Dodržování zásad správné zemědělské praxe, která sníží
rizikové faktory na minimum, může kontaminaci
houbami rodu Fusarium do určité míry předejít. Doporučení Komise 2006/583/ES ze dne 17. srpna 2006
k prevenci a snižování fusariových toxinů v obilovinách
a výrobcích z obilovin (3), včetně kukuřice a výrobků
z kukuřice, obsahuje obecné zásady prevence
a snižování kontaminace fusariovými toxiny (zearalenon,
fumonisiny a trichotheceny) v obilovinách, které mají být
provedeny vnitrostátními zásadami správné praxe založenými na těchto obecných zásadách.

Podle informací, které byly nedávno poskytnuty, byla při
sklizni kukuřice v letech 2005 a 2006 ve srovnání se
sklizní v letech 2003 a 2004 zjištěna vyšší množství
zearalenonu a fumonisinů a v menší míře deoxynivalenolu, a to v souvislosti s povětrnostními podmínkami.
Stanovené limity zearalenonu a fumonisinů v kukuřici
nejsou tudíž za určitých povětrnostních podmínek dosažitelné, ani když se použijí preventivní opatření v největší
možné míře. Maximální limity je proto třeba změnit, aby
se předešlo narušení trhu a současně se zachovala vysoká
úroveň ochrany veřejného zdraví zajištěním, že expozice
člověka zůstane výrazně pod úrovní směrných hodnot
stanovených z hlediska ochrany zdraví.

(7)

Za účelem zajištění řádného a hladkého použití těchto
maximálních limitů je rovněž vhodné, aby se vztahovaly
na veškerou kukuřici a veškeré výrobky z kukuřice sklizené v jednom období, a datum použitelnosti by proto
mělo zohledňovat začátek obchodního období dalšího
sklizňového roku. Jelikož sklizeň kukuřice začíná
v Evropě obvykle v polovině září a probíhá do konce
října, je vhodné přijmout jako den použitelnosti 1. říjen
2007.

(1) Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284,
31.10.2003, s. 1).
(2) Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5.
(3) Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 35.
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(8)

Z hlediska výše uvedených skutečností by se mělo toto
nařízení použít ode dne 1. července 2007.

(9)

Kromě toho by se rovněž měla provést řada nepatrných
technických změn.

(12)

L 255/15

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
(10)

(11)

Je vhodné stanovit, aby se maximální limit nevztahoval
na nezpracovanou kukuřici určenou ke zpracování
mokrým mletím (výroba škrobu). Z vědeckých údajů
totiž vyplývá, že bez ohledu na množství fusariových
toxinů přítomných v nezpracované kukuřici nebyla ve
škrobu vyrobeném z kukuřice zjištěna buď žádná, nebo
jen velmi nízká množství. Provozovatelé potravinářských
podniků z odvětví, které se zabývá mokrým mletím, by
nicméně měli v zájmu ochrany veřejného zdraví a zdraví
zvířat intenzivně monitorovat vedlejší produkty získané
mokrým mletím a určené ke krmení zvířat a prověřovat
tak soulad se směrnými hodnotami uvedenými
v doporučení Komise 2006/576/ES ze dne 17. srpna
2006 o přítomnosti deoxynivalenolu, zearalenonu,
ochratoxinu A, T-2 a HT-2 a fumonisinů v produktech
určených ke krmení zvířat (1).

Výsledkem procesu suchého mletí jsou mleté frakce
s různou velikostí částic ze stejné šarže nezpracované
kukuřice. Z vědeckých údajů vyplývá, že mleté frakce
s menšími částicemi mají vyšší hladinu fusariových
toxinů než mleté frakce s většími částicemi. Frakce
mleté kukuřice se zařazují podle velikosti částic do
různých položek kombinované nomenklatury na základě
množství propadlého sítem o velikosti otvorů 500
mikronů. Měly by se stanovit různé maximální limity
pro mleté frakce menší než a větší než 500 mikronů,
které by zohlednily úroveň kontaminace různých frakcí.

Nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:
1. Ustanovení čl. 11 bodu b) se nahrazují tímto:
„b) 1. října 2007, pokud jde o maximální limity pro deoxynivalenol a zearalenon stanovené v bodech 2.4.3, 2.4.8,
2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 a 2.5.10 přílohy;“.
2. V příloze se oddíl 2 mění takto:
a) údaje pro deoxynivalenol (2.4), zearalenon (2.5)
a fumosiny (2.6) se nahrazují údaji v příloze tohoto nařízení;
b) znění poznámky pod čarou 20 se nahrazuje zněním
„Maximální limit je platný od 1. října 2007.“;
c) poznámka pod čarou 21 se zrušuje.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. července 2007.

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

V Bruselu dne 28. září 2007.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise

(1) Úř. věst. L 229, 23.8.2006, s. 7.
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„2.4

Deoxynivalenol (17)

2.4.1

Nezpracované obiloviny (18) (19), jiné než pšenice tvrdá, oves a kukuřice

1 250

2.4.2

Nezpracovaná pšenice tvrdá a oves (18) (19)

1 750

2.4.3

Nezpracovaná kukuřice (18) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování
mokrým mletím (*)

1 750 (20)

2.4.4

Obiloviny určené k přímé lidské spotřebě, obilná mouka, otruby a klíčky ve formě
konečného výrobku uváděného na trh pro přímou lidskou spotřebu kromě potravin
uvedených v bodech 2.4.7, 2.4.8 a 2.4.9

750

2.4.5

Těstoviny (v suchém stavu) (22)

750

2.4.6

Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky
z obilovin a snídaňové cereálie

500

2.4.7

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (7)

200

2.4.8

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo
1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů
nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

750 (20)

2.4.9

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20 a ostatní
výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé
lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

1 250 (20)

2.5

Zearalenon (17)

2.5.1

Nezpracované obiloviny (18) (19), jiné než kukuřice

100

2.5.2

Nezpracovaná kukuřice (18) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování
mokrým mletím (*)

350 (20)

2.5.3

Obiloviny určené k přímé lidské spotřebě, obilná mouka, otruby a klíčky ve formě
konečného výrobku uváděného na trh pro přímou lidskou spotřebu kromě potravin
uvedených v bodech 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 a 2.5.10

2.5.4

Rafinovaný kukuřičný olej

2.5.5

Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky
z obilovin a snídaňové cereálie kromě svačinek z kukuřice a kukuřičných snídaňových cereálií

2.5.6

Kukuřice určená k přímé lidské spotřebě, svačinky z kukuřice a kukuřičné snídaňové
cereálie

2.5.7

Obilné příkrmy (kromě kukuřičných příkrmů) a ostatní příkrmy určené pro kojence
a malé děti (3) (7)

20

2.5.8

Kukuřičné příkrmy pro kojence a malé děti (3) (7)

20 (20)

75

400 (20)
50

100 (20)
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2.5.9

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo
1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů
nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

200 (20)

2.5.10

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20 a ostatní
výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé
lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

300 (20)

2.6

Fumonisiny

2.6.1

Nezpracovaná kukuřice (18) kromě nezpracované kukuřice určené ke zpracování
mokrým mletím (*)

4 000 (23)

2.6.2

Kukuřice určená k přímé lidské spotřebě, kukuřičné potraviny k přímé lidské
spotřebě kromě potravin uvedených v bodech 2.6.3 a 2.6.4

1 000 (23)

2.6.3

Kukuřičné snídaňové cereálie a svačinky z kukuřice

800 (23)

2.6.4

Kukuřičné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (7)

200 (23)

2.6.5

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů kódu KN 1103 13 nebo
1103 20 40 a ostatní výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic > 500 mikronů
nepoužívané k přímé lidské spotřebě kódu KN 1904 10 10

1 400 (23)

2.6.6

Mleté frakce kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů kódu KN 1102 20 a ostatní
výrobky z mleté kukuřice s velikostí částic ≤ 500 mikronů nepoužívané k přímé
lidské spotřebě kódu 1904 10 10

2 000 (23)

Suma B1 a B2

(*) Výjimka se týká pouze kukuřice, u které je zřejmé, např. na základě označování, místo určení, že je určena pouze k použití v procesu
mokrého mletí (výroba škrobu).“

L 255/18
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1127/2007
ze dne 28. září 2007,
kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, jímž se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin
z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
Vzhledem k tomu, že některé jazykové verze obsahují
nejasnosti ohledně úkonu, kterým začíná běžet uvedená
lhůta, je nezbytné zpřesnit znění tohoto ustanovení.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
(4)

Nařízení (EHS) č. 3149/92 nestanoví lhůtu pro mobilizaci produktů na trhu podle čl. 2 odst. 3 písm. c) a d).
Tyto operace se tedy mohou provádět až do konce
období provádění programu. Je nutno stanovit pro tyto
operace lhůtu, která umožní udržet souvislost
s rozpočtovým rokem. Rovněž je nutno, aby se
v rámci uvedených operací stanovila opatření týkající se
jistot, aby se tak zajistilo náležité provedení dodavatelské
smlouvy.

(5)

Vzhledem k uvedení možnosti získávat zpracované
zemědělské produkty nebo potraviny na trhu prostřednictvím dodávky za platbu produktů pocházejících
z intervenčních zásob v čl. 4 odst. 2 písm. a) druhém
pododstavci třetí odrážce nařízení (EHS) č. 3149/92 je
nutno upřesnit, že tato možnost je součástí běžného
provádění programu. Za účelem výrazného snížení intervenčních produktů dostupných v zásobě je třeba stanovit,
že postačí, aby získané potraviny obsahovaly ingredienci,
která náleží do stejné skupiny produktů jako intervenční
produkt.

(6)

Aby se lépe vyhovělo požadavku dobročinných organizací a rozšířila se paleta dodávaných potravin, bylo
stanoveno, že lze produkty z intervenčních zásob
přidávat do jiných produktů pro výrobu potravin. Za
účelem výrazného omezení různosti intervenčních
produktů dostupných v zásobách je nutno zrušit povinnost dodržení minimálního obsahu intervenčních
produktů v konečném produktu.

(7)

V čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3149/92 se
stanoví možnost mobilizovat na trhu produkt patřící do
stejné skupiny jako produkt, který je v intervenčních
zásobách dočasně nedostupný. V čl. 4 odst. 2 písm. a)
druhém pododstavci třetí odrážce uvedeného nařízení se
umožňuje získat na trhu zpracované zemědělské
produkty nebo potraviny úplatou za intervenční
produkty ze stejné skupiny produktů. Tyto možnosti je
nutno začlenit do pravidel o zpracování intervenčního
produktu, uvedených v čl. 4 odst. 2a uvedeného nařízení.
Zároveň s tím ve snaze o větší srozumitelnost je nutno
změnit znění čl. 4 odst. 1.

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10.
prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky
potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich
rozdělením nejchudším osobám ve Společenství (1), a zejména
na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V posledních letech se ukázalo, že bezplatná distribuce
potravin prováděná podle nařízení (EHS) č. 3730/87 je
velmi úspěšná a má velký význam pro příjemce
z rostoucího počtu zúčastněných členských států. Provedené audity nicméně ukázaly, že je třeba provést některá
redakční přizpůsobení znění v nařízení Komise (EHS)
č. 3149/92 (2). Kromě toho se změnily okolnosti na
zemědělském trhu a vyvolaly nezbytnost některých
změn v programových prováděcích pravidlech.

(2)

V čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3149/92 se stanovuje
15. únor jako nejzazší datum k tomu, aby členské státy,
které si přejí účastnit se následujícího ročního programu
distribuce potravin ve prospěch nejchudších osob, o tom
informovaly Komisi. Pro usnadnění rozpočtového plánování je nutné posunout toto datum již na 1. únor.

(3)

V čl. 3 odst. 2 prvním, druhém a třetím pododstavci
nařízení (EHS) č. 3149/92 se stanoví určité lhůty, které
musí dodržovat členský stát, jemuž byla přidělena
nabídka, pokud jde o odběr intervenčních produktů. Za
účelem podpory dodržování těchto lhůt je třeba počítat
s tím, že v případě překročení lhůt nebudou již náklady
na skladování rozpočtovým výdajem Společenství. V čl. 3
odst. 2 čtvrtém pododstavci uvedeného nařízení se
stanoví pro odběr intervenčních produktů lhůta 60 dnů
ode dne přidělení nabídky účastníku nabídkového řízení.

(1) Úř. věst. L 352, 15.12.1987, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES)
č. 2535/95 (Úř. věst. L 260, 31.10.1995, s. 3).
(2) Úř. věst. L 313, 30.10.1992, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 758/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 47).
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Aby se vyjasnilo používání ustanovení o uvolnění jistot
v případě nedodržení odvozeného požadavku, je třeba
vymezit pravidla pro uplatňování snížení podle čl. 23
odst. 2 písm. a) a b) třetí odrážky nařízení Komise
(EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se
stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro
zemědělské produkty (1).

(13)

Zkušenost ukázala, že si občané Evropské unie nejsou
dostatečně vědomi úlohy, kterou hraje Společenství při
potravinové pomoci určené nejpotřebnějším osobám.
Proto je od nynějška třeba stanovit, že na obalech musí
být vyobrazeny vlajky Evropské unie.

(14)

Je třeba uvést upřesnění ohledně úrovní distribučního
řetězce, na nichž jsou prováděny kontroly uvedené v čl.
9 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EHS) č. 3149/92.
Kromě toho je vhodné zpřesnit uplatnění sankcí
v případě nedostatků nebo nesrovnalostí způsobených
jednáním různých subjektů při distribuci.

(15)

Nařízení (EHS) č. 3149/92 by proto mělo být změněno.

(16)

Řídící výbor pro obiloviny nevydal stanovisko ve lhůtě
stanovené předsedou tohoto výboru,

Podle čl. 4 odst. 4 druhého pododstavce nařízení (EHS)
č. 3149/92 musí členské státy zaslat Komisi vzory veřejných nabídkových řízení před začátkem prováděcího
období programu. Tato povinnost zbytečně komplikuje
správu daného režimu a je nutno ji zrušit.

V důsledku změn provedených ve znění čl. 2 odst. 3
nařízení (EHS) č. 3149/92 je namístě v zájmu srozumitelnosti přizpůsobit některé odkazy vztahující se
k uvedenému odstavci.

Článek 7 nařízení (EHS) č. 3149/92 stanoví způsoby,
které je nutno dodržovat v případě přepravy. Přesuny
vyžadují úzkou spolupráci mezi členským státem určení
a dodavatelským členským státem, je proto třeba, aby
dodavatelský členský stát usnadnil co nejvíce uvedené
operace, aby bylo možné dodržet lhůty stanovené v čl.
3 odst. 2 uvedeného nařízení a provádět operace
v souladu s ustanoveními článku 2 nařízení Komise
(ES) č. 884/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se
mění prováděcí pravidla nařízení Rady (ES)
č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních
opatření ve formě veřejného skladování Evropským
zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování
operací veřejného skladování platebními agenturami členských států (2). V této souvislosti je třeba upřesnit, že
předložení odběrního listu vystaveného intervenční agenturou členského státu určení je požadovaným dokumentem pro předání produktů subjektu, kterému byla
zakázka na dodávku udělena agenturou dodavatelského
členského státu. Kromě toho, aby se zajistila kontrola
vyskladnění, je třeba stanovit, že intervenční agentura
dodavatelského členského státu informuje příslušný
orgán členského státu určení o ukončení operace
vyskladnění.

Článek 8a nařízení (EHS) č. 3149/92 upřesňující pravidla
pro platby neuvádí informace pro případ neúplných
žádostí o platbu. Je třeba specifikovat závazná pravidla
a sankce, které se použijí v těchto případech. Kromě toho
je třeba připravit opatření, která Společenství přijme
v případě prodlení plateb.

(1) Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).
(2) Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 721/2007 (Úř. věst. L 164, 26.6.2007, s. 4).
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (EHS) č. 3149/92 se mění takto:

1) V čl. 1 odst. 1 se datum „15. února“ nahrazuje datem „1.
února“.

2) Článek 3 se mění takto:

a) Ustanovení odst. 2 čtvrtého pododstavce se nahrazuje
těmito pododstavci:

„V případě překročení lhůt uvedených v prvním, druhém
a třetím pododstavci nebudou již náklady na skladování
intervenčních produktů hrazeny Společenstvím. Tato
výhrada se nepoužije u produktů, které nebyly
z intervenčních zásob odebrány do 30. září roku provádění programu.

Produkty k odebrání musí být z intervenčních zásob
odebrány ve lhůtě do 60 dnů od podpisu smlouvy vydražitelem, jemuž byla zakázka na dodávku přidělena, anebo
v případě přesunů do 60 dnů od uvědomění příslušného
orgánu dodavatelského členského státu příslušným
orgánem členského státu určení.“

L 255/20
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b) Vkládá se nový odstavec 2a, který zní:

„2a.
U produktů mobilizovaných na trhu podle čl. 2
odst. 3 písm. c) a d) musí být platební operace
u produktů dodávaných operátorem ukončeny do 1.
září roku provádění programu.“

29.9.2007

být přesunuta podle článku 7. Příslušný vnitrostátní
orgán informuje Komisi o zahájení mobilizačních
postupů na trhu.“

b) Odstavec 2 se mění takto:

i) písmeno a) se mění takto:
3) Článek 4 se mění takto:

a) Odstavec 1 se nahrazuje těmito odstavci 1 a 1a:

„1.

Provádění programu zahrnuje:

a) dodávku produktů odebraných z intervenčních zásob;

— ve druhém pododstavci se třetí odrážka nahrazuje
tímto:

„— nebo množství zpracovaných zemědělských
produktů nebo potravin, které jsou dostupné
nebo mohou být získány na trhu dodávkami
za platbu produktů, které pocházejí
z intervenčních zásob; tyto potraviny musí
obsahovat ve svém složení ingredienci, která
patří do stejné skupiny produktů jako intervenční produkt poskytnutý úplatou.“;

b) dodávku produktů mobilizovaných na trhu Společenství při použití ustanovení uvedených v čl. 2 odst. 3
písm. c) a d);
— pátý pododstavec se nahrazuje tímto:
c) dodávku zpracovaných zemědělských produktů nebo
potravin, dostupných nebo získatelných na trhu
úplatou za dodávku produktů pocházejících
z intervenčních zásob.

1a.
Produkty mobilizované na trhu, uvedené v odst. 1
písm. b), musí patřit do stejné skupiny produktů jako
produkt, který je v intervenčních zásobách dočasně nedostupný.

Je-li však v intervenčních zásobách nedostupná rýže,
Komise může povolit odebrání obilovin z intervenčních
zásob úplatou za dodávku rýže a produktů z rýže mobilizovaných na trhu.

Stejně tak v případě nedostupnosti obilovin
v intervenčních zásobách může Komise povolit odebrání
rýže z intervenčních zásob úplatou za dodávku obilovin
a produktů z obilovin mobilizovaných na trhu.

„Pokud dodávka zahrnuje zpracování a/nebo balení
produktu, uvede se při vyhlášení výběrového řízení
povinnost úspěšného uchazeče poskytnout podle
hlavy III nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 (*)
ještě před převzetím produktu jistotu ve prospěch
intervenční agentury ve výši intervenční ceny,
která je platná v den stanovený na převzetí
produktu, navýšenou o 10 %. Pro účely hlavy
V uvedeného nařízení je základním požadavkem
dodávka produktu do místa určení. V případě, že
dodávka překročí lhůtu k realizaci plánu podle čl.
3 odst. 1, část jistoty, která propadá, odpovídá
15 % zajištěné částky. Zbývající část jistoty
propadá ve výši dalších 2 % za každý den překročení lhůty. Tento pododstavec se nepoužije, pokud
byl produkt vyskladněný z intervenčních zásob
odevzdán k dispozici úspěšnému uchazeči, se
kterým byla uzavřena smlouva o dodávce, jako
úplata za již provedenou dodávku.
___________
(*) Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.“;
ii) v písm. b) prvním pododstavci se doplňuje tento text:

Daný produkt může být na trhu mobilizován pouze
tehdy, byla-li již odebrána všechna množství produktu
ve stejné skupině, která mají být odebrána
z intervenčních zásob pro účely dodávek podle čl. 2
odst. 3 bodu 1 písm. b), včetně množství, která mají

„Smlouva o dodávce je přidělena vybranému oferentovi pod podmínkou, že složí jistotu, která činí 110 %
výše jeho nabídky, a to ve prospěch intervenční agentury podle hlavy III nařízení (EHS) č. 2220/85.“
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c) Odstavec 2a se nahrazuje tímto zněním:

„2a.
Produkty intervenční anebo mobilizované na trhu
podle čl. 2 odst. 3 písm. c) a d) nebo odst. 1 prvního
pododstavce písm. c) tohoto článku mohou být přidány
nebo přimíchány do jiných produktů mobilizovaných na
trhu pro výrobu potravin, které mají být dodány pro
účely provádění programu.“

L 255/21

5) V článku 8a se doplňují tyto pododstavce:

„Lhůtu uvedenou ve druhém pododstavci lze nicméně pozastavit písemným sdělením operátorovi nebo organizaci pověřené distribucí produktů v případě závažných nedostatků
v průvodních dokladech. Lhůta začne znovu běžet ode dne
obdržení požadovaných dokladů, které musí být předány do
třiceti kalendářních dnů. Nejsou-li doklady v této lhůtě
předány, použije se snížení uvedené v prvním pododstavci.

d) V odstavci 4 se druhý pododstavec zrušuje.

4) Článek 7 se mění takto:

a) V odstavci 2 se třetí věta nahrazuje tímto zněním:

„Výdaj se zaúčtuje k tíži částek uvedených v čl. 2 odst. 3
bodě 2.“

S výjimkou případu vyšší moci a s ohledem na možnost
pozastavení uvedenou v třetím pododstavci se při nedodržení dvouměsíční lhůty stanovené ve druhém pododstavci
provede snížení platby členskému státu v souladu s pravidly
uvedenými v článku 9 nařízení Komise (ES) č. 883/2006 (*).
___________
(*) Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.“
6) Článek 9 se mění takto:

a) V odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto zněním:
b) Odstavec 5 se nahrazuje tímto zněním:

„5.
V případě přepravy poskytne členský stát určení
dodavatelskému členskému státu jméno smluvní osoby
k provedení operace.

Intervenční agentura dodavatelského členského státu
produktů předá tyto produkty k dispozici osobě, které
byla zakázka na dodávku udělena, nebo jejímu řádně
pověřenému zástupci po předložení odběrního listu
vystaveného intervenční agenturou členského státu
určení.

Příslušný orgán zajistí, aby bylo zboží řádně pojištěno.

Prohlášení o výdeji vystavené intervenční agenturou
dodavatelského členského státu obsahuje jeden ze zápisů
uvedených v příloze I.

Intervenční agentura dodavatelského členského státu
oznámí v přiměřené lhůtě příslušnému orgánu členského
státu určení datum ukončení operace vyskladnění.

Přepravní náklady v rámci Společenství jsou hrazeny
členským státem, kam jsou příslušné produkty určeny,
a to ve výši skutečně převzatého množství.“

„b) zboží, které není příjemcům dodáváno volně ložené,
mělo na svém obalu jasně viditelný nápis ‚pomoc ES‘,
doplněný vyobrazením vlajky Evropské unie
v souladu s pokyny uvedenými v příloze II;“

b) V odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto
zněním:

„2.
Příslušné orgány provádějí kontroly od převzetí po
vyskladnění z intervenčních zásob, anebo případně od
mobilizace produktů na trhu použitím čl. 2 odst. 3
písm. c) a d) nebo čl. 4 odst. 1 písm. c) ve všech stadiích
provádění programu a na všech úrovních distribučního
řetězce. Kontroly se provádějí po celé období provádění
programu, na všech stupních včetně místní úrovně.“

c) Odstavec 3 se nahrazuje tímto zněním:

„3.
Členské státy přijmou všechna opatření potřebná
k zajištění toho, aby byl program řádně prováděn, předcházelo se protiprávnímu jednání a sankcionovalo se.
Proto mohou zejména pozastavit účast hospodářských
subjektů v nabídkovém řízení nebo organizací pověřených jejich distribucí podle ročních programů,
v závislosti na druhu a závažnosti zjištěných nedostatků
nebo nesrovnalostí.“
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7. Příloha se stává přílohou I a její název se nahrazuje tímto zněním:
„Poznámky podle čl. 7 odst. 5 čtvrtého pododstavce“.
8. Text uvedený v příloze tohoto nařízení se doplňuje jakožto příloha II.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím 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 28. září 2007.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise
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PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA II
POKYNY K VYTVOŘENÍ ZNAKU A DEFINICE STANDARDNÍCH BAREV
1. Heraldický popis
Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich špičky se nedotýkají.
2. Geometrický popis

Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka představuje jeden a půl výšky vlajky. Dvanáct zlatých hvězd je
pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu
se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda má pět cípů, je umístěna na obvodu nevyznačeného kruhu a jejich
poloměr se rovná osmnáctině výšky vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další
jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet
je neměnný.
3. Předepsané barvy
Znak má toto barevné provedení: PANTONE REFLEX BLUE pro povrch obdélníku; PANTONE YELLOW pro hvězdy.
Mezinárodní paleta PANTONE je běžně dostupná a snadno přístupná i pro neodborníky.
Čtyřbarevné zobrazení: Pokud se použije proces čtyřbarevného tisku, není možné použít dvě výše uvedené standardní
barvy. Je proto nutné vytvořit je pomocí čtyř barev čtyřbarevného procesu. PANTONE YELLOW se získá použitím
100 % ‚Process Yellow‘. Smícháním 100 % barvy ‚Process Cyan‘ a 80 % barvy ‚Process Magenta‘ se získá barva, která je
velice podobná barvě PANTONE REFLEX BLUE.
Jednobarevné zobrazení: Pokud je k dispozici pouze černá barva, ohraničte obdélník černě a vytiskněte hvězdy černě
na bílém pozadí. Pokud je k dispozici pouze modrá barva (musí to být samozřejmě Reflex Blue), použijte ji jako 100 %
barvu pro výplň pole a hvězdy zobrazte negativní bílou.
Zobrazení na barevném pozadí: Znak by měl být pokud možno vytištěn na bílém pozadí. Vícebarevná pozadí nejsou
vhodná, zejména pokud neladí s modrou barvou. Musí-li být vícebarevné pozadí použito, je třeba užít bílé ohraničení
o tloušťce rovnající se 1/25 výšky obdélníku.“
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1128/2007
ze dne 28. září 2007,
kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. října 2007
ného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví
reprezentativní dovozní ceny CIF.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

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

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cena pro
výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00,
1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice
obecná),
1002 00,
1005 10 90,
1005 90 00
a 1007 00 90 průměrem denních reprezentativních
dovozních cen CIF určených postupem podle článku 4
uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. října
2007 až do vstupu v platnost nového stanovení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září
2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28.
června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví
obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 se
dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00,
1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice
obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo,
a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční
ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené
o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro
dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit
celní sazbu společného celního sazebníku.
Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se pro
účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 2 uvede-

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Počínaje dnem 1. října 2007 jsou dovozní cla v odvětví obilovin
uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovena
v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených
v příloze II.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2007.

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

V Bruselu dne 28. září 2007.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).
(2) Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).
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PŘÍLOHA I
Dovozní cla za produkty podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná ode dne 1. října 2007
Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)
(EUR/t)

1001 10 00

P Š E N I C E tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

P Š E N I C E obecná, k setí

0,00

P Š E N I C E obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

K U K U Ř I C E, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

K U K U Ř I C E, jiná než osivo (2)

0,00

1007 00 90

zrna Č I R O K U, jiná než hybridy k setí

0,00

1001 90 91
ex 1001 90 99

(1) Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení
(ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:
— 3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,
— 2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném
království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.
(2) Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES)
č. 1249/96.
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PŘÍLOHA II
Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I
14.9.2007-27.9.2007
1. Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
(EUR/t)
Pšenice
obecná (*)

Kukuřice

Pšenice tvrdá,
vysoké jakosti

Pšenice tvrdá,
střední
jakosti (**)

Pšenice tvrdá,
nízké
jakosti (***)

Ječmen

Burza

Minneapolis

Chicago

—

—

—

—

Kotace

231,04

102,89

—

—

—

—

Cena FOB USA

—

—

299,04

289,04

269,04

172,28

Prémie – Záliv

—

16,20

—

—

—

—

0,42

—

—

—

—

—

Prémie – Velká jezera

(*) Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).
(**) Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).
(***) Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

2. Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

44,83 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

42,73 EUR/t
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1129/2007
ze dne 28. září 2007,
kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici
a krupičku
(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky
určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhradu
u některých produktů podle jejich země určení.

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 uvedeného nařízení,

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je
možné ji mezitím změnit.

vzhledem k těmto důvodům:

(6)

Použití těchto pravidel v současné situaci na trzích
s obilovinami, a zejména při kurzech, respektive cenách
těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu,
vede ke stanovení náhrad dle přílohy tohoto nařízení.

(7)

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

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být
rozdíl mezi kurzy nebo cenami produktů uvedených
v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve
Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory
uvedené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95
ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá
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 (2).

(3)

Pokud jde o pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici
a krupičku, náhradu použitelnou pro tyto produkty je
nutné vypočítat s ohledem na množství obilovin nutné
k výrobě uvažovaných produktů. Toto množství byla
stanoveno nařízením (ES) č. 1501/95.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c)
nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu, vyvážené
v nezměněném stavu, se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2007.

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

V Bruselu dne 28. září 2007.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).
(2) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1996/2006 (Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).
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PŘÍLOHA
nařízení Komise ze dne 28. září 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo
žitnou mouku, krupici a krupičku
Kód produktu

Země určení

Měrná
jednotka

Výše náhrad

Kód produktu

Země určení

Měrná
jednotka

Výše náhrad

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100

—
A00
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
0
—
—
0
—
—
—
0
—
0
—
—
—
0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150
1101 00 15 9170

C01
C01

EUR/t
EUR/t

0
0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190
1101 00 90 9000

—
—

EUR/t
EUR/t

—
—

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700
1102 10 00 9900

A00
—

EUR/t
EUR/t

0
—

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900
1103 11 90 9200

—
A00

EUR/t
EUR/t

—
0

1103 11 90 9800

—

EUR/t

—

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy 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).
C01: Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Srbska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1130/2007
ze dne 28. září 2007,
kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
(3)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky
některých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady
u některých produktů podle jejich místa určení.

(4)

Opravnou částku je třeba stanovit podle téhož postupu
jako náhradu, přičemž je možné ji v období mezi dvěma
stanoveními změnit.

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003
musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná
v den podání žádosti o licenci, uplatněna na základě
žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během
doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě
může být výše náhrady opravena.

(5)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka
musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

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

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června
1995, kterým se stanoví některá 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 (2), je možné pro produkty uvedené
v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003
stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí
být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku
1 nařízení (ES) č. 1501/95.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

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. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Článek 1
Opravná částka použitelná pro předem stanovené vývozní
náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení
(ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu se stanovuje dle přílohy.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2007.

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

V Bruselu dne 28. září 2007.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).
(2) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1996/2006 (Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).
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PŘÍLOHA
nařízení Komise ze dne 28. září 2007, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro
obiloviny
(EUR/t)
Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc
10

1. období
11

2. období
12

3. období
1

4. období
2

5. období
3

6. období
4

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400

—
A00

—
0

—
0

—
0

—
0

—
0

—
—

—
—

1001 90 91 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

C01
A00

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

—
—

—
—

1003 00 10 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 90 9000
1004 00 00 9200

C02
—

0
—

0
—

0
—

0
—

0
—

—
—

—
—

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

—

—

1005 10 90 9000
1005 90 00 9000

—
A00

—
0

—
0

—
0

—
0

—
0

—
—

—
—

1007 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1008 20 00 9000
1101 00 11 9000

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9130
1101 00 15 9150

C01
C01

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

—
—

—
—

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9180
1101 00 15 9190

C01
—

0
—

0
—

0
—

0
—

0
—

—
—

—
—

1101 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 9500
1102 10 00 9700

A00
A00

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

—
—

—
—

1102 10 00 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 9200
1103 11 10 9400

A00
A00

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

—
—

—
—

1103 11 10 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

A00
—

0
—

0
—

0
—

0
—

0
—

—
—

—
—

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).
Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).
C01: Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Srbska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska
a Švýcarska.
C02: Alžírsko, Saúdská Arábie, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko, Mauritánie, Omán, Katar, Sýrie,
Tunisko a Jemen.
C03: Všechny země s výjimkou Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska.
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1131/2007
ze dne 28. září 2007,
kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky
určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady
u některých produktů podle země jejich určení.

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 uvedeného nařízeni,

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je
možné ji mezitím změnit.

vzhledem k těmto důvodům:

(6)

Použití těchto předpisů v současné situaci na
trzích s obilovinami, zejména při kurzech, respektive
cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém
trhu, vede ke stanovení náhrad ve výši uvedené v příloze
tohoto nařízení.

(7)

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

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

(1)

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.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory stanovené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne
29. června 1995 o určitých prováděcích pravidlech
k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování
vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba
přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Náhradu použitelnou pro slad je třeba vypočítat
s ohledem na množství obilovin nezbytné k výrobě
uvažovaných produktů. Tato množství byla stanovena
nařízením (ES) č. 1501/95.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Vývozní náhrady pro slad uvedený v čl. 1 písm. c) nařízení
(ES) č. 1784/2003 se stanovují ve výši uvedené v příloze.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2007.

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

V Bruselu dne 28. září 2007.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).
(2) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1996/2006 (Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).
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PŘÍLOHA
nařízení Komise ze dne 28. září 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

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).
Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1132/2007
ze dne 28. září 2007,
kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
možné pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení
(ES) č. 1784/2003 stanovit opravnou částku. Tato
opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory
uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

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. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

(3)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka
musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

vzhledem k těmto důvodům:

(4)

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

(1)

(2)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003
musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná
v den podání žádosti o licenci uplatněna na základě
žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během
doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě
může být výše náhrady opravena.
Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června
1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla
k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování
vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba
přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Opravnou částku uvedenou v čl. 15 odst. 3 nařízení (ES)
č. 1784/2003, použitelnou pro předem stanovené vývozní
náhrady pro slad, je třeba stanovit dle přílohy tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2007.

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

V Bruselu dne 28. září 2007.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Νařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).
(2) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Νařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1996/2006 (Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).
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PŘÍLOHA
nařízení Komise ze dne 28. září 2007, kterým se stanoví opravná částka pro náhradu poskytovanou pro slad
(EUR/t)
Kód produktu

1107
1107
1107
1107
1107

10
10
10
10
20

11
19
91
99
00

9000
9000
9000
9000
9000

Země určení

Běžný měsíc
10

1. období
11

2. období
12

3. období
1

4. období
2

5. období
3

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
(EUR/t)

Kód produktu

1107
1107
1107
1107
1107

10
10
10
10
20

11
19
91
99
00

9000
9000
9000
9000
9000

Země určení

6. období
4

7. období
5

8. období
6

9. období
7

10. období
8

11. období
9

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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).
Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).
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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1133/2007
ze dne 28. září 2007,
kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro
potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(3)

Obecná a prováděcí pravidla stanovená článkem 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článkem 13 nařízení (ES)
č. 1785/2003 pro vývozní náhrady jsou přiměřeně
použitelná pro výše uvedená opatření.

(4)

Specifická kritéria, která je třeba vzít v úvahu při výpočtu
vývozní náhrady pro rýži, jsou definována v článku 14
nařízení (ES) č. 1785/2003.

(5)

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. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze
dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2),
a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Článek 2 nařízení Rady (EHS) č. 2681/74 ze dne
21. října 1974, týkající se financování výdajů vzniklých
v souvislosti s dodávkou zemědělských produktů jako
potravinové pomoci (3) ze strany Společenství, stanoví,
že část výdajů odpovídající dle pravidel Společenství
vývozním náhradám pro dané produkty je třeba
naúčtovat Evropskému zemědělskému orientačnímu a
záručnímu fondu, oddělení záruk.
Za účelem jednoduššího stanovení a řízení rozpočtu pro
opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci a ve
snaze informovat členské státy o míře účasti Společenství
na financování vnitrostátních opatření potravinové
pomoci je třeba určit výši náhrad poskytovaných pro
tato opatření.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
U vnitrostátních opatření a opatření Společenství v oblasti
potravinové pomoci prováděných v rámci mezinárodních
dohod nebo jiných doplňkových programů, jakož i v rámci
ostatních opatření Společenství ve formě bezplatných dodávek,
se náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže
stanovují podle přílohy.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2007.

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

V Bruselu dne 28. září 2007.
Za Komisi
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy
nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169,
s. 6).
2
( ) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy
nařízením Komise (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144,
s. 1).
(3) Úř. věst. L 288, 25.10.1974, s. 1.

pozměněné
29.6.2007,
pozměněné
31.5.2006,
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PŘÍLOHA
nařízení Komise ze dne 28. září 2007, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin
a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
(EUR/t)
Kód produktu

Výše náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

5,28

1102 20 10 9400

4,52

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

6,79

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktů jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87, ve znění
pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
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II
(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné)

ROZHODNUTÍ

RADA
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 28. září 2007,
kterým se jménem Společenství vypovídá Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím
a Indickou republikou o třtinovém cukru
(2007/626/ES)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním
pododstavcem první větou této smlouvy,

(3)

Je proto potřeba vypovědět dohodu v souladu s článkem
11 uvedené dohody a tuto skutečnost oznámit Indii jako
smluvní straně dohody.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
s ohledem na návrh Komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o třtinovém cukru (dále jen
„dohoda“), schválené rozhodnutím Rady 75/456/EHS (1)
se Společenství zavazuje, že bude nakupovat a dovážet za
zaručené ceny stanovená množství surového nebo bílého
třtinového cukru, který pochází z Indie a k jehož
dodávkám do Společenství se Indie zavazuje. Podle
článku 11 dohody může kterákoliv ze stran vypovědět
dohodu písemným oznámením druhé straně s dvouletou
výpovědní lhůtou.

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indií
o třtinovém cukru, podepsaná dne 18. července 1975, se tímto
vypovídá jménem Společenství s účinkem od 1. října 2009.
Článek 2
Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné oznámit indické vládě vypovězení uvedené dohody.
Článek 3
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské
unie.

V Bruselu dne 28. září 2007.
(2)

V souvislosti s ukončením intervence v reformované
společné organizaci trhu s cukrem již nebudou vnitřní
ceny cukru dále zaručovány intervenčním nákupem. Je
namístě ukončit systém zaručených cen pro cukr dovezený na základě dohody o cukru.

(1) Úř. věst. L 190, 23.7.1975, s. 35.

Za Radu
předseda
M. PINHO
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ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 28. září 2007
o vypovězení jménem Společenství protokolu 3 o cukru ze států AKT, který je uveden v úmluvě
mezi AKT a EHS z Lomé a odpovídajících prohlášení připojených k této úmluvě, která jsou
obsažena v protokolu 3, který je připojen k příloze V k dohodě o partnerství AKT-ES vůči
Barbadosu, Belize, Republice Fidžijské ostrovy, Guyanské republice, Jamajce, Keňské republice,
Konžské republice, Madagaskarské republice, Republice Malawi, Mauricijské republice,
Mosambické republice, Republice Pobřeží slonoviny, Surinamské republice, Federaci Svatý
Kryštof a Nevis, Svazijskému království, Sjednocené republice Tanzanie, Republice Trinidad
a Tobago, Ugandské republice, Zambijské republice a Zimbabwské republice
(2007/627/ES)
náváním dohod o hospodářském partnerství. Výjimka
z povinností Společenství podle článku I všeobecné
dohody o clech a obchodu ohledně obchodních preferencí pro státy AKT podle dohody o partnerství AKT-ES
poskytnuté ministerskou konferencí světové obchodní
organizace WTO v Dohá dne 14. listopadu 2001 rovněž
přestane platit dne 31. prosince 2007.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 133 ve spojení s první větou čl. 300
odst. 2 prvního pododstavce této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,
(3)

Za účelem zajištění, že dovozní režim pro cukr tvoří
součást nových dovozních režimů předvídaných dohodami o hospodářském partnerství, je vhodné učinit
všechny nezbytné kroky a zabezpečit tak ukončení
protokolu o cukru a všech závazků v něm obsažených
dostatečně brzy se zřetelem na dvouletou výpovědní
lhůtu požadovanou podle protokolu o cukru.

(4)

Opatření protokolu o cukru sloužila zájmům jak států
AKT, tak i zájmům Společenství tím, že vývozcům ze
států AKT zaručovala odbytiště na výnosném trhu
a rafinériím Společenství poskytovala záruku pravidelných dodávek třtinového cukru. Ustanovení protokolu
o cukru však již nemohou být dále zachována.
V kontextu reformovaného trhu s cukrem v rámci Společenství nebude již Společenství dále poskytovat evropským výrobcům cukru cenové záruky, neboť předchozí
intervenční mechanismus je postupně ukončován.

(5)

V souvislosti s přechodem k liberalizaci obchodu mezi
AKT a EU není možné, aby neomezené množství existovalo vedle cenových a objemových záruk obsažených
v protokolu o cukru. Co se týče nejméně rozvinutých
zemí, je neomezený přístup v oblasti cukru naplánován
v rámci iniciativy Vše kromě zbraní (Everything But
Arms) od 1. července 2009. Jelikož se předpokládá, že
druhá fáze přechodného období začne 1. října 2009,
režim cukru v rámci iniciativy Vše kromě zbraní by
měl být odpovídajícím způsobem upraven.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Podle protokolu 3 o cukru ze států AKT, který je uveden
v úmluvě AKT-EHS z Lomé podepsané dne 28. února
1975 a podle odpovídajících prohlášení připojených
k této úmluvě (dále jen „protokol o cukru“), obsažených
v protokolu 3 připojenému k příloze V dohody
o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských
a tichomořských států na jedné straně a Evropským
společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé,
podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 (dále jen
„dohoda o partnerství AKT-ES“) (1), je Evropské společenství (ES) zavázáno po dobu neurčitou za zaručené ceny
nakupovat a dovážet určitá množství surového a bílého
třtinového cukru pocházejícího ze signatářských států
AKT a tyto státy se zavázaly tato množství dodávat
Společenství. Protokol o cukru stanoví, že protokol
může být vypovězen ze strany Společenství vůči
každému státu AKT a každým státem AKT vůči Společenství s dvouletou výpovědní lhůtou

Platnost současných obchodních ustanovení, která se
použijí na státy AKT a jsou stanovena v příloze
V dohody o partnerství AKT-ES, vyprší dne 31. prosince
2007. V souladu s článkem 36 dohody o partnerství
AKT-ES poskytnou dohody o hospodářském partnerství
nový právní rámec pro obchod se státy AKT a nahradí
obchodní režimy z dohody o partnerství AKT-ES. Článek
36 odst. 4 dohody z Cotonou ukládá ES a státům AKT
přezkoumat protokol o cukru v souvislosti s dojed-

(1) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3, pozměněná v Lucemburku dne
25. června 2005 (Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4).
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Tímto vypovězením není dotčena následná vzájemná
dohoda mezi Společenstvím a státy AKT na úpravě
v oblasti cukru v rámci komplexních dohod
o hospodářském partnerství.
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Trinidad a Tobago, Ugandské republice, Zambijské republice
a Zimbabwské republice.

Článek 2
(7)

Je proto nutné vypovědět protokol o cukru v souladu
s článkem 10 protokolu a oznámit toto vypovězení
každému státu AKT, který je signatářem tohoto protokolu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
Protokol 3 o cukru ze států AKT, který je uveden v úmluvě
AKT-EHS z Lomé podepsané dne 28. února 1975
a odpovídající prohlášení připojená k této úmluvě, obsažená
v protokolu 3 připojenému k příloze V dohody o partnerství
AKT-ES podepsané dne 23. června 2000 v Cotonou, se tímto
vypovídá jménem Společenství s účinností ode dne 1. října
2009 vůči Barbadosu, Belize, Republice Fidžijské ostrovy,
Guyanské republice, Jamajce, Keňské republice, Konžské republice, Madagaskarské republice, Republice Malawi, Mauricijské
republice, Mosambické republice, Republice Pobřeží slonoviny,
Surinamské republice, Federaci Svatý Kryštof a Nevis, Svazijskému království, Sjednocené republice Tanzanie, Republice

Předseda Rady je tímto oprávněn jmenovat osobu nebo osoby
zmocněné oznámit vládám Barbadosu, Belize, Republice
Fidžijské ostrovy, Guyanské republice, Jamajce, Keňské republice, Konžské republice, Madagaskarské republice, Republice
Malawi, Mauricijské republice, Mosambické republice, Republice
Pobřeží slonoviny, Surinamské republice, Federaci Svatý Kryštof
a Nevis, Svazijskému království, Sjednocené republice Tanzanie,
Republice Trinidad a Tobago, Ugandské republice, Zambijské
republice a Zimbabwské republice vypovězení uvedeného protokolu.

Článek 3
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské
unie.

V Bruselu dne 28. září 2007.
Za Radu
předseda
M. PINHO
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KOMISE
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 19. září 2007
o nezařazení methomylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro
přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
(oznámeno pod číslem K(2007) 4258)
(Text s významem pro EHP)

(2007/628/ES)
hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro
bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s čl. 8 odst. 1
nařízení (ES) č. 451/2000. Pro methomyl bylo členským
státem zpravodajem Spojené království a veškeré
příslušné informace byly předloženy dne 3. května 2004.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července
1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1),
a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

(4)

Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy
a EFSA a byla předložena Komisi dne 23. června 2006
v podobě závěru EFSA týkajícího se přezkoumání účinné
látky methomyl z hlediska posouzení rizika pesticidů (4).
Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy
a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat.

(5)

V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna
řada problematických otázek. Ty se týkají především
toho, že na základě dostupných informací přesahuje
expozice uživatele přijatelnou úroveň expozice uživatele
(AOEL) a že se neprokázalo, že je expozice pracovníků
a okolních osob přijatelná. Navíc s ohledem na ekotoxikologii existují obavy kvůli vysokému riziku pro ptáky,
savce, vodní organismy, včely a necílové členovce.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky
k výsledkům přezkoumání a uvedl, zda má či nemá
v úmyslu látku dále podporovat. Oznamovatel předložil
své připomínky a ty byly důkladně prozkoumány.
Navzdory předneseným argumentům se však pro
uvedené problémy nenalezlo řešení a hodnocení provedená na základě informací, které byly předloženy
a vyhodnoceny na setkání odborníků EFSA, neprokázala,
že by přípravky na ochranu rostlin obsahující methomyl
mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a)
a b) směrnice 91/414/EHS.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že
členský stát může během období 12 let od oznámení
uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na
ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené
v příloze I zmíněné směrnice, které jsou již na trhu
dva roky ode dne oznámení směrnice, zatímco jsou
tyto látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního
programu.

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č.
703/2001 (3) stanoví prováděcí pravidla pro druhou
etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice
91/414/EHS a stanoví seznam účinných látek, které mají
být posouzeny z hlediska možného zařazení do přílohy
I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje
methomyl.

Účinky methomylu na lidské zdraví a životní prostředí
byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními nařízení (ES)
č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001 pro rozsah použití
navrhovaných oznamovatelem. Tato nařízení navíc určují
členské státy zpravodaje, které musejí předložit příslušné

(1) Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Komise 2007/52/ES (Úř. věst. L 214, 17.8.2007, s. 3).
(2) Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1044/2003 (Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 32).
(3) Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4) EFSA Scientific Report (2006) 83, 1-73, Conclusion regarding the peer
review of pesticide risk assessment of methomyl.
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Methomyl by proto neměl být zařazen do přílohy
I směrnice 91/414/EHS.

L 255/41

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
(8)

(9)

(10)

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby udělená
povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících
methomyl byla ve stanovené lhůtě odejmuta a nebyla
obnovena a aby pro takové přípravky nebyla udělena
žádná nová povolení.

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků
na ochranu rostlin obsahujících methomyl by neměla
přesáhnout dvanáct měsíců, aby směly být stávající
zásoby použity během jednoho dalšího vegetačního
období, což zajistí, že přípravky na ochranu rostlin obsahujících methomyl budou pro zemědělce dostupné ještě
18 měsíců po přijetí tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení žádosti pro
methomyl v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS
s ohledem na případné zařazení do přílohy I.

Methomyl se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice
91/414/EHS.
Článek 2
Členské státy zajistí, aby:
a) byla povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících
methomyl do 19. března 2008 odejmuta;
b) nebyla ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí udělována ani
obnovována žádná povolení přípravků na ochranu rostlin
obsahujících methomyl.
Článek 3
Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s čl. 4 odst. 6
směrnice 91/414/EHS musí být co možná nejkratší a skončí
nejpozději 19. března 2009.
Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

(11)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat
nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
a Komise proto Radě předložila návrh týkající se těchto
opatření. Rada ve lhůtě stanovené v čl. 19 odst. 2
druhém pododstavci směrnice 91/414/EHS ani nepřijala
navrhovaný prováděcí předpis, ani nevyjádřila svůj
nesouhlas s návrhem prováděcích opatření, a proto je
na Komisi, aby tato opatření přijala,

V Bruselu dne 19. září 2007.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise
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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 20. září 2007,
o nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na
ochranu rostlin obsahujících tuto látku
(oznámeno pod číslem K(2007) 4282)
(Text s významem pro EHP)

(2007/629/ES)
nařízení (ES) č. 451/2000. Pro trifluralin bylo členským
státem zpravodajem Řecko a veškeré příslušné informace
byly předloženy dne 11. července 2003.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
(4)

Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy
a EFSA v rámci pracovní skupiny pro hodnocení a byla
předložena Komisi dne 14. března 2005 v podobě
závěru EFSA týkajícího se přezkoumání účinné látky trifluralin z hlediska posouzení rizika pesticidů (4). Tato
zpráva byla přezkoumána členskými státy a Komisí
v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat a dokončena dne 16. března 2007
v podobě zprávy Komise o přezkoumání trifluralinu.

(5)

V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna
řada problematických otázek. Trifluralin představuje
vysokou toxicitu pro vodní organismy, zejména ryby. Je
rovněž vysoce perzistentní v půdě a není snadno biologicky rozložitelný. Navíc projevuje možnost akumulace.
Zejména významně překračuje maximální biokoncentrační faktor (BCF) stanovený pro vodní organismy ve
směrnici 91/414/EHS, a tím naznačuje možnost bioakumulace v těchto organismech. Vzhledem k vysoké prchavosti nelze vyloučit přenos prostřednictvím vzduchu
a navzdory rychlé fotochemické degradaci monitorovací
programy prokázaly migraci do míst vzdálených od aplikace. Kvůli těmto obavám se má za to, že trifluralin
nesplňuje podmínky pro zařazení do přílohy I směrnice
91/414/EHS.

(6)

Účinky trifluralinu na lidské zdraví a životní prostředí
byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními nařízení
(ES) č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001 pro rozsah použití
navrhovaných oznamovatelem. Tato nařízení navíc určují
členské státy zpravodaje, které musejí předložit náležité
hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro
bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s čl. 8 odst. 1

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky
k výsledkům přezkoumání a uvedl, zda má či nemá
v úmyslu látku dále podporovat. Oznamovatel předložil
své připomínky a ty byly důkladně prozkoumány.
Navzdory argumentům, které oznamovatel předložil,
však nelze dané obavy eliminovat, a hodnocení provedená na základě informací, které byly předloženy
a vyhodnoceny na setkání odborníků EFSA, neprokázala,
že by přípravky na ochranu rostlin obsahující trifluralin
mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a)
a b) směrnice 91/414/EHS.

(1) Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Komise 2007/52/ES (Úř. věst. L 214, 17.8.2007, s. 3).
(2) Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1044/2003 (Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 32).
(3) Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4) Vědecká zpráva EFSA (2005) 28, 1–77, Závěry týkající se přezkoumání účinné látky trifluralin z hlediska posouzení rizika pesticidů
(dokončeno: 14. března 2005). EFSA Scientific Report (2005) 28,
1–77, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment
of the active substance trifluralin (finalised: 14 March 2005).

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července
1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1),
a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že
členský stát může během období 12 let od oznámení
uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na
ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené
v příloze I zmíněné směrnice, které již byly uvedeny na
trh do dvou let ode dne oznámení, zatímco jsou tyto
látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního
programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES)
č. 703/2001 (3) stanoví prováděcí pravidla pro druhou
etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice
91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají
být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy
I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje trifluralin.

(3)
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Trifluralin by proto neměl být zařazen do přílohy
I směrnice 91/414/EHS.
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

(8)

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby udělená
povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících trifluralin byla ve stanovené lhůtě odejmuta a nebyla obnovena a aby pro takové přípravky nebyla udělena žádná
nová povolení.

Trifluralin se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice
91/414/EHS.
Článek 2
Členské státy zajistí, aby:
a) povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících trifluralin
byla odňata do 20. března 2008;

(9)

(10)

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků
na ochranu rostlin obsahujících trifluralin by neměla
přesáhnout dvanáct měsíců, aby stávající zásoby směly
být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního
období, čímž se zabezpečí, že přípravky na ochranu
rostlin obsahující trifluralin zůstanou zemědělcům
dostupné 18 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení žádosti pro
trifluralin v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 směrnice
91/414/EHS s ohledem na případné zařazení do přílohy
I.

b) ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani
obnovována žádná povolení přípravků na ochranu rostlin
obsahujících trifluralin.
Článek 3
Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s ustanoveními čl.
4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a skončí
nejpozději 20. března 2009.
Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. září 2007.

(11)

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

Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise
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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 27. září 2007,
kterým se mění rozhodnutí 2006/779/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti tohoto
rozhodnutí
(oznámeno pod číslem K(2007) 4459)
(Text s významem pro EHP)

(2007/630/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(3)

Rozhodnutí 2006/779/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

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

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června
1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu
s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství
s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 10 odst.
4 uvedené směrnice,
s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince
1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství
s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 9 odst. 4
uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

V reakci na výskyt ohnisek nákazy klasického moru
prasat v Rumunsku bylo přijato rozhodnutí Komise
2006/779/ES
ze
dne
14.
listopadu
2006
o přechodných kontrolních opatřeních v oblasti zdraví
zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat
v Rumunsku (3).
Rozhodnutí 2006/779/ES se použije na dobu devíti
měsíců ode dne vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska
a Rumunska v platnost. S ohledem na situaci klasického
moru prasat v Rumunsku je vhodné platnost použitelnosti rozhodnutí 2006/779/ES prodloužit do 31.
prosince 2009.

(1) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst.
L 315, 19.11.2002, s. 14).
2
( ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst.
L 157, 30.4.2004, s. 33).
(3) Úř. věst. L 314, 15.11.2006, s. 48.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V rozhodnutí 2006/779/ES se článek 7 nahrazuje tímto:
„Článek 7
Použitelnost
Toto rozhodnutí se použije do 31. prosince 2009.“
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. září 2007.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise

29.9.2007
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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 27. září 2007,
kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti tohoto
rozhodnutí
(oznámeno pod číslem K(2007) 4460)
(Text s významem pro EHP)

(2007/631/ES)
telnosti rozhodnutí 2006/805/ES prodloužit do 31.
července 2008.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června
1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu
s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství
s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 10 odst.
4 uvedené směrnice,
s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince
1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství
s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 9 odst. 4
uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

V reakci na výskyt ohnisek nákazy klasického moru
prasat v některých členských státech bylo přijato rozhodnutí Komise 2006/805/ES ze dne 24. listopadu 2006
o kontrolních opatřeních v oblasti zdraví zvířat
v souvislosti s klasickým morem prasat v některých členských státech (3). Uvedené rozhodnutí stanoví některá
kontrolní opatření pro tlumení klasického moru prasat
v uvedených členských státech.
Rozhodnutí 2006/805/ES se použije na dobu devíti
měsíců ode dne vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska
a Rumunska v platnost. S ohledem na celkovou situaci
klasického moru prasat v oblastech Bulharska, Německa,
Francie, Maďarska a Slovenska je vhodné platnost použi-

(1) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst.
L 315, 19.11.2002, s. 14).
(2) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst.
L 157, 30.4.2004, s. 33; opravené znění Úř. věst. L 195,
2.6.2004, s. 12).
(3) Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 67. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/152/ES (Úř. věst. L 67, 7.3.2007, s. 10).

(3)

Rozhodnutí 2006/805/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

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

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V rozhodnutí 2006/805/ES se článek 14 nahrazuje tímto:
„Článek 14
Použitelnost
Toto rozhodnutí se použije do 31. července 2008.“
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. září 2007.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise
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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 28. září 2007,
kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce
patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu
(oznámeno pod číslem K(2007) 4480)
(Text s významem pro EHP)

(2007/632/ES)
oblastí A a B v souladu s článkem 4 uvedeného rozhodnutí.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

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

Komise tato opatření ve spolupráci s Německem
prozkoumala a přesvědčila se, že hranice oblastí A a B,
které vymezil příslušný orgán dotčeného členského státu,
jsou v dostatečné vzdálenosti od vlastního místa ohniska.
Oblasti A a B v Německu tedy mohou být potvrzeny
a může být stanovena doba trvání této regionalizace.

(4)

Rozhodnutí 2006/415/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

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

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince
1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství
s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4
uvedené směrnice,
s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června
1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu
s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství
s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst.
4 uvedené směrnice,
s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince
2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků
a o zrušení směrnice 92/40/EHS (3), a zejména na čl. 63 odst.
3 uvedené směrnice
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Rozhodnutí Komise 2006/415/ES ze dne 14. června
2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se
vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1
u drůbeže ve Společenství a o zrušení rozhodnutí
2006/135/ES (4) stanoví některá ochranná opatření,
která mají být použita, aby se zabránilo šíření této
nákazy, včetně vymezení oblastí A a B v návaznosti na
podezření na ohnisko nebo na potvrzení ohniska této
nákazy.
Německo
oznámilo
Komisi
ohnisko
H5N1
v hospodářství s chovem drůbeže na svém území ve
spolkové zemi Bavorsko a přijalo příslušná opatření
stanovená v rozhodnutí 2006/415/ES, včetně vymezení

(1) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst.
L 157, 30.4.2004, s. 33).
(2) Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst.
L 315, 19.11.2002, s. 14).
(3) Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.
(4) Úř. věst. L 164, 16.6.2006, s. 51. Rozhodnutí naposledy pozměněné
rozhodnutím 2007/604/ES (Úř. věst. L 236, 8.9.2007, s. 11).

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Příloha rozhodnutí 2006/415/ES se mění v souladu se zněním
přílohy tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. září 2007.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise
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PŘÍLOHA
Příloha rozhodnutí 2006/415/ES se mění takto:
1. V části A se doplňuje nový text, který zní:

Oblast A
Kód země
ISO

DE

Členský stát

Kód (pokud je
k dispozici)

NĚMECKO

Název

Desetikilometrové pásmo vymezené kolem
ohniska v obcích Bruck in der Oberpfalz
a Nittenau zahrnující celé tyto obce nebo jejich
části:
LANDKREIS
SCHWANDORF

BODENWÖHR
BODENWÖHRER FORST
BRUCK IN DER OBERPFALZ
EINSIEDLER UND WALDERBACHER FORST
MAXHÜTTE-HAIDHOF
NEUNBURG VORM WALD
NEUKIRCHEN-BALBINI
NITTENAU
ÖSTL. NEUBÄUER FORST
SCHWANDORF
SCHWARZENFELD
STEINBERG
TEUBLITZ
WACKERSDORF

LANDKREIS
REGENSBURG

ALTENTHANN
BERNHARDSWALD
REGENSTAUF

LANDKREIS
CHAM

REICHENBACH
RODING
WALD
WALDERBACH
ZELL

Datum ukončení
platnosti čl. 4 odst.
4 písm. b) bodu iii)

18.10.2007

CS

L 255/48

Úřední věstník Evropské unie

29.9.2007

2. V části B se doplňuje nový text, který zní:

Oblast B
Kód země
ISO

DE

Členský stát

Kód (pokud je
k dispozici)

NĚMECKO

Název

Obce:
LANDKREIS
SCHWANDORF

BODENWÖHR
BODENWÖHRER FORST
BRUCK IN DER OBERPFALZ
EINSIEDLER UND WALDERBACHER FORST
MAXHÜTTE-HAIDHOF
NEUNBURG VORM WALD
NEUKIRCHEN-BALBINI
NITTENAU
ÖSTL. NEUBÄUER FORST
SCHWANDORF
SCHWARZENFELD
SCHWARZHOFEN
STEINBERG
TEUBLITZ
WACKERSDORF

LANDKREIS
REGENSBURG

ALTENTHANN
BERNHARDSWALD
BRENNBERG
REGENSTAUF

LANDKREIS
CHAM

FALKENSTEIN
REICHENBACH
RODING
WALD
WALDERBACH
ZELL

Datum ukončení
platnosti čl. 4 odst.
4 písm. b) bodu iii)

18.10.2007

