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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 564/2005
z dnia 8 kwietnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz
upoważniające do ostatecznego poboru tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz
niektórych lin oraz kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Republiki Czeskiej, Rosji,
Tajlandii i Turcji
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

We wniosku, stosownie do art. 11 ust. 3 rozporządzenia
podstawowego, powołano się na to, iż zmieniły się
okoliczności dotyczące dumpingu, na podstawie których
wprowadzono środki, i zmiany te mają charakter trwały.

(5)

Zgodnie z treścią wniosku wnioskodawca przeszedł
zmiany strukturalne, które w sposób znaczący wpłynęły
na normalną wartość. Ponadto wnioskodawca stwierdził,
że porównanie normalnej ceny obliczonej w oparciu
o koszty własne lub cenę krajową z cenami wywozu
do Wspólnoty doprowadziłoby do obniżenia znacznie
poniżej poziomu obecnych środków mających zastosowanie do przywozu od wnioskodawcy, tj. 17,8 %.
W związku z powyższym, dalsze obciążenie środkami
na obecnych poziomach, opartych na wcześniej określonym poziomie dumpingu, nie jest konieczne dla
celów zrównoważenia dumpingu.

(6)

Stwierdzając, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że
istnieją wystarczające dowody dla wszczęcia częściowego
postępowania tymczasowego, Komisja opublikowała
zawiadomienie
(zwane
dalej
„zawiadomieniem
o wszczęciu”) (4) i wszczęła dochodzenie, którego zakres
był
ograniczony
do
zbadania
dumpingu
u wnioskodawcy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z 22
grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”),
w szczególności jego art. 11 ust. 3,
uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,
a także mając na uwadze, co następuje:
A. POPRZEDNIA PROCEDURA
(1)

W dniu 5 maja 2000 r. Komisja wszczęła postępowanie
antydumpingowe (2) w sprawie przywozu niektórych
żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących między
innymi z Turcji.

(2)

Rezultatem wspomnianego postępowania było nałożenie,
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1601/2001 (3), ostatecznego cła antydumpingowego w celu wyeliminowania
szkodliwych skutków dumpingu.

C. PROCEDURA
B. WNIOSEK
(3)

O PRZEPROWADZENIE
TYMCZASOWEGO

PRZEGLADU

(7)

Komisja oficjalnie powiadomiła przedstawicieli państwa
wywozu i wnioskodawcę o wszczęciu częściowego
dochodzenia tymczasowego, jak również umożliwiła
wszystkim stronom, których ta sprawa dotyczy bezpośrednio, przedstawienie swoich opinii na piśmie oraz
wystąpienie z wnioskiem o wysłuchanie. Otrzymano
pismo od EWRIS, Komitetu Łącznikowego Przemysłu
Lin Stalowych Unii Europejskiej (który był skarżącym
w postępowaniu pierwotnym).

(8)

Komisja przesłała również wnioskodawcy kwestionariusz,
na który wnioskodawca odpowiedział w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wszczęciu.

Z wnioskiem o przeprowadzenie częściowego przeglądu
tymczasowego rozporządzenia (WE) nr 1601/2001
wystąpił Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. (zwany
dalej „Has Çelik” lub „wnioskodawcą”), producent eksportujący niektóre żelazne lub stalowe liny i kable będące
przedmiotem obowiązujących środków antydumpingowych.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str.
12).
2
( ) Dz.U. C 127 z 5.5.2000, str. 12.
(3) Dz.U. L 211 z 4.8.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1268/2003 (Dz.U. L 180 z 18.7.2003,
str. 23).

(4) Dz.U. C 67 z 17.3.2004, str. 5.
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porównywalnego, reprezentatywnego typu sprzedawanego na rynek wewnętrzny.

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie informacje uznane za niezbędne dla celów określenia
dumpingu oraz przeprowadziła wizytę weryfikacyjną
w siedzibie wnioskodawcy.
(15)

W odniesieniu do produktów spełniających wymóg 5 %,
przeprowadzono analizę dotyczącą tego, czy sprzedaż
krajowa każdego porównywalnego typu mogłaby być
uważana za dokonaną w zwykłym obrocie handlowym,
poprzez określenie odsetka sprzedaży omawianego typu
niezależnym klientom, nieprzynoszącej straty. We
wszystkich przypadkach nieprzynosząca straty sprzedaż
danego typu stanowiła ponad 80 % całkowitej sprzedaży
krajowej wspomnianego typu i w związku z tym,
normalna cena oparta była na średniej ważonej całej
sprzedaży dokonanej w okresie dochodzenia.

(16)

W odniesieniu do typów produktów wywożonych do
Wspólnoty, w przypadku gdy nie stwierdzono porównywalnych typów sprzedawanych na rynku krajowym,
normalna wartość była ustalana w oparciu o koszty
poniesione przez wnioskodawcę przy produkcji wywożonych typów produktu będącego przedmiotem procedury,
rozsądną
kwotę
sprzedaży,
koszty
ogólne
i administracyjne oraz zyski, zgodnie z art. 2 ust. 3 i 6
rozporządzenia
podstawowego.
Koszty
ogólne
i administracyjne zostały oparte na sprzedaży krajowej
przez wnioskodawcę produktu podobnego. Margines
zysku został oparty na sprzedaży krajowej produktu
podobnego
przez
wnioskodawcę,
dokonywaną
w normalnym obrocie handlowym.

Dochodzenie w sprawie dumpingu objęło okres od 1
lipca 2003 r. do 29 lutego 2004 r. (zwany dalej
„okresem dochodzenia”).

D. PRODUKT

Produkt objęty procedurą
(11)

Produktem objętym procedurą jest ten sam produkt co
w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia obecnych środków (zwanym dalej „poprzednim dochodzeniem”), tj. żelazne lub stalowe liny i kable, w tym liny
zamknięte, z wyłączeniem lin i kabli ze stali nierdzewnej,
o maksymalnym przekroju poprzecznym powyżej 3 mm,
z dołączonym osprzętem lub bez (zwane „linami
z drutów stalowych” lub „SWR”), pochodzące z Turcji,
sklasyfikowane obecnie pod kodami CN 7312 10 82,
7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 oraz 7312 10 99.

Produkt podobny
(12)

Podobnie jak w poprzednim dochodzeniu, również i to
dochodzenie wykazało, że SWR produkowane w Turcji
przez wnioskodawcę i sprzedawane na rynek turecki lub
na wywóz do Wspólnoty mają zasadniczo takie same
cechy fizyczne i zastosowanie, w związku z czym należy
je uznać za produkt podobny w rozumieniu art. 1 ust. 4
rozporządzenia podstawowego.

15.4.2005

Cena wywozowa
(17)

E. DUMPING

Ponieważ całkowita sprzedaż na wywóz produktu objętego procedurą odbywała się bezpośrednio do niezależnych klientów we Wspólnocie, cenę wywozową określono, zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, na podstawie cen zapłaconych lub należnych.

Wartość normalna
(13)

(14)

W celu określenia wartości normalnej, ustalono najpierw,
czy całkowita wielkość sprzedaży przez wnioskodawcę
produktu podobnego na rynku krajowym jest reprezentatywna w porównaniu z jego całkowitą wielkością
sprzedaży na wywóz do Wspólnoty. Zgodnie z art. 2
ust. 2 rozporządzenia podstawowego uznano, iż wielkość ta jest reprezentatywna, ponieważ wielkość sprzedaży krajowej wnioskodawcy wynosi co najmniej 5 %
całkowitej wielkości jego sprzedaży na wywóz do Wspólnoty.

Dla każdego typu sprzedawanego przez wnioskodawcę
na rynku krajowym i uznanego za porównywalny do
typów sprzedawanych na wywóz do Wspólnoty
zbadano, czy sprzedaż krajowa była wystarczająco reprezentatywna dla celów art. 2 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego. Uznano, iż ma to miejsce w przypadku
gdy całkowita wielkość sprzedaży krajowej danego typu
w okresie dochodzenia stanowiła 5 % lub więcej całkowitej wielkości sprzedaży tego samego typu na wywóz
do Wspólnoty. Dla większości typów wywożonych do
Wspólnoty w okresie dochodzenia nie stwierdzono

Porównanie
(18)

Porównanie między normalną wartością a ceną wywozową przeprowadzono na podstawie loco-fabryka i na
tym samym poziomie sprzedaży. W celu zapewnienia
rzetelności porównania wzięto pod uwagę, stosownie
do art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego, różnice
w czynnikach, które, jak podnoszono i dowiedziono,
wpływają na ceny i porównywalność cen, tj. koszty
transportu, ubezpieczenia, przeładunku, załadunku oraz
koszty dodatkowe, koszty kredytów i wartość marży.

Margines dumpingu
(19)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego
dokonano porównania między średnią, ważoną normalną
wartością a średnią ceną wywozową netto ex-works dla
porównywalnego typu produktu.

(20)

Powyższe porównanie wykazało brak występowania
dumpingu.
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F. TRWAŁY CHARAKTER ZMIANY OKOLICZNOŚCI
(21)

Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego,
zbadano również, czy zmianę okoliczności można uznać
za trwałą.

(22)

W tym zakresie dochodzenie wykazało, iż wnioskodawca
przeszedł zmiany strukturalne, które w sposób znaczący
wpływają na strukturę produkcyjną i organizacyjną, przyczyniając się do większej wydajności produkcyjnej, co
doprowadziło do spadku kosztów produkcji i tym
samym do obniżenia normalnej wartości w porównaniu
z poprzednim dochodzeniem (od 1 kwietnia 1999 r. do
31 marca 2000 r.). W tym samym okresie wzrosły ceny
wywozowe i nic nie wskazywało na to, aby wzrost ten
był tymczasowy.

(23)

Stwierdzono
zatem,
iż
zmiana
okoliczności,
w szczególności wzrost cen wywozu do Wspólnoty,
oraz znaczne obniżenie kosztów produkcji mają
charakter trwały.
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(27)

W odniesieniu do cen surowców zauważa się, iż ceny
surowców mogły wzrosnąć po okresie dochodzenia, lecz
nie mogło być to uwzględnione przy obliczaniu
dumpingu dla wnioskodawcy. W tym przypadku
głównym surowcem jest walcówka, podstawowy produkt
ze stali, będący towarem, którego ceny zazwyczaj zmieniają się w krótkim czasie. W związku z powyższym nie
można traktować wszelkich wzrostów ceny tego surowca
za zmiany o charakterze trwałym, co mogłoby podać
w wątpliwość powyższe ustalenia.

(28)

Wreszcie należy zauważyć, że z uwagi na fakt, iż uchylenie środków dotyczy wyłącznie wnioskodawcy, a nie
Turcji w całości, wnioskodawca nadal podlega postępowaniu i może być ponownie poddany dochodzeniu
w
jakimkolwiek
przeglądzie
przeprowadzonym
w stosunku do Turcji zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia podstawowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

G. ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

Artykuł 1

(24)

Mając na uwadze brak występowania dumpingu, za właściwe uznaje się zniesienie środków w zakresie, w jakim
dotyczą one wnioskodawcy.

W rozporządzeniu (WE) nr 1601/2001 wprowadza się następujące zmiany:

(25)

Zainteresowane strony poinformowano o faktach
i rozważaniach, na podstawie których zamierzano zalecić
dalszą zmianę rozporządzenia Rady (WE) nr 1601/2001
i umożliwiono im przedstawienie swoich uwag.

(26)

Następnie EWRIS przesłał ogólne uwagi odnoszące się
głównie do rosnących cen surowców po okresie dochodzenia. EWRIS nie poddał w wątpliwość ustaleń dotyczących dumpingu opisanych powyżej, niemniej wyraził
obawę o możliwość wystąpienia ponownego dumpingu
ze strony wnioskodawcy w przyszłości.

W tabeli w art. 1 ust. 3 stawka celna wyrażona w procentach,
w odniesieniu do tureckiego przedsiębiorstwa Has Çelik ve
Halat Sanayi Ticaret A.S. (dodatkowy kod TARIC A220) otrzymuje brzmienie:
„0”
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 8 kwietnia 2005 r.
W imieniu Rady
J. ASSELBORN

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 565/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców
i warzyw
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia
21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania
ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1),
w szczególności jego art. 4 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje,
w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji
handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania
przez Komisję standardowych wartości dla przywozu
z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów
i okresów określonych w jego Załączniku.

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone
w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości w przywozie, o których mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie
z tabelą zamieszczoną w Załączniku.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299
z 1.11.2002, str. 17).
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ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Komisji z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla
ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

0702 00 00

052
204
212
624
999

99,5
63,6
146,4
104,1
103,4

0707 00 05

052
204
999

144,2
53,8
99,0

0709 90 70

052
204
999

105,4
40,9
73,2

0805 10 20

052
204
212
220
400
624
999

47,3
48,9
52,4
49,1
55,3
57,1
51,7

0805 50 10

052
220
400
624
999

61,8
69,6
69,0
63,2
65,9

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

88,0
118,1
97,6
59,7
71,1
63,2
79,6
80,5
110,5
85,4

0808 20 50

388
512
528
999

81,2
77,6
65,8
74,9

Standardowa wartość w przywozie

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 566/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu
posiadanych przez Komisję wynika, iż obecnie stosowane
stawki refundacji wywozowych powinny zostać zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (1), a w szczególności jego art. 31 ust.
3,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Stawki refundacji stosowane od dnia 24 marca 2005 r.
do produktów wymienionych w Załączniku, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu,
zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr
468/2005 (2).
Z zastosowania reguł i kryteriów zawartych
w rozporządzeniu (WE) nr 468/2005 do informacji

Stawki refundacji określone w rozporządzeniu (WE) nr
468/2005 zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie zmienione
ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1787/2003 (Dz.U. L 270
z 21.10.2003, str. 121).
(2) Dz.U. L 78 z 24.3.2005, str. 9.
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ZAŁĄCZNIK
Stawki refundacji obowiązujące od dnia 15 kwietnia 2005 r. w odniesieniu do niektórych produktów
mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)
(EUR/100 kg)
Stawka refundacji

Kod CN

ex 0402 10 19

W przypadku
wcześniejszego
wyznaczenia
refundacji

W innych
przypadkach

—

—

26,53

28,00

a) w przypadku wywozu produktów podobnych do PG 3, zawierających masło po obniżonej cenie bądź śmietanę, uzyskane zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 2571/97;

32,54

34,67

b) w przypadku wywozu pozostałych towarów

61,57

65,60

a) w przypadku wywozu towarów, zawierających masło po obniżonej
cenie lub śmietanę, które zostały wyprodukowane zgodnie
z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2571/97;

40,70

44,00

b) w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 2106 90 98 o wagowej
zawartości tłuszczu mleka przekraczającej 40 %

126,58

136,25

c) w przypadku wywozu pozostałych towarów.

119,33

129,00

Opis

Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej
zawartości tłuszczu do 1,5 %, bez dodatku cukru bądź innych środków
słodzących (PG 2):
a) w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 3501;
b) w przypadku wywozu pozostałych towarów

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej
zawartości tłuszczu równej 26 %, bez dodatku cukru bądź innych
środków słodzących (PG 3):

Masło o wagowej zawartości tłuszczu równej 82 % (PG 6):

(1) Stawki określone w niniejszym załączniku nie mają zastosowania do wywozu do Bułgarii z dniem 1 pazdziernika 2004 r. oraz do
towarów wymienionych w tabelach I i II Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską
z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarskiej lub do Księstwa Lichtensteinu z dniem 1 lutego 2005 r.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 567/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
ustanawiające, na rok gospodarczy 2004/2005, kwoty, które należy wypłacić organizacjom
producentów oliwy z oliwek i ich uznanym związkom na mocy rozporządzenia Rady
nr 136/66/EWG
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22
września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji
rynku olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 20d
ust. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Artykuł 20d ust. 1 rozporządzenia nr 136/66/EWG
stanowi, że potrąca się pewien procent z kwoty pomocy
produkcyjnej na sfinansowanie działań organizacji producentów i ich uznanych związków. Na lata gospodarcze
od 1998/1999 do 2004/2005 wymieniony procent
wynosi 0,8 %.
Artykuł 21 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
2366/98 z dnia 30 października 1998 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy
produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek w latach
gospodarczych 1998/99, 1999/2000 i 2000/01 (2)
stanowi, że ilości jednostkowe przyznawane związkom
i organizacjom producentów są ustalane na podstawie
prognozy dla ogółu zatrzymanej pomocy. Środki, które
będą dostępne w każdym Państwie Członkowskim na
mocy wymienionego zatrzymania, powinny zostać
rozdzielone w odpowiedni sposób pomiędzy uprawnione
podmioty.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów
i Tłuszczów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Kwoty, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 2366/98, zostają ustalone na rok gospodarczy
2004/2005 w wysokości:
— dla Grecji, odpowiednio 2,0 EUR i 2,0 EUR
— dla Hiszpanii, odpowiednio 4,5 EUR i 2,2 EUR
— dla Francji, odpowiednio 0,0 EUR i 0,0 EUR
— dla Włoch, odpowiednio 2,0 EUR i 2,2 EUR
— dla Malty, odpowiednio 0,0 EUR i 0,0 EUR
— dla Portugalii, odpowiednio 0,0 EUR i 6,5 EUR
— dla Słowenii, odpowiednio 0,0 EUR i 0,0 EUR
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161
z 30.4.2004, str. 97).
(2) Dz.U. L 293 z 31.10.1998, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1432/2004 (Dz.U. L 264
z 11.8.2004, str. 6).
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 568/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu
cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 zgodnie
z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi oraz zmieniające
rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1159/2003.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia
19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 22 ust. 2 oraz
art. 39 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia
18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (2), w szczególności jego art. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 otrzymuje
brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje
„Artykuł 9
(1)

Doświadczenie zdobyte w trakcie roku gospodarczego
2003/2004, który był pierwszym okresem dostawy,
w trakcie którego miało zastosowanie rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1159/2003 (3), wykazało, że należy
wprowadzić zmiany do zasad zarządzania przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu, w szczególności
w odniesieniu do określania ilości zobowiązań dostawy
cukru preferencyjnego z AKP-Indii.

(2)

W celu zagwarantowania przewidywalności wymaganej
do właściwego przeprowadzania transakcji handlowych
Komisja tymczasowo ustali, przed początkiem okresu
dostawy, którego to dotyczy, ilości zobowiązań dostawy,
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 42 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

1.
Komisja ustala, zgodnie z procedurą określoną w art.
42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, ilości zobowiązań dostawy dla każdego zainteresowanego kraju wywozu
zgodnie z art. 3 i art. 7 Protokołu AKP i art. 3 i art. 7
Umowy z Indiami oraz art. 11 i art. 12 niniejszego rozporządzenia.

2.

(3)

W trakcie okresu dostawy, gdy znane są rzeczywiste
dostawy dokonane w poprzednich latach, należy ustalić
te ilości z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia
zmian, jeżeli późniejsze informacje będą je określać
szczegółowo. Bez uszczerbku dla podejmowanego
dochodzenia należy również przyjąć w ramach ustalania
ilości zobowiązań dostawy metodę przetwarzania ilości
nominalnych pozwoleń przywozowych, dla których nie
ustalono rzeczywistego przywozu do Wspólnoty.

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6
z 10.1.2004, str. 16).
2
( ) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.
(3) Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1409/2004 (Dz.U. L 256
z 3.8.2004, str. 11).

Ustalenia ilości zobowiązań dostawy w okresie dostawy:

a) dokonuje się tymczasowo do dnia 1 maja poprzedzającego wymieniony okres;

b) przyjmuje się do dnia 1 lutego wymienionego okresu;

c) czasami dostosowuje się w trakcie trwania wymienionego
okresu, jeżeli nowe informacje tego wymagają, a w szczególności w celu rozwiązania należycie uzasadnionych
szczególnych przypadków.

Zobowiązania dostawy uwzględnione przy wydawaniu
pozwoleń określonych w art. 4 są równe ilościom ustalonym
na mocy akapitu pierwszego oraz, jeżeli potrzebne, odpowiednio dostosowane do decyzji wydanych na mocy art. 3
i art. 7 Protokołu AKP i Umowy z Indiami.
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4.
Dostosowania, o których mowa w ust. 2 lit. c), mogą
obejmować przenoszenie ilości między dwoma następującymi po sobie okresami dostawy, pod warunkiem że nie
narusza to uzgodnień w sprawie dostaw określonych
w art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

3.
Ilości zobowiązań dostawy są ustalane na mocy art. 3
i art. 7 Protokołu AKP, art. 3 i art. 7 Umowy z Indiami oraz
art. 11 i art. 12 niniejszego rozporządzenia, uwzględniając:
a) rzeczywiste dostawy dokonane w trakcie poprzednich
okresów dostawy;

5.
W poszczególnych okresach dostawy całkowita ilość
zobowiązań dostawy dla każdego zainteresowanego kraju
wywozu sprowadzona zostanie jako cukier preferencyjny
z AKP-Indii na mocy zobowiązań dostawy po zerowej
stawce cła.

b) ilości zadeklarowane jako ilości, których nie można było
dostarczyć, zgodnie z art. 7 Protokołu AKP i Umowy
z Indiami.
W przypadku gdy ilości nominalne, dla których wydane
zostały pozwolenia przywozowe, przekraczają rzeczywiste
ilości dostaw dokonanych w poprzednich okresach, bez
uszczerbku dla wyników dochodzenia podejmowanego
przez właściwe władze, ilości nominalne pozwoleń, których
rzeczywisty przywóz do Wspólnoty nie mógł zostać stwierdzony, są dodawane do ilości, o których mowa w akapicie
pierwszym, lit. a).

15.4.2005

Zobowiązanie dostawy za lata gospodarcze 2003/2004,
2004/2005 i 2005/2006 otrzymuje następujący numer
seryjny: »Cukier preferencyjny z AKP-Indii: nr 09.4321«.”
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

15.4.2005
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 569/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
ustanawiające środek przejściowy na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do finansowania
składowania zboża oferowanego do skupu interwencyjnego w Republice Czeskiej, Estonii, na
Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji
Gwarancji (4), Sekcja Gwarancji EFOGR finansuje wydatki
związane z czynnościami fizycznymi wynikającymi ze
składowania. Wydatki Państw Członkowskich na ewentualny zwrot wyżej wymienionych dodatkowych kosztów
składowania należy traktować jak wydatki wynikające
z kosztów składowania ponoszonych w normalnej
sytuacji przez agencje interwencyjne i przewidzieć finansowanie przez Sekcję Gwarancji EFOGR na podstawie tej
samej kwoty ryczałtowej, uwzględniając miesięczne
podwyżki ceny interwencyjnej określone w art. 4 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 1784/2003.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej,
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii
i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii,
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii
i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. EFOGR,

a także mając na uwadze, co następuje:
Artykuł 1
(1)

Na wniosek niektórych Państw Członkowskich rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2005 (2) przedłuża, w roku
gospodarczym 2004/2005, o trzy miesiące maksymalny
termin dostawy zbóż oferowanych do skupu interwencyjnego w Państwach Członkowskich, które przystąpiły do
Wspólnoty Europejskiej dnia 1 maja 2004 r., nie zezwalając jednakże na dostawę po dniu 31 lipca 2005 r.

(2)

Środek ten może powodować dodatkowe koszty składowania zboża dostarczonego w tym nowym terminie, ale
po upływie terminu ustalonego pierwotnie w art. 4 ust. 3
akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000
z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiającego procedury
przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody
analizy do oznaczania jakości zbóż (3).

(3)

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr
1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiającego
ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 5.
(3) Dz.U. L 100 z 20.3.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123
z 27.4.2004, str. 50).
(4) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1259/96 (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str.
10).

Jeśli zboże oferowane do skupu interwencyjnego w Republice
Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie,
w Polsce, Słowenii i Słowacji było rzeczywiście finansowane
przez agencję interwencyjną po zakończeniu terminu dostaw
określonego w art. 4 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE)
nr 824/2000, wydatki Państwa Członkowskiego dotyczące
poniesionych kosztów składowania, między końcem tego
terminu a datą rzeczywistej dostawy do magazynu wskazanego
w planie dostawy, przy czym dostawa ta powinna nastąpić
w terminie określonym w rozporządzeniu (WE) nr 495/2005,
są traktowane jak wydatki, o których mowa w rozporządzeniu
(EWG) nr 1883/78.

Artykuł 2
Kwota ryczałtowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, obliczana jest na podstawie kwoty
ryczałtowej zwracanej Państwom Członkowskim przez Wspólnotę za składowanie zboża skupionego interwencyjnie w trakcie
roku gospodarczego 2004/2005, ustanowionej decyzją Komisji
z dnia 8 października 2004 r. (5), mianowicie 1,26 EUR za tonę
na miesiąc, od której odejmowana jest kwota miesięcznej
podwyżki, określonej w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
1784/2003, mianowicie 0,46 EUR za tonę na miesiąc, która
została dodana do ceny interwencyjnej za każdy miesiąc przekraczający termin, o którym mowa w art. 4 ust. 3 akapit trzeci
rozporządzenia (WE) nr 824/2000.
(5) C(2004) 3706. Decyzja nieopublikowana.
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Wydatki te są uwzględnione w rocznych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3492/90 (1), jako wydatki na czynności fizyczne związane ze skupem produktów
prowadzonym przez agencje interwencyjne.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do roku gospodarczego 2004/2005.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 3.

15.4.2005

15.4.2005
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 570/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 118/2005 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych
dla płatności bezpośrednich przyznawanych zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1782/2003
nych danych fizycznych odpowiednich dla różnych płatności bezpośrednich w okresie referencyjnym, które
stanowią określenie kwot referencyjnych, oraz danymi,
które Francja przekazała i które zostały wykorzystane
do ustalenia pułapów budżetowych mających zastosowanie
do
różnych
płatności
bezpośrednich
w rozporządzeniu (WE) nr 118/2005.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników
oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE)
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001,
(WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999,
(WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE)
nr 2529/2001, w szczególności jego art. 71 ust. 2 (1),

(3)

Należy zmienić pułapy budżetowe mające zastosowanie
we Francji, w roku 2005, w odniesieniu do płatności
bezpośrednich określonych w rozporządzeniu (WE) nr
118/2005.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 118/2005.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności
Bezpośrednich,

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Załącznik IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr
118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniającego
załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr
1782/2003 i ustanawiającego pułapy budżetowe dla
częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu
jednolitej płatności i rocznych kopert finansowych dla
systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu ustanawia na rok
budżetowy 2005 pułapy budżetowe dla płatności bezpośrednich, które należy przyznać zgodnie z art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.
Francja stwierdziła niedawno, przy obliczaniu uprawnień
do płatności jednolitych, że istnieje istotna różnica
między wynikiem finansowym stosowania indywidual-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 118/2005 zastępuje
się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2005 (Dz.U. L 24
z 27.1.2005, str. 15).
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK IV
PUŁAPY BUDŻETOWE DLA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH PRZYZNAWANYCH NA MOCY ART. 71
ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1782/2003
Rok budżetowy 2005
(w tysiącach euro)

Płatności obszarowe na rośliny
uprawne (63 EUR/t)

Grecja

Finlandia

Francja (*)

297 389

278 100

5 050 765

Malta

Niderlandy

174

174 186

Słowenia

12 467

Płatności obszarowe na rośliny
uprawne (63 EUR/t) POSEI

Hiszpania (*)

1 621 440
23

Specjalna pomoc regionalna z tytułu
roślin uprawnych (24 EUR/t)

80 700

Płatności dodatkowe na pszenicę
durum (291 EUR/ha) i specjalna
pomoc dla obszarów innych niż
obszary tradycyjne (46 EUR/ha)

179 500

62 828

171 822

Pomoc z tytułu roślin strączkowych na
ziarno

2 100

1 331

60 518

Pomoc z tytułu roślin strączkowych na
ziarno, POSEI
Pomoc z tytułu produkcji nasion

1
1 400

2 900

16 581

29

10 400

35

10 347

25 700

9 300

733 137

26

10 900

5 183

279 830

3 100

600

1 279

3

626

28 937

Specjalna premia za wołowinę

29 900

40 700

389 619

201

20 400

5 813

147 721

Premia ubojowa, bydło dorosłe

8 000

27 600

253 119

144

62 200

3 867

142 954

100

79 472

40 300

538

602

17 600

16 780

260 795

900

5 360

153 486

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

180 300

1 200

136 021

53

13 800

520

366 997

Premie dodatkowe za mięso baranie
i kozie

63 200

400

40 391

18

300

178

111 589

Płatności dodatkowe dla producentów
mięsa baraniego i koziego

8 800

100

7 026

3

700

26

18 655

2 400

11 250

Premia za krowy mamki
Płatność dodatkowa za krowy mamki

Premia ubojowa, cielęta
Premia z tytułu ekstensyfikacji w
odniesieniu do wołowiny
Płatności dodatkowe dla producentów
wołowiny
Premie za mięso baranie i kozie

Płatności dla producentów skrobi ziemniaczanej (44,216 EUR/t)
Pomoc obszarowa z tytułu uprawy ryżu
(102 EUR/t)

15 400

10 827

Pomoc obszarowa z tytułu uprawy ryżu
(102 EUR/t), francuskie departamenty
zamorskie

67 991

3 053

Płatności z tytułu produkcji suszu
paszowego

1 100

Premie dodatkowe za mięso wołowe
i baranie na wyspach Morza Egejskiego

1 000

Pomoc obszarowa z tytułu uprawy
chmielu

21 800

20

41 224

391

6 800

44 075

298

375

(*) Odlicza się pomoc odpowiadającą premiom wypłacanym w sektorach dla zwierząt dla regionów najbardziej peryferyjnych w latach referencyjnych (2000, 2001, 2002).”
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 571/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę
w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 kwietnia 2005 r.
w zależności od wyników otrzymanych w zastosowaniu
art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 785/68.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Kiedy istnieje różnica między ceną spustową dla rozpatrywanego produktu a ceną reprezentatywną, należy
ustalić dodatkowe należności przywozowe zgodnie
z warunkami przewidzianymi w art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 1422/95. W przypadku zawieszenia stosowania
należności przywozowych w zastosowaniu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1422/95, należy ustalić szczególne
kwoty dla tych należności.

(5)

Należy ustalić ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne w odniesieniu do przywozu rozpatrywanych
produktów, zgodnie z art. 1 ust. 2 i art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1422/95.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia
19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 24 ust. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/95 z dnia
23 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe przepisy
wykonawcze dotyczące przywozu melasy w sektorze
cukru i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr
785/68 (2), przewiduje, że cenę importową CIF melasy,
ustaloną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr
785/68 (3), uważa się za „cenę reprezentatywną”. Uważa
się, że ta cena została ustalona dla jakości standardowej
określonej w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 785/68.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
(2)

(3)

Dla celów ustalania cen reprezentatywnych, należy wziąć
pod uwagę wszelkie informacje przewidziane w art. 3
rozporządzenia (EWG) nr 785/68, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 4 wymienionego rozporządzenia, oraz, w przypadku gdy ma to zastosowanie,
dla celów takiego ustalenia można zastosować metodę
przewidzianą w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 785/68.
Dla celów dostosowania cen, nieodnoszącego się do
jakości standardowej, należy, w zależności od jakości
oferowanej melasy, zwiększyć lub zmniejszyć ceny

Artykuł 1
Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do
przywozu produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1422/95 są wskazane w Załączniku.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6
z 10.1.2004, str. 16).
(2) Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 79/2003 (Dz.U. L 13 z 18.1.2003,
str. 4).
(3) Dz.U. 145 z 27.6.1968, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1422/1995.
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Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru,
stosowane od 15 kwietnia 2005 r.
(EUR)

(1)
(2)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto
rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto
rozpatrywanego produktu

Kwota stosowanej należności przywozowej
w wyniku zawieszenia, o którym mowa w art. 5
rozporządzenia (WE) nr 1422/95 za 100 kg
netto rozpatrywanego produktu (1)

1703 10 00 (2)

10,68

—

0

1703 90 00 (2)

11,10

—

0

Ta kwota zastępuje, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1422/95 stawkę celną w ramach wspólnej taryfy celnej ustaloną dla tych
produktów.
Ustalenie dla jakości standardowej określonej w art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 785/68, zmienionego.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 572/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia
19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 27 ust. 5 akapit
drugi,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001,
różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a)
wymienionego rozporządzenia a cenami tych produktów
we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje
wywozowe.
(2)
Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1260/2001,
refundacje do cukrów białego i surowego, niedenaturowanych i wywiezionych w stanie nieprzetworzonym
muszą zostać ustalone przy uwzględnieniu sytuacji na
rynku wspólnotowym i rynku światowym cukru, i
w szczególności elementów kalkulacji cen i kosztów,
o których mowa w art. 28 wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z tym samym artykułem, należy
również uwzględnić gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.
(3)
W odniesieniu do cukru surowego, refundację należy
ustalić dla jakości standardowej, która jest określona
w załączniku I, pkt II rozporządzenia (WE) nr
1260/2001. Wymieniona refundacja jest ponadto ustalana zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr
1260/2001. Cukier krystaliczny został określony
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2135/95 z dnia 7
września 1995 r. ustanawiającym szczegółowe zasady
stosowania przyznawania refundacji wywozowych
w sektorze cukru (2). Kwotę tak obliczonej refundacji
w odniesieniu do cukrów aromatyzowanych lub zawierających substancje barwiące należy zastosować do ich
zawartości sacharozy, zatem należy ją ustalać
w odniesieniu na 1 % tej zawartości.
(4)
W przypadkach szczególnych kwota refundacji może być
ustalona w instrumentach prawnych innego typu.

(5)

Refundację należy ustalać co dwa tygodnie. Można ją
zmieniać w tym odstępie czasowym.

(6)

Art. 27 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE)
nr 1260/2001 przewiduje, że sytuacja na rynku światowym lub specyficzne wymagania pewnych rynków
mogą uczynić koniecznym zróżnicowanie refundacji do
produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(7)

Znaczący i szybki wzrost preferencyjnego przywozu
cukru pochodzącego z zachodnich krajów bałkańskich
od początku 2001 r., oraz wywozu cukru ze Wspólnoty
do tych krajów wydaje się być istotnie sztuczny.

(8)

Aby uniknąć wszelkiego nadużycia w związku
z ponownym przywozem do Wspólnoty produktów
w sektorze cukru, dla których przyznano refundację
wywozową, należy nie ustalać refundacji do produktów,
o których mowa w niniejszym rozporządzeniu
w odniesieniu do wszystkich zachodnich krajów bałkańskich.

(9)

Biorąc pod uwagę te informacje i aktualną sytuację na
rynkach w sektorze cukru, a w szczególności notowania
lub ceny cukru we Wspólnocie i na rynku światowym,
należy ustalić refundację w odpowiedniej wysokości.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Refundacje, które przyznaje się do wywozu produktów,
o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1260/2001, w stanie nieprzetworzonym i niedenaturowanych, ustalone są zgodnie z Załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004,
str. 16).
(2) Dz.U. L 214 z 8.9.1995, str. 16.
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ZAŁĄCZNIK
REFUNDACJE

WYWOZOWE DO CUKRU BIAŁEGO I CUKRU SUROWEGO
NIEPRZETWORZONYM OD DNIA 15 KWIETNIA 2005 R. (1)

W

STANIE

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,90 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,90 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

0,3522

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,85

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,85

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

0,3522

NB: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366
z 24.12.1987, str. 1).
Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003,
str. 11).
Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:
S00: wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia
traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz
z Kosowem, określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z 10 czerwca 1999 r.) i Byłej
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, poza przypadkiem cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit.
b) rozporządzenia Rady nr 2201/96 (Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29).
(1) Kwoty refundacji ustalone w niniejszym załączniku nie są stosowane od dcia 1 lutego 2005 r. zgodnie z decyzją Rady 2005/45/WE
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją
Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r.
odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie o przetworzonych produktów rolnych (Dz.U L 23 z 26.1.2005, str. 17).
(2) Niniejszą kwotę stosuje się do cukru surowego o uzysku wynoszącym 92 %. Jeżeli uzysk z wywożonego cukru surowego nie wynosi
92 %, stosowaną kwotę refundacji wylicza się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 573/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do
niektórych państw trzecich w ramach 23. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego
przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004
kwotę refundacji wywozowej dla rozpatrywanego przetargu częściowego, biorąc pod uwagę w szczególności
sytuację i przewidywany rozwój rynku cukru we Wspólnocie i na rynku światowym.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia
19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 27 ust. 5 akapit
drugi,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1327/2004
z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie stałego przetargu
ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru białego na rok gospodarczy
2004/2005 (2) przystępuje się do przetargów częściowych w sprawie wywozu wspomnianego cukru do
niektórych państw trzecich.

W 23. przetargu częściowym na cukier biały, wykonanym
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1327/2004, maksymalną
kwotę refundacji wywozowej ustala się w wysokości
39,991 EUR/100 kg.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1327/2004, jeżeli właściwe, ustala się maksymalną

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6
z 10.1.2004, str. 16).
(2) Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 23. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1685/2004 (Dz.U. L 303 z 30.9.2004,
str. 21).
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 574/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych
niejsze w odniesieniu do wywozu, a ceny w handlu
międzynarodowym ustalane są z uwzględnieniem
w szczególności:

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a) cen na rynkach krajów trzecich;

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3,

b) najkorzystniejszych cen w krajach trzecich docelowych, dla przywozu pochodzącego z kraju trzeciego;

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999
różnica między cenami w handlu międzynarodowym
produktów określonych w art. 1 wymienionego
rozporządzenia a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe
w ramach ograniczeń wynikających z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE)
nr 1255/1999 refundacje do produktów określonych
w art. 1 wymienionego rozporządzenia, wywiezionych
w stanie naturalnym, powinny zostać ustalone, uwzględniając:
— sytuację rynkową i tendencje rozwoju na rynku
wspólnotowym,
w
odniesieniu
do
ceny
i dostępności mleka i przetworów mlecznych oraz,
w handlu międzynarodowym, w odniesieniu do cen
mleka i przetworów mlecznych,
— najbardziej korzystne koszty wprowadzania do
obrotu i koszty transportu z rynków Wspólnoty do
portów lub innych miejsc wywozu ze Wspólnoty, jak
również koszty wysyłki do krajów przeznaczenia,
— cele wspólnej organizacji rynków mleka i przetworów
mlecznych, które obejmują zapewnienie zrównoważonej sytuacji i naturalnego rozwoju cen i handlu,
— ograniczenia wynikające z porozumień zawartych
zgodnie z art. 300 Traktatu,
— potrzebę unikania zakłóceń na rynku Wspólnoty,
— aspekt ekonomiczny przewidywanych wywozów.

(3)

Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia (WE)
nr 1255/1999 ceny we Wspólnocie ustalane są
z uwzględnieniem obecnych cen, które są najkorzyst-

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29
z 3.2.2004, str. 6).

c) cen producenta odnotowanych w eksportujących
krajach trzecich, biorąc pod uwagę, gdzie to stosowne,
subsydia przyznawane przez te kraje;
d) ceny oferowane na bazie franco granica.
(4)

Według art. 31 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
1255/1999 sytuacja na rynku światowym lub specyficzne wymagania pewnych rynków mogą uczynić
koniecznym zróżnicowanie refundacji do produktów
określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia
w zależności od miejsca przeznaczenia.

(5)

Artykuł 31 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999
przewiduje, że lista produktów, do których udziela się
refundacji wywozowej, i wysokość tej refundacji są ustalane nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. Wysokość
refundacji może jednak być utrzymana na tym samym
poziomie przez ponad cztery tygodnie.

(6)

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr
174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiającego
specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na
wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów
mlecznych (2), refundacja przyznana na przetwory
mleczne z dodatkiem cukru odpowiada sumie dwóch
składników; celem pierwszego jest uwzględnienie ilości
produktu mlecznego, wyliczany jest on przez pomnożenie podstawowej stawki refundacji przez zawartość
produktu mlecznego w całym produkcie; celem drugiego
jest uwzględnienie ilości dodanej sacharozy, wyliczany
jest on przez pomnożenie zawartości sacharozy
w całym produkcie przez podstawową stawkę refundacji
obowiązującą w dniu wywozu produktów, o których
mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE)
nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3).
Niemniej jednak ten ostatni składnik jest uwzględniany,
wyłącznie w przypadku gdy sacharoza dodana do
produktu została wytworzona z cukru z buraków lub
trzciny ze zbiorów pochodzących z obszaru Wspólnoty.

(2) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2004 (Dz.U. L 322
z 22.10.2004, str. 16).
(3) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6
z 10.1.2004, str. 16).
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Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 896/84 (1), przewiduje
uzupełniające przepisy w odniesieniu do przyznawania
refundacji w trakcie przechodzenia z jednego roku
gospodarczego na drugi. Te postanowienia przewidują
możliwość zróżnicowania refundacji w zależności od
daty wytworzenia przetworów.
W celu wyliczenia wysokości refundacji do serów topionych należy przewidzieć, że w przypadku gdy została
dodana kazeina i/lub kazeiniany, nie należy uwzględniać
tej ilości.
Zastosowanie tych zasad do aktualnej sytuacji rynkowej
na rynku mleka i przetworów mlecznych, a w szczególności do cen tych przetworów we Wspólnocie i na rynku
światowym prowadzi do ustalenia refundacji do tych
przetworów w wysokości określonej w załączniku do
niniejszego rozporządzenia.

(10)

L 97/21

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego
przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Refundacje wywozowe, o których mowa w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, do produktów wywożonych
w stanie naturalnym ustalone są w wysokości określonej
w Załączniku.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 91 z 1.4.1984, str. 71. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie (EWG) nr 222/88 (Dz.U. L 28 z 1.2.1988,
str. 1).
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ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Komisji z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiającego refundacje wywozowe w sektorze
mleka i przetworów mlecznych
Kod produktu

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9500
0401 20 19 9500
0401 20 91 9000
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 31 9100

0401 30 31 9400

0401 30 31 9700

0401 30 39 9100

0401 30 39 9400

0401 30 39 9700

0401 30 91 9100

0401 30 99 9100

0401 30 99 9500

0402 10 11 9000

0402 10 19 9000

0402 10 91 9000

0402 10 99 9000

0402 21 11 9200

Miejsce
przeznaczenia

Jednostka
miary

970
970
970
970
970
970
970
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

Kwota
refundacji

1,548
1,548
2,393
2,393
3,028
6,987
10,49
—
17,84
25,49
—
27,87
39,82
—
30,74
43,91
—
17,84
25,49
—
27,87
39,82
—
30,74
43,91
—
35,03
50,05
—
35,03
50,05
—
51,49
73,55
—
—
23,20
28,00
—
—
23,20
28,00
—
—
0,2320
0,2800
—
—
0,2320
0,2800
—
—
23,20
28,00

Kod produktu

0402 21 11 9300

0402 21 11 9500

0402 21 11 9900

0402 21 17 9000

0402 21 19 9300

0402 21 19 9500

0402 21 19 9900

0402 21 91 9100

0402 21 91 9200

0402 21 91 9350

0402 21 91 9500

0402 21 99 9100

0402 21 99 9200

Miejsce
przeznaczenia

L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01

Jednostka
miary

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

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

Kwota
refundacji

—
—
45,96
58,97
—
—
47,95
61,56
—
—
51,10
65,60
—
—
23,20
28,00
—
—
45,96
58,97
—
—
47,95
61,56
—
—
51,10
65,60
—
—
51,42
66,00
—
—
51,72
66,40
—
—
52,26
67,08
—
—
56,16
72,09
—
—
51,42
66,00
—
—
51,72
66,40

15.4.2005

Kod produktu

0402 21 99 9300

0402 21 99 9400

0402 21 99 9500

0402 21 99 9600

0402 21 99 9700

0402 21 99 9900

0402 29 15 9200

0402 29 15 9300

0402 29 15 9500

0402 29 15 9900

0402 29 19 9300

0402 29 19 9500

0402 29 19 9900

0402 29 91 9000

0402 29 99 9100

0402 29 99 9500

0402 91 11 9370

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Miejsce
przeznaczenia

Jednostka
miary

L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

Kwota
refundacji

—
—
52,26
67,08
—
—
55,15
70,80
—
—
56,16
72,09
—
—
60,12
77,17
—
—
62,36
80,06
—
—
64,96
83,38
—
0,2320
0,2800
—
0,4596
0,5897
—
0,4795
0,6156
—
0,5110
0,6560
—
0,4596
0,5897
—
0,4795
0,6156
—
0,5110
0,6560
—
0,5142
0,6600
—
0,5142
0,6600
—
0,5515
0,7080
—
4,958
7,083

Kod produktu

0402 91 19 9370

0402 91 31 9300

0402 91 39 9300

0402 91 99 9000

0402 99 11 9350

0402 99 19 9350

0402 99 31 9150

0402 99 31 9300

0402 99 39 9150

0403 90 11 9000

0403 90 13 9200

0403 90 13 9300

0403 90 13 9500

0403 90 13 9900

0403 90 19 9000

0403 90 33 9400

0403 90 33 9900

0403 90 51 9100
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310

L 97/23

Miejsce
przeznaczenia

Jednostka
miary

L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01

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

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

L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
970
970
L01
L02
A01

EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

Kwota
refundacji

—
4,958
7,083
—
5,859
8,371
—
5,859
8,371
—
21,53
30,75
—
0,1268
0,1812
—
0,1268
0,1812
—
0,1316
0,1880
—
0,1288
0,1840
—
0,1316
0,1880
—
22,88
27,61
—
22,88
27,61
—
45,54
58,45
—
47,53
61,01
—
50,65
65,01
—
50,96
65,41
—
0,4554
0,5845
—
0,5065
0,6501
1,548
10,49
—
17,84
25,49

L 97/24

Kod produktu

0403 90 59 9340

0403 90 59 9370

0403 90 59 9510

0404 90 21 9120

0404 90 21 9160

0404 90 23 9120

0404 90 23 9130

0404 90 23 9140

0404 90 23 9150

0404 90 29 9110

0404 90 29 9115

0404 90 29 9125

0404 90 29 9140

0404 90 81 9100

0404 90 83 9110

0404 90 83 9130

0404 90 83 9150

0404 90 83 9170

0404 90 83 9936

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Miejsce
przeznaczenia

Jednostka
miary

L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg

Kwota
refundacji

—
26,11
37,29
—
26,11
37,29
—
26,11
37,29
—
19,79
23,88
—
23,20
28,00
—
23,20
28,00
—
45,96
58,97
—
47,95
61,56
—
51,10
65,60
—
51,42
66,00
—
51,72
66,40
—
52,26
67,08
—
56,16
72,09
—
0,2320
0,2800
—
0,2320
0,2800
—
0,4596
0,5897
—
0,4795
0,6156
—
0,5110
0,6560
—
0,1268
0,1812

Kod produktu

0405 10 11 9500

0405 10 11 9700

0405 10 19 9500

0405 10 19 9700

0405 10 30 9100

0405 10 30 9300

0405 10 30 9700

0405 10 50 9300

0405 10 50 9500

0405 10 50 9700

0405 10 90 9000

0405 20 90 9500

0405 20 90 9700

0405 90 10 9000

15.4.2005

Miejsce
przeznaczenia

L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01

Jednostka
miary

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

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

Kwota
refundacji

—
118,16
93,35
125,86
—
121,10
95,68
129,00
—
118,16
93,35
125,86
—
121,10
95,68
129,00
—
118,16
93,35
125,86
—
121,10
95,68
129,00
—
121,10
95,68
129,00
—
121,10
95,68
129,00
—
118,16
93,35
125,86
—
121,10
95,68
129,00
—
125,54
99,17
133,72
—
110,78
87,51
118,00
—
115,20
91,01
122,71
—
151,14
119,41
161,00

15.4.2005

Kod produktu

0405 90 90 9000

0406 10 20 9100
0406 10 20 9230

0406 10 20 9290

0406 10 20 9300

0406 10 20 9610

0406 10 20 9620

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

0406 20 90 9100
0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Miejsce
przeznaczenia

L01
075
L02
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

Jednostka
miary

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

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

Kwota
refundacji

—
120,90
95,50
128,76
—
—
14,01
—
17,51
—
13,04
—
16,29
—
5,72
—
7,14
—
19,00
—
23,76
—
19,29
—
24,09
—
21,52
—
26,89
—
31,62
—
39,52
—
26,35
—
32,94
—
9,79
—
12,22
—
11,85
—
14,82
—
—
24,27
—
30,34
—
32,03
—
40,05
—
34,06
—
42,55

Kod produktu

0406 20 90 9919

0406 30 31 9710

0406 30 31 9730

0406 30 31 9910

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 30 90 9000

0406 40 50 9000

0406 40 90 9000

0406 90 13 9000

L 97/25

Miejsce
przeznaczenia

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

Jednostka
miary

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

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

Kwota
refundacji

—
38,05
—
47,57
—
2,89
—
6,74
—
4,22
—
9,89
—
2,89
—
6,74
—
4,22
—
9,89
—
6,14
—
14,38
—
4,22
—
9,89
—
6,14
—
14,38
—
6,14
—
14,38
—
6,94
—
16,27
—
7,28
—
17,06
—
37,18
—
46,47
—
38,18
—
47,73
—
41,99
—
60,10

L 97/26

Kod produktu

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

0406 90 27 9900

0406 90 31 9119

0406 90 33 9119

0406 90 33 9919
0406 90 33 9951
0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000

0406 90 63 9100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Miejsce
przeznaczenia

Jednostka
miary

Kwota
refundacji

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

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

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

—
43,40
—
62,10
—
43,40
—
62,10

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
A00
A01
A00
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

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

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

—
42,52
—
60,71
—
37,34
—
53,67
—
37,09
—
53,09
—
33,58
—
48,09
—
30,88
—
44,25
—
30,88
—
44,25
—
—
—
43,66
—
62,79
—
43,66
—
62,79
—
41,99
—
60,10
—
46,27
—
66,95

L03
L04
400
A01

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

kg
kg
kg
kg

—
46,04
—
66,40

Kod produktu

0406 90 63 9900

0406 90 69 9100
0406 90 69 9910

0406 90 73 9900

0406 90 75 9900

0406 90 76 9300

0406 90 76 9400

0406 90 76 9500

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

0406 90 79 9900

0406 90 81 9900

0406 90 85 9930

15.4.2005

Miejsce
przeznaczenia

Jednostka
miary

Kwota
refundacji

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

44,25

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

64,13

A00

EUR/100 kg

—

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

44,25

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

64,13

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

38,54

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

55,21

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

38,80

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

55,80

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

34,99

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

50,08

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

39,19

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

56,10

L03

EUR/100 kg

—
37,28

L04

EUR/100 kg

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

52,91

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

36,15

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

52,81

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

38,33

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

54,74

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

37,97

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

53,89

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

31,00

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

44,56

L03

EUR/100 kg

—
39,19

L04

EUR/100 kg

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

56,10

L03

EUR/100 kg

—
42,31

L04

EUR/100 kg

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

60,89

15.4.2005

Kod produktu

0406 90 85 9970

0406 90 86 9100
0406 90 86 9200

0406 90 86 9300

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

0406 90 87 9100
0406 90 87 9200

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Miejsce
przeznaczenia

Jednostka
miary

Kwota
refundacji

L03
L04
400
A01
A00

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

kg
kg
kg
kg
kg

—
38,80
—
55,80
—

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

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

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

—
35,61
—
52,80
—
36,13
—
53,36
—
38,36
—
56,10
—
42,31
—
60,89
—
—
29,68
—
43,99
—
33,16
—
49,00
—
34,03
—
49,74

Kod produktu

L 97/27

Miejsce
przeznaczenia

Jednostka
miary

Kwota
refundacji

0406 90 87 9951

L03
L04
400
A01

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

kg
kg
kg
kg

—
38,48
—
55,09

0406 90 87 9971

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

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

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

—
38,48
—
55,09
—
16,40
—
23,57
—
37,79
—
54,08
—
41,01
—
58,45

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

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

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

—
41,83
—
59,11
—
37,34
—
53,67

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

—

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 87 9972

0406 90 87 9973

0406 90 87 9974

0406 90 87 9975

0406 90 87 9979

NB: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.
Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).
Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:
L01 Stolica Apostolska, obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje rzeczywistej kontroli, oraz Stany Zjednoczone Ameryki,
L02 Andora i Gibraltar,
L03 Ceuta, Melilla, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein, Andora, Gibraltar, Stolica Apostolska (często nazywana Watykanem), Turcja, Rumunia, Bułgaria,
Chorwacja, Kanada, obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rzad Republiki Cypryjskiej nie sprawuje rzeczywistej kontroli, Australia i Nowa Zelandia,
L04 Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii,
„970” obejmuje wywozy, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11), art. 36 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 44 ust. 1
lit. a) i b), oraz wywozy wykonywane na podstawie kontraktów z siłami zbrojnymi stacjonującymi na terytorium Państwa Członkowskiego, niepodlegającymi jego
zwierzchnictwu.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 575/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do
składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004
dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi
na ten przetarg, stosowne jest ustalenie maksymalnego
poziomu refundacji wywozowej w okresie przetargowym
kończącym się dnia 12 kwietnia 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/99 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3,
akapit trzeci,

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i
Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:
Artykuł 1
(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2004 z dnia
26 marca 2004 r. w sprawie stałego zaproszenia do
składania ofert przetargowych odnośnie do refundacji
wywozowych do niektórych rodzajów masła (2) przewiduje otwarcie stałego przetargu.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 580/2004 z dnia 26 marca 2004 r. ustanawiającym
procedurę przetargową dotyczącą refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych (3) oraz po

W ramach stałego przetargu otwartego rozporządzeniem (WE)
nr 581/2004 w okresie przetargowym kończącym się dnia
12 kwietnia 2005 r. maksymalne kwoty refundacji dla
produktów wymienionych w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia ustala się w załączniku do niniejszego rozporząd z enia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29
z 3.2.2004, str. 6).
(2) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 64.
(3) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 58.
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ZAŁĄCZNIK
(EUR/100 kg)
Maksymalna kwota refundacji wywozowej
Kod w klasyfikacji refundacji
wywozowych

Dla eksportu o przeznaczeniu
wymienionym w art. 1 ust. 1
tiret pierwsze rozporządzenie
(WE) nr 581/2004

Dla eksportu o przeznaczeniu
wymienionym w art. 1 ust. 1
tiret drugie rozporządzenie
(WE) nr 581/2004

Masło

ex 0405 10 19 9500

—

132,00

Masło

ex 0405 10 19 9700

131,00

136,50

Bezwodny tłuszcz mleczny

ex 0405 90 10 9000

—

166,00

Produkt
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 576/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach
stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE)
nr 582/2004
refundacji w okresie przetargowym kończącym się dnia
12 kwietnia 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/99 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka
i przetworόw mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3
akapit trzeci,

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i
Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2004 z dnia
26 marca 2004 r. w sprawie stałego zaproszenia do
składania ofert przetargowych odnośnie do refundacji
wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku (2)
przewiduje otwarcie stałego przetargu.
Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr
580/2004 z dnia 26 marca 2004 r. ustanawiającego
procedurę przetargową dotyczącą refundacji wywozowych do niektórych przetworόw mlecznych (3) oraz po
dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi
na ten przetarg stosowne jest nieprzyznanie żadnych

Artykuł 1
W ramach stałego przetargu otwartego rozporządzeniem (WE)
nr 582/2004 przewiduje się w okresie przetargowym
kończącym się dnia 12 kwietnia 2005 r. 31,00 EUR/100 kg
jako maksymalną wysokość refundacji dla produktόw i krajόw
przeznaczenia wymienionych w art. 1 ust. 1 wspomnianego
rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29
z 3.2.2004, str. 6).
(2) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 67.
(3) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 58.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 577/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

Zastosowanie powyższych czynników do aktualnej
sytuacji na danych rynkach zbóż prowadzi do ustalenia
maksymalnego
obniżenia
opłat
przywozowych
w wysokości określonej w art. 1.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Przetarg na maksymalne obniżenie opłat przywozowych
w odniesieniu do przywozu sorgo pochodzącego
z krajów trzecich do Hiszpanii został ogłoszony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2275/2004 (2),
Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1839/95 (3), w myśl procedury przewidzianej w art. 25
rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, Komisja może
podjąć decyzję o ustaleniu maksymalnego obniżenia
opłat przywozowych, uwzględniając w szczególności
czynniki przewidziane w art. 6 i 7 rozporządzenia
(WE) nr 1839/95. Przetarg wygrywa ten oferent lub
oferenci, którego lub których oferta odpowiada poziomowi równemu maksymalnemu obniżeniu opłat przywozowych lub jest od niego niższa.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W odniesieniu do
kwietna 2005 r.
w rozporządzeniu
obniżenie opłat
19,85 EUR/t dla
14 465 t.

ofert przekazanych w dniach od 8 do 14
w ramach przetargu, o którym mowa
(WE) nr 2275/2004, ustala się maksymalne
przywozowych na sorgo w wysokości
maksymalnej ilości całkowitej równej
Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 32.
(3) Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123
z 27.4.2004, str. 50).
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 578/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu,
o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

Zastosowanie powyższych czynników do aktualnej
sytuacji na danych rynkach zbóż prowadzi do ustalenia
maksymalnego
obniżenia
opłat
przywozowych
w wysokości określonej w art. 1.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Przetarg na maksymalne obniżenie opłat przywozowych
w odniesieniu do przywozu kukurydzy pochodzącej
z krajów trzecich do Hiszpanii został ogłoszony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2277/2004 (2).
Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1839/95 (3), w myśl procedury przewidzianej w art. 25
rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, Komisja może
podjąć decyzję o ustaleniu maksymalnego obniżenia
opłat przywozowych, uwzględniając w szczególności
czynniki przewidziane w art. 6 i 7 rozporządzenia
(WE) nr 1839/95. Przetarg wygrywa ten oferent lub
oferenci, którego lub których oferta odpowiada poziomowi równemu maksymalnemu obniżeniu opłat przywozowych lub jest od niego niższa.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 8 do
14 kwietnia 2005 r. w ramach przetargu, o którym mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004, ustala się maksymalne
obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w wysokości
27,27 EUR/t dla ogólnej maksymalnej ilości całkowitej równej
45 000 t.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 35.
(3) Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Roszporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123
z 27.4.2004, str. 50).
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 579/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu,
o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 487/2005
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

Zastosowanie powyższych czynników do aktualnej
sytuacji na danych rynkach zbóż, prowadzi do ustalenia
maksymalnego
obniżenia
opłat
przywozowych
w wysokości określonej w art. 1.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Przetarg na maksymalne obniżenie opłat przywozowych
w odniesieniu do przywozu kukurydzy pochodzącej
z krajów trzecich do Portugalii został ogłoszony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 487/2005 (2).
Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1839/95 (3), w myśl procedury przewidzianej w art. 25
rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, Komisja może
podjąć decyzję o ustaleniu maksymalnego obniżenia
opłat przywozowych, uwzględniając w szczególności
czynniki przewidziane w art. 6 i 7 rozporządzenia
(WE) nr 1839/95. Przetarg wygrywa ten oferent lub
oferenci, którego lub których oferta odpowiada poziomowi równemu maksymalnemu obniżeniu opłat przywozowych lub jest od niego niższa.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 8 do
14 kwietnia 2005 r., w ramach przetargu, o którym mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 487/2005, ustala się maksymalne
obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w wysokości
26,36 EUR/t dla maksymalnej ilości całkowitej równej
45 000 t.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 6.
(3) Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123
z 27.4.2004, str. 50).
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 580/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. nakładające
ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

Motyw 112 rozporządzenia ostatecznego zaleca wcześniejszy przegląd przed wejściem w życie zmienionych
MCP, jeżeli jest to uzasadnione.

(4)

Zgodnie z postanowieniami motywu 112 Komisja aktualnie prowadzi monitoring rynku i rozwoju cen. Na tym
etapie nie jest jeszcze możliwe stwierdzenie zasadności
ostatecznych minimalnych cen przywozu. W tych
okolicznościach, i w celu pozwolenia Komisji na dojście
do ostatecznych wniosków, nie powodując jednocześnie
nadmiernych zakłóceń na rynku, uznaje się za właściwe
przedłużyć okres stopniowego wprowadzania do dnia
24 maja 2005 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia
22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu
i
uchylające
rozporządzenie
(WE)
nr
518/94 (1),
w szczególności jego art. 16,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 519/94 z dnia
7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu
z niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenia
(EWG) nr 1765/82, (EWG) nr 1766/82 oraz (EWG)
nr 3420/83 (2), w szczególności jego art. 15,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:
PROCEDURA
(1)

(2)

W dniu 4 lutego 2005 r. Komisja nałożyła ostateczne
środki ochronne w drodze rozporządzenia (WE) nr
206/2005 (3) („rozporządzenie ostateczne”). Zgodnie
z art. 2 tego rozporządzenia środek obejmuje zastosowanie minimalnej ceny przywozowej („MCP”).
W szczególności art. 2 ust. 3 rozporządzenia ostatecznego określa poziom MCP mający zastosowanie do
15 kwietnia 2005 r.

Artykuł
1.
W art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 206/2005 z dnia
4 lutego 2005 r. słowa „15 kwietnia 2005 r.” zastępuje się
słowami „24 maja 2005 r.”.
2.
W art. 2 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2005
z dnia 4 lutego 2005 r. słowa „16 kwietnia 2005 r.” zastępuje
się słowami „25 maja 2005 r.”.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji,
Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374
z 22.12.2004, str. 1).
2
( ) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 89. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 427/2003 (Dz.U. L 65
z 8.3.2003, str. 1).
(3) Dz.U. L 33 z 5.2.2005, str. 8.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 581/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004
w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (3),
Komisja może, na podstawie zgłoszonych ofert, podjąć
decyzję o wstrzymaniu przetargu.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

Biorąc pod uwagę czynniki, o których mowa w art. 1
rozporządzenia (WE) nr 1501/95, nie jest wskazane ustalenie maksymalnej wysokości refundacji.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

(2)

Przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na
wywóz do niektórych krajów trzecich został ogłoszony
na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1757/2004 (2).
Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1501/95 z dnia
29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr
1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych

Artykuł 1
Nie podejmuje się dalszych działań w odniesieniu do ofert przekazanych od 8 do 14 kwietnia 2005 r. w ramach przetargu na
refundację wywozową do jęczmienia, o którym mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 313 z 12.10.2004, str. 10.

(3) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123
z 27.4.2004, str. 50).
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 582/2005
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu,
o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005
wypadku przetarg wygrywa ten oferent lub oferenci,
którego lub których oferta odpowiada poziomowi
równemu maksymalnej refundacji lub jest od niej niższa.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

(3)

Zastosowanie powyższych czynników do aktualnej
sytuacji na danych rynkach zbóż prowadzi do ustalenia
maksymalnej refundacji wywozowej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(1)

(2)

Przetarg na refundację wywozową dla pszenicy
zwyczajnej na wywóz do pewnych krajów trzecich został
ogłoszony na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr
115/2005 (2).
Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1501/95 z dnia
29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr
1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych
w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (3),
Komisja może, na podstawie zgłoszonych ofert, podjąć
decyzję o ustaleniu maksymalnej wysokości refundacji
wywozowej, uwzględniając czynniki, o których mowa
w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95. W tym

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 8 do
14 kwietnia 2005 r., w ramach przetargu ogłoszonego na
mocy rozporządzenia (WE) nr 115/2005, ustala się maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej
w wysokości 2,00 EUR/t.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 3.
(3) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123
z 27.4.2004, str. 50).
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II
(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją
Szwajcarską zmieniającej umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją
Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do
przetworzonych produktów rolnych (1)
W dniu 29 marca 2005 r. zakończone zostały procedury niezbędne do wejścia w życie umowy między
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej umowę między Europejską Wspólnotą
Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych, podpisanej w Luksemburgu dnia 26 października 2004 r.;
tym samym umowa ta weszła w życie, zgodnie z jej art. 5 ust. 1, z dniem 30 marca 2005 r.

(1) Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 19.
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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI
z dnia 31 marca 2005 r.
dotycząca niewłączenia kwasu krezolowego, dichlorofenu, imazametabenzu, kasugamycinu
i polyoxinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki
ochrony roślin zawierające te substancje
(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 975)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/303/WE)
kwasu krezolowego, dichlorofenu, imazametabenzu,
kasugamycinu i polyoxinu nie przedłożono pełnej dokumentacji, bądź strona notyfikująca oświadczyła, że nie
przedłoży żadnej dokumentacji w wyznaczonym
terminie. W wyniku tego wyżej wspomniane substancje
czynne nie powinny być włączone do załącznika I do
dyrektywy 91/414/EWG i Państwa Członkowskie
powinny cofnąć wszelkie zezwolenia na środki ochrony
roślin zawierające te substancje.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2 akapit czwarty,
(3)

W przypadku substancji czynnych, co do których
obowiązuje jedynie krótki okres powiadomienia dotyczącego wycofania środków ochrony roślin zawierających
tego rodzaju substancje, uzasadnione jest wyznaczenie
terminu na zbycie, składowanie, wprowadzenie do
obrotu i zużycie istniejących zapasów przez okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy celem umożliwienia zużycia
istniejących zapasów w ciągu nie więcej niż jednego
dodatkowego sezonu wegetacyjnego. W przypadkach
gdy ustanowiono dłuższy okres powiadomienia, może
on zostać skrócony tak, aby wygasał pod koniec określonego sezonu wegetacyjnego.

(4)

W przypadku kwasu dichlorofenu, imazametabenzu,
kasugamycinu i polyoxinu przedstawiono informacje,
które następnie przeanalizowała Komisja oraz eksperci
z Państw Członkowskich. Wynikła z nich potrzeba
dalszego stosowania określonych substancji. W takich
przypadkach należy ustanowić środki przejściowe celem
umożliwienia stworzenia substancji zastępczych.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że
Państwo Członkowskie może w okresie 12 lat od notyfikacji niniejszej decyzji zezwolić na wprowadzenie do
obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje
czynne niewymienione w załączniku I do niniejszej
dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po
dacie notyfikacji przy równoczesnym stopniowym
badaniu tych substancji w ramach programu pracy.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2000 (2) oraz
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1490/2002 (3) określają
szczegółowe zasady wykonania drugiej i trzeciej fazy
programu pracy wspomnianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG. W odniesieniu do substancji czynnych, w przypadku których strona notyfikująca nie
podporządkuje się obowiązkom wynikającym z tych
rozporządzeń nie przeprowadza się żadnych badań
kompletności lub oceny dokumentacji. W przypadku

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2004/58/WE (Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 26).
(2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151
z 19.6.2003, str. 32).
(3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, str. 23. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1744/2004 (Dz.U. L 311
z 8.10.2004, str. 23).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Kwas krezolowy, dichlorofen, imazametabenz, kasugamycin
i polyoxin nie zostają włączone do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG.
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Artykuł 2
Państwa Członkowskie mają obowiązek zadbać o to, aby:
1) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające kwas krezolowy, dichlorofen, imazametabenz, kasugamycin i polyoxin
pozostały cofnięte do dnia 30 września 2005 r.;
2) począwszy od dnia 15 kwietnia 2005 r. żadne zezwolenia
na środki ochrony roślin zawierające kwas krezolowy, dichlorofen, imazametabenz, kasugamycin i polyoxin nie zostały
udzielone ani odnowione na mocy odstępstwa przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG;
3) w drodze odstępstwa od ust. 1 Państwa Członkowskie
wymienione w kolumnie B załącznika mogą utrzymać
zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające substancje
wymienione w kolumnie A do zastosowań wymienionych
w kolumnie C tego załącznika najpóźniej do dnia 30
czerwca 2007 r. celem umożliwienia stworzenia substancji
zastępczej dla danej substancji;
Państwa Członkowskie korzystające z derogacji określonej
w pierwszym ustępie zapewnią spełnienie poniższych
warunków:

L 97/39

c) wprowadzono wszelki stosowne środki zmniejszenia
skutków ryzyka celem ograniczenia wszelkiego możliwego ryzyka;
d) trwają zaawansowane prace nad opracowaniem substancji
zastępczych;
4) zainteresowane Państwo Członkowskie poinformuje Komisję
odnośnie do środków powziętych dla wykonania ust. 3,
w szczególności odnośnie do działań powziętych zgodnie
z lit. a)-d), najpóźniej do dnia 31 marca 2005 r.
Artykuł 3
Okresy karencji przyznane przez Państwa Członkowskie
zgodnie z art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG są możliwie
najkrótsze.
W przypadkach gdy zezwolenia cofa się zgodnie z art. 2 ust. 1
najpóźniej do dnia 30 września 2005 r., okres karencji wygasa
najpóźniej dnia 30 września 2006 r.
W przypadkach gdy zezwolenia cofa się zgodnie z art. 2 ust. 3
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2007 r., okres karencji wygasa
najpóźniej dnia 31 grudnia 2007 r.
Artykuł 4

a) dalsze użytkowanie dopuszcza się wyłącznie o ile nie ma
ono szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt
oraz nie wywołuje żadnego niedopuszczalnego wpływu
na środowisko naturalne;
b) tego rodzaju środki ochrony roślin pozostające w obrocie
po dniu 30 września 2005 r. mają zmienione oznakowanie celem dostosowania do ograniczonych warunków
stosowania;

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 2005 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
WYKAZ ZEZWOLEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 2
Kolumna A

Kolumna B

Kolumna C

Substancja czynna:

Państwo Członkowskie

Zastosowanie

Dichlorofen

Irlandia

Kontrola mchu na murawach boiskowych oraz
golfowych

Zjednoczone Królestwo

Przylaszczki i mchy na roślinach ozdobnych
Kontrola grzybów i innych patogenów roślinnych w uprawach szklarniowych oraz
w szkółkach na powierzchniach zbiorów na
pniu
Kontrola mchu na utrzymywanych murawach
boiskowych oraz na powierzchniach twardych

Imazametabenz

Kasugamycin

Polyoxin

Grecja

Zboża

Hiszpania

Zboża

Grecja

Ochrona tytoniu, pomidorów, ogórków,
owoców cytrusowych, fasoli i roślin ozdobnych
przed chorobami bakteryjnymi

Węgry

Owoce jabłkowate (jabłko, gruszka, pigwa),
słodki pieprz, papryka chili, pomidor, ogórek

Hiszpania

Ochrona
krzaków
pomidorowych
i ogórkowych, drzew jabłoni i gruszy, cyprysów
(również przed zagrzybieniem), truskawek oraz
fasoli przed chorobami bakteryjnymi

Grecja

Ochrona truskawek przed zagrzybieniem

Hiszpania

Ochrona pomidorów, dyni i ogórków, krzewów
i roślin ozdobnych, krzewów bawełny i malin
przed chorobami bakteryjnymi
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EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA
NR 305/04/COL
z dnia 1 grudnia 2004 r.
zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy
państwa poprzez zmianę rozdziału 16 „pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji
przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich
środków”
URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63
oraz Protokół 26,

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru
i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24, art. 5 ust. 2 lit. b) i art. 1 w części
I Protokołu 3 oraz art. 18 i 19 w części II Protokołu 3 (3),

mając na uwadze, że na mocy art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA
wprowadza w życie przepisy Porozumienia EOG dotyczące pomocy państwa,

mając na uwadze, że na mocy art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru
EFTA wydaje obwieszczenia lub wytyczne dotyczące kwestii podjętych w Porozumieniu EOG, jeżeli Porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale wyraźnie tak przewiduje lub jeżeli Urząd Nadzoru
EFTA uzna to za niezbędne,

odwołując się do proceduralnych i merytorycznych przepisów w dziedzinie pomocy państwa (4) przyjętych
dnia 19 stycznia 1994 r. przez Urząd Nadzoru EFTA,
(1) Zwane dalej Porozumieniem EOG.
(2) Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale.
(3) Protokół 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, zmieniony przez państwa EFTA dnia 10 grudnia 2001 r.
Zmiany te włączyły „rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z 22.3.1999, ustanawiające szczegółowe zasady stosowania [ex] art. 93 Traktatu WE” do Protokołu 3 i weszły w życie dnia 28 sierpnia 2003 r.
4
( ) Wytyczne dotyczące stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG oraz art. 1 Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Sprawiedliwości, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19.1.1994 r.,
opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, str. 1, suplement EOG nr 32, ostatnio zmienione decyzją Urzędu nr
195/04/COL z 14 lipca 2004 r., jeszcze nieopublikowaną. Zwane dalej Wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa.
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mając na uwadze, że dnia 1 października 2004 r. Komisja Europejska opublikowała nowy komunikat
o wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw oraz wniosek dotyczący odpowiednich środków przygotowawczych zgodnie z art. 88
ust. 1 Traktatu WE (1),
mając na uwadze, że niniejszy komunikat ma również zastosowanie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
mając na uwadze, że ma zostać zapewnione jednolite stosowanie przepisów EOG o pomocy państwa na
całym Europejskim Obszarze Gospodarczym,
mając na uwadze, że zgodnie z pkt II pod nagłówkiem „OGÓLNE” pod koniec załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA ma przyjąć, po konsultacji z Komisją Europejską, akty odpowiadające
tym przyjętym przez Komisję Europejską,
po konsultacji z Komisją Europejską,
odwołując się do konsultacji, które Urząd Nadzoru EFTA odbył z państwami EFTA na wielostronnym
spotkaniu dnia 3 lutego 2004 r. na ten temat,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. Rozdział 16 Wytycznych dotyczących pomocy państwa zostaje zmieniony zastępując obecny rozdział
16 tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji. Proponuje się odpowiednie środki zawarte
w Załączniku do niniejszej decyzji.
2. Państwa EFTA są poinformowane w drodze pisma zawierającego egzemplarz niniejszej decyzji oraz
Załącznik. Państwa EFTA muszą wyrazić swoją zgodę na odpowiednie środki w ciągu jednego miesiąca
od daty otrzymania tego pisma. Państwa EFTA zastosują się do nowych wytycznych najpóźniej do dnia 1
czerwca 2005 r.
3. Komisja Europejska zostaje poinformowana, zgodnie z lit. d) Protokołu 27 Porozumienia EOG, poprzez
przekazanie jej egzemplarza niniejszej decyzji zawierającego Załącznik.
4. Decyzja zawierająca Załącznik zostaje opublikowana w sekcji EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
oraz w suplemencie EOG.
5. W przypadku przyjęcia przez państwa EFTA propozycji odpowiednich środków zostaje opublikowane
obwieszczenie skrócone w sekcji EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz w suplemencie EOG.
6. Decyzja w języku angielskim jest autentyczna.
7. Niniejsza decyzja skierowana jest do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 grudnia 2004 r.
W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA,
Hannes HAFSTEIN

Einar M. BULL

Przewodniczący

Członek Kolegium

(1) Komunikat Komisji o Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004, str. 2).
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ZAŁĄCZNIK
„16. POMOC W CELU RATOWANIA I RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEŻYWAJĄCYCH
TRUDNOŚCI (1)
16.1. Wprowadzenie
(1)

Urząd Nadzoru EFTA (zwany dalej Urzędem) przyjął pierwotne wytyczne dotyczące pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (2) w 1994 r. Nowa wersja wytycznych została przyjęta
w 1999 r. (3).

(2)

W niniejszej wersji wytycznych, która oparta jest na wersjach wcześniejszych, Urząd chce dokonać pewnych
zmian i wyjaśnień ze względu na kilka czynników (4).

(3)

Opuszczanie rynku przez przedsiębiorstwa nieefektywne jest zjawiskiem normalnym. Sytuacja, w której zagrożone przedsiębiorstwo jest wspomagane przez państwo, nie może być normą. Pomoc w celu ratowania
i restrukturyzacji była w przeszłości źródłem jednych z najbardziej kontrowersyjnych przypadków pomocy
państwa i należy do rodzajów pomocy państwa powodujących największe zakłócenia. W związku
z powyższym, ogólna zasada zakazująca pomocy państwa ustanowiona w Porozumieniu EOG powinna pozostać
regułą, a odstępstwa od niej powinny być ograniczone.

(4)

Zasada »pierwszy i ostatni raz« zostaje wzmocniona, aby uniknąć sytuacji, w których wielokrotna pomoc w celu
ratowania lub restrukturyzacji byłaby stosowana w celu sztucznego utrzymywania przedsiębiorstwa na rynku.

(5)

Wytyczne z 1999 r. zawierały zróżnicowanie między pomocą na ratowanie a pomocą na restrukturyzację; pomoc
w celu ratowania była definiowana jako czasowe wsparcie w celu utrzymania płynności finansowej niewydolnego
przedsiębiorstwa w czasie koniecznym na opracowanie planu restrukturyzacji i/lub likwidacji. W zasadzie środki
na restrukturyzację finansowane przez pomoc państwa nie mogły być podjęte w czasie trwania tej fazy. Jednakże
takie sztywne rozróżnienie między ratowaniem a restrukturyzacją stało się przyczyną pewnych trudności. Przedsiębiorstwa zagrożone mogą już w fazie ratowania potrzebować, aby podjęto niektóre pilne środki strukturalne,
w celu zatrzymania lub zmniejszenia pogarszania się sytuacji finansowej. Niniejsze wytyczne rozszerzają więc
pojęcie »pomocy w celu ratowania«, aby umożliwić beneficjentowi podjęcie pilnych środków, nawet środków
o charakterze strukturalnym, jak na przykład natychmiastowe zamknięcie zakładu lub inna forma rezygnacji
z działalności przynoszących straty. Uwzględniając pilny charakter takiej pomocy, państwa EFTA powinny
mieć możliwość wyboru procedury uproszczonej w celu uzyskania zatwierdzenia.

(6)

W odniesieniu do pomocy restrukturyzacyjnej wytyczne z 1999 r. kontynuują wymagania wytycznych z 1994 r.,
dotyczące znaczącego wkładu od beneficjenta przy restrukturyzacji. W ramach niniejszego przeglądu, właściwym
jest jeszcze mocniejsze podkreślenie, że wymieniony wkład musi być rzeczywisty i nieobjęty pomocą. Wkład
beneficjenta ma podwójne zadanie: z jednej strony będzie pokazywał, że rynki (właściciele, wierzyciele) wierzą
w możliwość odzyskania rentowności w rozsądnym czasie. Z drugiej strony, będzie to zapewniało, że pomoc na
restrukturyzację jest ograniczona do minimum niezbędnego dla przywrócenia rentowności, przy równoczesnym
ograniczeniu zakłócenia konkurencji. Zgodnie z powyższym Urząd będzie również wymagał środków wyrównawczych, aby zminimalizować wpływ pomocy na konkurentów.

(7)

Zapewnianie przedsiębiorstwom zagrożonym pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji można traktować
jako zgodne z prawem tylko pod pewnymi warunkami. Pomoc może być uzasadniona na przykład ze względów
polityki społecznej lub regionalnej, z powodu konieczności uwzględnienia korzystnej roli pełnionej przez małe
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w gospodarce lub, w drodze wyjątku, z potrzeby utrzymania konkurencyjności
na rynku, kiedy zniknięcie przedsiębiorstw mogłoby prowadzić do monopolu lub wyraźnego oligopolu. Z drugiej
strony, nie byłoby uzasadnione sztuczne utrzymywanie przy życiu przedsiębiorstwa w sektorze posiadającym
długoterminową i strukturalną nadprodukcję, jak również przedsiębiorstwa, które może przetrwać tylko w wyniku
powtarzających się interwencji państwa.

(1) Rozdział ten odpowiada wspólnotowym wytycznym dotyczącym pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004, str. 1).
(2) Przyjęto 19 stycznia 1994 r., opublikowano w Dz.U. L 231 z 3.9.94 oraz w suplemencie EOG nr 32 tego samego dnia.
3
( ) Przyjęto 16 grudnia 1999 r., opublikowano w Dz.U. L 274 z 26.10.2000 oraz w suplemencie EOG nr 48 tego samego dnia.
(4) W odpowiednim komunikacie Komisja stwierdziła, iż bliższe badanie szkody powstałej w wyniku prowadzenia działań mających
charakter pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw wykazują, że jest ona uzasadniona w świetle konkluzji zgromadzeń Rady Europejskiej w Sztokholmie w dniach 23 i 24 marca 2001 r. i w Barcelonie w dniach 15 i 16 marca 2002 r., które wezwały
Państwa Członkowskie do dalszego zmniejszania pomocy państwa, w wartości procentowej PKB, przy równoczesnym przekierowaniu
jej w stronę interesu wspólnego, obejmującego horyzontalne cele, takie jak spójność. Jest to również zgodne z konkluzjami Rady
Europejskiej w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 2000 r., i która poświęcona była zwiększeniu konkurencyjności gospodarki europejskiej.

L 97/43

PL

L 97/44

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2. Definicje i zakres wytycznych oraz związki z innymi aktami dotyczącymi pomocy państwa
16.2.1. Pojęcie »przedsiębiorstwa zagrożonego«
(8)

Nie istnieje definicja EOG »przedsiębiorstwa zagrożonego«. Jednakże dla celów niniejszych wytycznych Urząd
uważa przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby
uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez
zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia
z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.

(9)

Dla celów niniejszych wytycznych z zasady i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa jest ono w szczególności
uznane za zagrożone w następujących okolicznościach:
a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5), jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału
została utracona (6), w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy;
b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposob nieograniczony odpowiedzialni za
długi spółki (7), jeżeli ponad połowa jej kapitatu według sprawozdania finansowego została utracona, w tym
ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy;
c) niezależnie od rodzaju spółki, jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej
procedurze upadłościowej.

(10)

Nawet gdy nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt. 10, przedsiębiorstwo może nadal być uznane
za zagrożone, w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie
się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące
kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. W niektórych poważnych przypadkach,
przedsiębiorstwo może już znajdować się w sytuacji niewypłacalności lub być przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym. W tej ostatniej sytuacji, niniejsze wytyczne
stosuje się do każdej pomocy przyznanej w kontekście takiej procedury, która prowadzi do utrzymania przedsiębiorstwa na rynku. W każdym przypadku przedsiębiorstwo zagrożone kwalifikuje się do pomocy tylko wtedy,
gdy ewidentnie nie może odzyskać płynności dzięki środkom własnym lub środkom uzyskanym od właścicieli/akcjonariuszy lub ze źródeł rynkowych.

(11)

W rozumieniu niniejszych wytycznych nowoutworzone przedsiębiorstwo nie kwalifikuje się do pomocy na
ratowanie lub restrukturyzację nawet wtedy, gdy jego pierwotna sytuacja finansowa jest niepewna. Dotyczy to
na przykład sytuacji, gdy nowe przedsiębiorstwo powstaje z likwidacji poprzedniego lub nawet tylko przejmuje
jego aktywa. Przedsiębiorstwo zasadniczo uznaje się za nowoutworzone w okresie pierwszych 3 lat po rozpoczęciu działalności w danej dziedzinie. Dopiero po upływie tego okresu przedsiębiorstwo może otrzymać pomoc
na ratowanie lub restrukturyzację, pod warunkiem że:
a) kwalifikuje się jako przedsiębiorstwo zagrożone w rozumieniu niniejszych wytycznych; oraz
b) nie stanowi części większej grupy kapitałowej (8), z wyjątkiem warunków ustanowionych w pkt. 12.

(12)

Przedsiębiorstwo należące lub przejęte przez większą grupę kapitałową w normalnych warunkach nie kwalifikuje
się do pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji, z wyjątkiem sytuacji, w której można wykazać, że trudności
przedsiębiorstwa są wewnętrzne i nie są wynikiem arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy oraz że te
trudności są zbyt poważne, aby mogły być przezwyciężone przez samą grupę. W przypadku, gdy zagrożone
przedsiębiorstwo tworzy podmiot zależny, podmiot ten będzie, wraz z kontrolującym go zagrożonym przedsiębiorstwem, uważany za grupę i może otrzymać pomoc zgodnie z warunkami ustanowionymi w niniejszym
punkcie.

(5) Odnosi się to w szczególności do rodzajów spółek wymienionych w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy Rady nr 78/660/EWG
(Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11), ostatnio zmienionej dyrektywą 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 178
z 17.7.2003, str. 16) włączoną do pkt. 4 załącznika XXII do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu nr 176/2003 (Dz.U.
L 88 z 25.3.2004, str. 53 oraz suplement EOG nr 15 z 25.3.2004, str. 14).
6
( ) Analogicznie do przepisów drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG (Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 1), ostatnio zmienionej Aktem
Przystąpienia do UE z 2003 r. Włączone do pkt 2 załącznika XXII do Porozumienia EOG przez Porozumienie o Rozszerzeniu EOG.
(7) Odnosi się to w szczególności do rodzajów spółek wymienionych w art. 1 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 78/660/EWG (Dz.U. L 222
z 14.8.1978, str. 11) ostatnio zmienionej dyrektywą 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16)
włączoną do pkt. 4 załącznika XXII do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu nr 176/2003 (Dz.U. L 88 z 25.3.2004, str.
53 oraz suplement EOG nr 15 z 25.3.2004, str. 14).
8
( ) Aby ustalić, czy przedsiębiorstwo jest niezależne czy jest częścią grupy, uwzględnione będą kryteria ustanowione w załączniku I do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 20), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 363/2004 (Dz.U.
L 63 z 28.2.2004, str. 20) włączonego do pkt. 1 lit. d) załącznika XV do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu
nr 131/2004 (Dz.U. L 64 z 10.3.2005, str. 67).
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16.2.2. Definicja „pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji”
(13)

Pomoc w celu ratowania i w celu restrukturyzacji są objęte tym samym zestawem wytycznych, ponieważ w obu
przypadkach władze publiczne mają do czynienia z przedsiębiorstwem zagrożonym, a ratowanie
i restrukturyzacja są często dwoma elementami jednego przedsięwzięcia, nawet jeżeli dotyczą one różnych
działań.

(14)

Pomoc w celu ratowania jest z natury swojej wsparciem czasowym i odwracalnym. Jej podstawowym celem jest
sprawienie, aby można było zachować płynność finansową niewydolnego przedsiębiorstwa na czas konieczny dla
opracowania planu restrukturyzacji i/lub likwidacji. Ogólna zasada zakłada, że pomoc w celu ratowania jest
czasowym wsparciem dla przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa znacznie pogorszyła się, co znajduje
odzwierciedlenie w poważnym braku płynności finansowej lub technicznej niewypłacalności. Takie czasowe
wsparcie powinno pozwolić na przeanalizowanie okoliczności, które przyczyniły się do napotkanych trudności
oraz na opracowanie odpowiedniego planu, aby rozwiązać wymienione problemy. Pomoc w celu ratowania musi
ponadto być ograniczona do koniecznego minimum. Innymi słowy, pomoc w celu ratowania oferuje przedsiębiorstwom zagrożonym krótkotrwałe »wytchnienie«, trwające nie dłużej niż sześć miesięcy. Pomoc musi się
składać ze zwrotnego wsparcia płynności finansowej i mieć formę gwarancji kredytowych lub pożyczek
o stopie procentowej przynajmniej porównywalnej do pożyczek dla przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej
i w szczególności do stawek referencyjnych przyjętych przez Urząd. Środki strukturalne, które nie wymagają
natychmiastowego działania, takie jak nieodwracalne i automatyczne uczestnictwo państwa w środkach własnych
przedsiębiorstwa, nie mogą być finansowane w ramach pomocy w celu ratowania.

(15)

Od momentu, w którym plan restrukturyzacji lub likwidacji, dla którego wnioskowano o pomoc, został ustanowiony i jest wdrażany, każda kolejna pomoc jest uznawana za pomoc w celu restrukturyzacji. Środki, które mają
zostać wdrożone natychmiastowo, aby powstrzymać powiększanie się strat, wraz ze środkami strukturalnymi (np.
natychmiastowe wycofanie się z działalności przynoszącej stratę), mogą zostać podjęte w ramach pomocy w celu
restrukturyzacji, przy zachowaniu warunków wymienionych w sekcji 16.3.1 dla pomocy indywidualnej i sekcji
16.4.3 dla systemów pomocy. Z wyjątkiem sytuacji, w których stosuje się procedurę uproszczoną ustanowioną
w sekcji 16.3.1.2 Państwo EFTA będzie musiało wykazać, że opisane środki strukturalne muszą zostać podjęte
natychmiastowo. W normalnych warunkach pomoc w celu ratowania nie może być przyznana dla restrukturyzacji finansowej.

(16)

Natomiast restrukturyzacja będzie się opierała na wykonalnym, spójnym i dalekosiężnym planie, którego celem
jest przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja zazwyczaj składa się z jednego
lub kilku następujących elementów: reorganizacja i racjonalizacja działalności przedsiębiorstwa dla zwiększenia
skuteczności, zazwyczaj zakładające wycofanie się z działalności przynoszącej straty, restrukturyzację istniejącej
działalności, która może na nowo stać się konkurencyjna i, ewentualnie, dywersyfikację w kierunku nowych
i rentownych rodzajów działalności. Restrukturyzacja finansowa (zastrzyk kapitału, umorzenie długów) powinna
zazwyczaj towarzyszyć restrukturyzacji fizycznej. Operacje restrukturyzacyjne w rozumieniu niniejszych wytycznych nie mogą jednak być ograniczone do pomocy finansowej, która wyrówna straty bez usunięcia przyczyn tych
strat.
16.2.3. Zakres

(17)

Niniejsze wytyczne stosuje się do przedsiębiorstw we wszystkich sektorach działalności objętych Porozumieniem
EOG oraz z zastrzeżeniem przeglądu dokonywanego przez Urząd zgodnie z art. 62 Porozumienia EOG, bez
uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów odnoszących się do przedsiębiorstw przeżywających trudności w danym
sektorze (9).
16.2.4. Zgodność ze wspólnym rynkiem

(18)

Artykuł 61 ust. 2 i 3 Porozumienia EOG przewidują możliwość uznania pomocy z art. 61 ust. 1 za zgodną ze
wspólnym rynkiem. Poza przypadkami pomocy przewidzianymi w art. 61 ust. 2, w szczególności pomocy
mającej na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, o których nie jest tutaj mowa, jedyną podstawą prawną, na której pomoc dla przedsiębiorstw zagrożonych
może być uznana za dopuszczalną, jest art. 61 ust. 3 lit. c). Zgodnie z tym przepisem Urząd ma prawo zezwolić
na »pomoc przeznaczoną na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych (…), o ile [ta pomoc] nie
zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem«. Ten przypadek może
mieć miejsce w szczególności wtedy, gdy pomoc jest potrzebna, aby wyrównać różnice spowodowane przez wady
rynku lub aby zapewnić spójność gospodarczą i społeczną.

(19)

Ponieważ samo dalsze istnienie przedsiębiorstwa zagrożonego jest niepewne, takie przedsiębiorstwo nie może być
uznawane za narzędzie służące celom polityki publicznej aż do czasu zapewnienia jego rentowności. Urząd
uznaje więc, że pomoc dla przedsiębiorstw zagrożonych może mieć pozytywny wpływ na rozwój działalności
gospodarczej bez zmieniania warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z interesem EOG tylko
wtedy, gdy warunki ustalone w niniejszych wytycznych są spełnione. Jeżeli przedsiębiorstwa, które mają otrzymać
pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji, mają siedzibę w regionach wspieranych, Urząd weźmie pod uwagę
względy regionalne, o których mowa w art. 61 ust. 3 lit. a) i c) Porozumienia EOG, zgodnie z tym, co opisano
w pkt. 54 i 55.

(20)

Urząd będzie przykładać szczególną uwagę do potrzeby zapobiegania stosowaniu niniejszych wytycznych w celu
ominięcia przepisów ustanowionych w istniejących ramach i wytycznych.

(21)

Na ocenę pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji nie powinny wpływać zmiany własności przedsiębiorstwa, któremu udzielana jest pomoc.

(9) Szczególne zasady tego rodzaju istnieją w sektorze lotnictwa. Patrz: rozdział 30 niniejszych wytycznych.
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16.2.5. Odbiorcy pomocy uprzednio przyznanej bezprawnie
(22)

Jeżeli uprzednio danemu przedsiębiorstwu zagrożonemu przyznano bezprawną pomoc i w odniesieniu do niej
Urząd wydał negatywną decyzję wraz ze zleceniem windykacji, a windykacja nie miała miejsca zgodnie z art. 14
część II Protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru
i Trybunału Sprawiedliwości (zwanego dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale) (10), ocena pomocy
w celu ratowania lub restrukturyzacji, która ma być przyznana dla tego samego przedsiębiorstwa uwzględnia,
po pierwsze, skumulowane skutki poprzedniej pomocy i nowej pomocy, oraz, po drugie, fakt, iż poprzednia
pomoc nie została zwrócona (11).

16.3. Ogólne warunki zezwolenia na pomoc w celu ratowania i/lub restrukturyzacji indywidualnie
zgłaszaną urzędowi
(23)

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie środków pomocowych, które są indywidualnie zgłaszane Urzędowi. Przy
spełnieniu niektórych warunków, Urząd może wyrazić zgodę na systemy pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji: wymienione warunki są podane w sekcji 16.4.

16.3.1. Pomoc w celu ratowania
16.3.1.1. W a r u n k i
(24)

Aby otrzymać zatwierdzenie Urzędu pomoc w celu ratowania zdefiniowana w pkt. 14, musi:

a) polegać na wsparciu płynności finansowej w postaci gwarancji kredytowych lub pożyczek (12); w obu przypadkach pożyczka musi zostać przyznana przy zastosowaniu stopy procentowej co najmniej porównywalnej
do stóp procentowych stosowanych przy pożyczkach dla przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej
i w szczególności zgodnie ze stawkami referencyjnymi przyjętymi przez Komisję; każda pożyczka musi zostać
zwrócona i każda gwarancja musi się zakończyć w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy po wypłacie
przedsiębiorstwu pierwszej raty;

b) być uzasadniona przez poważne trudności społeczne i nie może powodować efektów ubocznych wpływających na pozostałe Umawiające się Strony Porozumienia EOG;

c) zawierać plan restrukturyzacji lub plan likwidacji lub dowód, że pożyczka została całkowicie zwrócona i/lub
gwarancja zakończona, w postaci notyfikacji od przedsiębiorstwa poprzez dane Państwo EFTA do Urzędu,
w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zezwoleniu na zastosowanie środka pomocy w celu ratowania;
w przypadku pomocy, która nie została zgłoszona, Państwo EFTA musi przekazać plan restrukturyzacji lub
plan likwidacji lub dowód, że pożyczka została całkowicie zwrócona i/lub gwarancja zakończona, w terminie
nie dłuższym niż sześć miesięcy po pierwszym zastosowaniu środka pomocy w celu ratowania;

d) być ograniczona do kwoty potrzebnej, aby utrzymać działalność przedsiębiorstwa w okresie, w którym pomoc
jest dozwolona; taka kwota może zawierać pomoc na pilne środki strukturalne, zgodnie z pkt. 15; potrzebna
kwota powinna zostać obliczona na podstawie potrzeb płynności przedsiębiorstwa wynikających ze strat;
w celu określenia tej kwoty należy uwzględnić wynik zastosowania wzoru zamieszczonego w Załączniku;
każda pomoc przekraczająca wynik tego obliczenia musi zostać należycie wyjaśniona;

e) przestrzegać warunku podanego w sekcji 16.3.3 (»pierwszy i ostatni raz«).
(10) Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości („Porozumienie
o Nadzorze i Trybunale”) (Dz.U. L 344 z 31.12.1994, str. 1).
(11) Sprawa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf przeciwko Komisji i innym [1997] ECR I-2549.
12
( ) Wyjątek jest możliwy w przypadku pomocy na ratowanie w sektorze bankowości, której celem jest umożliwienie danej instytucji
kredytowej dalszego prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującym prawodawstwem (dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1) włączona do pkt. 14 załącznika IX do Porozumienia EOG decyzją
Wspólnego Komitetu nr 15/2001 z 1.10.2001 (Dz.U. L 117 z 26.4.2001, str. 13 oraz suplement EOG nr 22 z 26.4.2001, str. 8).
W każdym przypadku pomoc przyznana w innej postaci niż gwarancje kredytowe lub pożyczki spełniające warunki opisane w lit. a)
powinna spełnić ogólne zasady dotyczące pomocy w celu ratowania i nie może składać się ze strukturalnych środków finansowych
odnoszących się do środków własnych banku. Każda pomoc przyznana w innej postaci niż gwarancje kredytowe lub pożyczki
spełniające warunki opisane w lit. a) będzie uwzględniona w razie analizowania środków wyrównawczych w ramach planu restrukturyzacji zgodnie z pkt 37–41.
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(25)

Jeżeli Państwo EFTA złożyło plan restrukturyzacji w czasie sześciu miesięcy od daty zezwolenia lub w przypadku
pomocy, która nie została zgłoszona, od daty wdrożenia środka, ostateczny termin na zwrot pożyczki lub na
zakończenie gwarancji jest przedłużony aż do momentu, gdy Urząd podejmie decyzję w sprawie planu, o ile
Urząd nie zadecyduje, że takie przedłużenie jest nieuzasadnione.

(26)

Bez uszczerbku dla art. 23 część II Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale oraz możliwości
wniesienia sprawy do Trybunału EFTA, zgodnie z art. 1 ust. 2 drugim akapitem części I Protokołu 3 do
Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd rozpocznie procedurę zgodnie z art. 1 ust. 2 część I Protokołu
3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, jeżeli Państwo EFTA nie przekaże:

a) wiarygodnego i uzasadnionego planu restrukturyzacji lub planu likwidacji; lub

b) dowodu, że pożyczka została całkowicie zwrócona i/lub gwarancja została zakończona przed wygaśnięciem
sześciomiesięcznego terminu.

(27)

W każdym przypadku Urząd może zdecydować o rozpoczęciu takiej procedury, bez uszczerbku dla art. 23 część
II Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale i bez uszczerbku dla możliwości wniesienia sprawy do
Trybunału EFTA zgodnie z art. 1 ust. 2 akapit drugi część I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,
jeżeli uzna, że pożyczka lub gwarancja zostały źle wykorzystane lub że po wygaśnięciu sześciomiesięcznego
terminu brak zwrotu pomocy nie może być dalej uznawany za uzasadniony.

(28)

Fakt zatwierdzenia pomocy w celu ratowania nie znaczy, że pomoc związana z planem restrukturyzacyjnym
zostanie na pewno w przyszłości zatwierdzona; taka pomoc będzie oceniana oddzielnie według jej własnych cech.

16.3.1.2. P r o c e d u r a u p r o s z c z o n a
(29)

Urząd dołoży wszelkich starań, aby w ciągu jednego miesiąca została podjęta decyzja w sprawie pomocy w celu
ratowania, która wypełnia wszystkie warunki wymienione w sekcji 16.3.1.1 i następujące łączne wymagania:

a) dane przedsiębiorstwo spełnia przynajmniej jedno z trzech kryteriów wymienionych w pkt. 9;

b) pomoc na ratowanie jest ograniczona do kwoty wynikającej z zastosowania wzoru zamieszczonego
w Załączniku i nie przekracza 10 mln EUR.

16.3.2. Pomoc w celu restrukturyzacji
16.3.2.1. P o d s t a w o w a z a s a d a
(30)

Pomoc w celu restrukturyzacji wywołuje szczególne zagrożenia dla konkurencji, ponieważ może niesprawiedliwie
przesunąć ciężar dostosowania strukturalnego i związane z tym problemy społeczne i gospodarcze na innych
producentów, którzy działają bez pomocy, i na inne Umawiające się Strony Porozumienia EOG. Ogólna zasada
powinna zatem stanowić, że zezwala się na przyznanie pomocy w celu restrukturyzacji tylko w okolicznościach,
w których można wykazać, że nie jest to niezgodne z interesem EOG. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy
zostaną spełnione ścisłe kryteria i jeżeli będzie istniała pewność, że wszystkie zakłócenia konkurencji zrównoważą
się poprzez korzyści płynące z dalszego istnienia przedsiębiorstwa (na przykład, kiedy wyraźnie widać, że
w wyniku redukcji miejsc pracy wynikających z zaprzestania działalności przez dane przedsiębiorstwo
w połączeniu z konsekwencjami dla jego dostawców, miałoby miejsce nasilenie problemów zatrudnienia lub
wyraźna sytuacja oligopolistyczna), oraz jeżeli zasadniczo istnieją odpowiednie środki wyrównawcze dla konkurentów.

16.3.2.2. W a r u n k i z e z w o l e n i a n a p o m o c
(31)

Uwzględniając szczególne przepisy dla regionów wspieranych i MŚP i sektora rolnego (patrz: pkt. 54, 55, 56
i 58), Urząd zatwierdzi pomoc jedynie wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

Kwalifikowanie się przedsiębiorstwa
(32)

Przedsiębiorstwo musi kwalifikować się jako przedsiębiorstwo zagrożone w rozumieniu niniejszych wytycznych
(patrz: pkt. 8–12).
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Przywrócenie długoterminowej rentowności
(33)

Przyznanie pomocy musi być uwarunkowane wdrożeniem planu restrukturyzacji, który musi zostać zatwierdzony
przez Urząd we wszystkich przypadkach pomocy indywidualnej, z wyjątkiem MŚP, zgodnie z sekcją 16.3.2.5.

(34)

Plan restrukturyzacji, którego okres trwania musi być możliwie najkrótszy, musi przywrócić długoterminową
rentowność przedsiębiorstwa w rozsądnych ramach czasowych i na podstawie realistycznych założeń co do
przyszłych warunków działania. Pomoc w celu restrukturyzacji musi zatem być połączona z trwałym planem
restrukturyzacji, do którego zainteresowane Państwo EFTA się zobowiązuje. Plan należy złożyć Urzędowi, podając
wszystkie istotne szczegóły i zawierając w szczególności badanie rynku. Lepsza rentowność musi wynikać przede
wszystkim ze środków wewnętrznych zawartych w planie restrukturyzacji; może się opierać o takie czynniki
zewnętrzne jak zmiany cen i zmiany popytu, na które przedsiębiorstwo nie ma większego wpływu, tylko jeżeli
uczynione założenia rynkowe są ogólnie uznane. Restrukturyzacja musi zakładać zaprzestanie wykonywania
działalności, która nawet po restrukturyzacji przynosiłaby straty.

(35)

Plan restrukturyzacji musi opisać okoliczności, które doprowadziły do trudności przedsiębiorstwa, tym samym
dając podstawę do oceny, czy proponowane środki są właściwe. Musi wziąć między innymi pod uwagę aktualny
stan i przewidywania dotyczące popytu i podaży na odpowiednim rynku produktu, z podaniem scenariuszy
opartych o najkorzystniejsze, najmniej korzystne i pośrednie założenia oraz o szczególne słabości i silne strony
przedsiębiorstwa. Musi umożliwić przedsiębiorstwu rozwijanie się ku nowej strukturze, która w perspektywie
przyniesie mu długoterminową rentowność i samodzielność.

(36)

Plan musi przewidzieć taką zmianę sytuacji przedsiębiorstwa, która po zakończeniu restrukturyzacji pozwoli mu
pokryć wszystkie koszty wraz z amortyzacją i opłatami finansowymi. Oczekiwany zwrot zaangażowanego kapitału musi być wystarczający, aby pozwolić przedsiębiorstwu, które poddano restrukturyzacji, by stało się konkurencyjne na rynku na podstawie własnych osiągnięć. Kiedy trudności przedsiębiorstwa są wynikiem uchybień
istniejących w systemie ładu korporacyjnego, należy wprowadzić odpowiednie zmiany.

Unikanie nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji
(37)

Aby zapewnić minimalizację negatywnych skutków dla warunków wymiany handlowej, tak aby pozytywne efekty
przeważały nad negatywnymi, należy wprowadzić środki wyrównawcze. W przeciwnym razie pomoc będzie
uznawana za »sprzeczną z interesem wspólnym« i dlatego niezgodną z Porozumieniem EOG. Urząd uwzględni
cel odnoszący się do przywrócenia długoterminowej rentowności podczas określania stosowności środków
wyrównawczych.

(38)

Środki te mogą polegać na zbyciu aktywów, ograniczeniu zdolności produkcyjnych lub udziału w rynku oraz
ograniczeniu barier wejścia na dane rynki. W ramach oceny stosowności środków wyrównawczych Urząd
uwzględni strukturę rynku i warunki konkurencji, aby zapewnić, że żaden środek nie prowadzi do szkód
w strukturze rynku, poprzez na przykład pośredni wpływ na utworzenie się monopolu lub wyraźnego oligopolu.
Jeżeli Państwo EFTA potrafi udowodnić, że tego typu sytuacja mogłaby zaistnieć, środki wyrównawcze powinny
zostać ustalone w taki sposób, aby jej uniknąć.

(39)

Środki muszą być proporcjonalne do zakłócających skutków pomocy oraz w szczególności do wielkości (13)
i względnego znaczenia przedsiębiorstwa na rynku lub rynkach. Powinny zostać wprowadzone
w szczególności na rynku (rynkach), na których przedsiębiorstwo będzie miało znaczącą pozycję po restrukturyzacji. Stopień wymienionych ograniczeń musi zostać ustalony na zasadzie indywidualnego podejścia. Urząd
określi zakres koniecznych środków na podstawie badania rynku dołączonego do planu restrukturyzacji i, gdzie
właściwe, na podstawie każdej innej informacji, będącej w posiadaniu Urzędu, wraz z informacjami dostarczonymi
przez zainteresowane strony. Ograniczenia muszą stanowić integralną część restrukturyzacji, jak ustanowiono
w planie restrukturyzacji. Niezależnie od tego, czy wymienione obniżenia nastąpią przed czy po przyznaniu
pomocy państwa, o ile stanowią część tej samej restrukturyzacji. Do celu oceny środków wyrównawczych
sumy odpisane jako straty i zamknięcie działalności przynoszącej straty, które w dowolnym stopniu byłyby
konieczne, aby przywrócić rentowność, nie będą uznawane za obniżenie zdolności produkcyjnych lub udziału
w rynku. Omawiana ocena uwzględni każdą pomoc przyznaną uprzednio.

(40)

Ten warunek nie będzie jednak z zasady stosowany w odniesieniu do małych przedsiębiorstw, ponieważ można
założyć, że pomoc ad hoc przyznana małym przedsiębiorstwom zwykle nie zakłóca konkurencji w stopniu
sprzecznym z interesem wspólnym, z wyjątkiem sytuacji, gdzie istnieją inne przepisy w sprawie pomocy państwa
w szczególnym sektorze lub gdy beneficjent działa na rynku przeżywającym długoterminową nadprodukcję.

(13) W tym zakresie Urząd może również uwzględnić fakt, czy dane przedsiębiorstwo zalicza się do średnich lub dużych przedsiębiorstw.
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Kiedy beneficjent działa na rynku, na którym występuje długoterminowa strukturalna nadprodukcja, rozumiana
w kontekście wielosektorowych ram dla pomocy regionalnej dla dużych inwestycji (14), ograniczenie zdolności
produkcyjnej przedsiębiorstwa lub jego udział w rynku musi wynosić 100 % (15).
Pomoc ograniczona do minimum: rzeczywisty wkład, nieobjęty pomocą

(42)

Kwota i intensywność pomocy muszą być ograniczone do ścisłego minimum kosztów restrukturyzacji koniecznych, aby umożliwić podjęcie restrukturyzacji w świetle istniejących zasobów finansowych przedsiębiorstwa, jego
akcjonariuszy lub grupy kapitałowej. Ocena uwzględni każdą pomoc przyznaną uprzednio. Od beneficjentów
pomocy będzie się oczekiwało, iż znaczący wkład w planie restrukturyzacji będzie pochodził z ich środków
własnych, włącznie ze sprzedażą aktywów, które nie są niezbędne do dalszego istnienia przedsiębiorstwa lub
z zewnętrznych źródeł finansowania na warunkach rynkowych. Tego rodzaju wkład jest znakiem, że rynki wierzą
w możliwość przywrócenia rentowności. Wkład musi być rzeczywisty, tzn. faktyczny, wykluczający wszystkie
przyszłe spodziewane zyski takie jak przepływ środków pieniężnych, i musi być możliwe najwyższy.

(43)

Urząd zwykle uzna za odpowiednie następujące wkłady (16) w restrukturyzację: co najmniej 25 % w przypadku
małych przedsiębiorstw, co najmniej 25 % w przypadku małych przedsiębiorstw oraz co najmniej 40 %
w przypadku średnich przedsiębiorstw. W wyjątkowych okolicznościach i w przypadkach szczególnych trudności,
które Państwo EFTA musi wykazać, Urząd może zezwolić na niższy wkład.

(44)

Aby ograniczyć efekt zakłócający, kwota pomocy lub forma, w której pomoc jest przyznana, nie mogą stanowić
dla przedsiębiorstwa nadwyżki pieniędzy, którą można by użyć do agresywnych działań zakłócających rynek,
niezwiązanych z procesem restrukturyzacji. Urząd odpowiednio przeanalizuje poziom pasywów przedsiębiorstwa
po restrukturyzacji, uwzględniając sytuację po każdym odroczeniu lub obniżeniu jego wierzytelności,
w szczególności w kontekście jego dalszej działalności po zastosowaniu zbiorowej procedury upadłościowej
przeprowadzonej przeciwko niemu zgodnie z ustawodawstwem krajowym (17). Żadna pomoc nie może zostać
wykorzystana do finansowania nowych inwestycji, które nie są niezbędne w celu przywrócenia rentowności
przedsiębiorstwa.
Szczególne warunki dołączone do zezwolenia na pomoc

(45)

Oprócz środków wyrównawczych opisanych w pkt. 37–41, Urząd może nałożyć takie warunki i obowiązki, jakie
uzna za konieczne w celu zapewnienia, aby pomoc nie zakłócała konkurencji w stopniu sprzecznym ze
wspólnym interesem, w przypadku gdyby dane Państwo EFTA nie zobowiązało się do przyjęcia takich przepisów.
Może na przykład wymagać od państwa EFTA:
a) aby przyjęło samodzielnie niektóre środki (na przykład, aby otworzyło określone rynki bezpośrednio lub
pośrednio powiązane z działalnością przedsiębiorstwa dla innych podmiotów gospodarczych EOG
z należytym uwzględnieniem prawa EOG);
b) aby nałożyło określone obowiązki na wspierane przedsiębiorstwo;
c) aby powstrzymało się od przyznawania innego rodzaju pomocy danemu przedsiębiorstwu w czasie restrukturyzacji.
Pełne wdrożenie planu restrukturyzacji i spełnienie warunków

(46)

Przedsiębiorstwo musi w pełni wdrożyć plan restrukturyzacji i musi wypełnić wszystkie inne zobowiązania
ustanowione w decyzji Urzędu zezwalającej na pomoc. Urząd uzna każde zaniechanie we wdrożeniu planu lub
w wypełnieniu pozostałych zobowiązań za złe wykorzystanie pomocy, bez uszczerbku dla art. 23 część II
Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale i dla możliwości złożenia skargi przed Trybunałem
EFTA zgodnie z art. 1 ust. 2 akapit drugi część I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale.

(47)

Jeżeli działania restrukturyzacyjne obejmują kilka lat i dotyczą znaczących środków pomocy, Urząd może
wymagać, aby wypłata pomocy na restrukturyzację była podzielona na raty i wypłata każdej raty była zależna
od:
a) potwierdzenia, przed każdą wypłatą, że wdrożenie planu restrukturyzacji jest zadowalające na każdym etapie,
zgodnie z planowanym harmonogramem; lub
b) zatwierdzenia, przed każdą wypłatą, po sprawdzeniu, że plan jest zadowalająco wdrażany.

(14) Rozdział 26A dotyczący ramowego programu wielosektorowego dla dużych projektów inwestycyjnych, przyjęty 18 grudnia 2002 r.
(jeszcze nieopublikowany), ostatnio zmieniony 17 marca 2004 r. (jeszcze nieopublikowany).
(15) W takich wypadkach Urząd zezwolenie tylko na pomoc potrzebną do złagodzenia kosztów społecznych restrukturyzacji, zgodnie
z sekcją 16.3.2.6, i na pomoc w zakresie ochrony środowiska, aby oczyścić zanieczyszczone miejsca, które mogłyby zostać porzucone.
16
( ) Patrz: punkt 6. Minimalny wkład nie może zawierać w sobie pomocy. Nie dotyczy to np. sytuacji, w której pożyczka zawiera dotację
na spłatę oprocentowania lub jest subsydiowana przez gwarancje rządowe zawierające elementy pomocy.
(17) Patrz: punkt 9 lit. c).
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Kontrola i sprawozdanie roczne
(48)

Urząd otrzymuje potwierdzenie, że plan restrukturyzacji jest właściwie wdrażany, poprzez regularne szczegółowe
sprawozdania przekazywane przez dane Państwo EFTA.

(49)

W przypadku pomocy udzielanej większym przedsiębiorstwom, pierwsze sprawozdanie musi zwykle zostać
przedłożone Urzędowi nie później niż sześć miesięcy po zatwierdzeniu pomocy. Sprawozdania muszą następnie
być wysyłane Urzędowi co najmniej raz w roku, w ustalonym terminie, aż do momentu, kiedy cele planu
restrukturyzacji będą mogły zostać uznane za osiągnięte. Sprawozdania muszą zawierać wszystkie informacje
potrzebne Urzędowi w celu kontroli wdrażania programu restrukturyzacji, harmonogramu wypłat dla przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej oraz spełniania wszystkich warunków i zobowiązań ustanowionych w decyzji
zatwierdzającej pomoc. Muszą w szczególności zawierać wszystkie istotne informacje w sprawie każdej pomocy
na dowolny cel, którą przedsiębiorstwo otrzymało, bądź indywidualnie bądź w ramach ogólnego systemu,
w czasie trwania okresu restrukturyzacji (patrz: pkt. 67–70). Jeśli Urząd potrzebuje aktualnego potwierdzenia
niektórych kluczowych informacji, na przykład w sprawie zamknięcia lub obniżenia zdolności produkcyjnych,
może wymagać częstszych sprawozdań.

(50)

W przypadku pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, coroczne przekazanie kopii bilansu oraz rachunku
zysków i strat wspomaganych przedsiębiorstw będzie zazwyczaj wystarczające, chyba że inne warunki zostały
ustanowione w decyzji zatwierdzającej pomoc.

16.3.2.3. Z m i a n a w p l a n i e r e s t r u k t u r y z a c j i
(51)

W przypadku gdy pomoc w celu restrukturyzacji została zatwierdzona, dane Państwo EFTA może, w czasie
trwania okresu restrukturyzacji, prosić Urząd o wyrażenie zgody na zmiany do planu restrukturyzacji i do kwoty
pomocy. Urząd może zezwolić na takie zmiany, jeżeli spełniają one następujące warunki:

a) zweryfikowany plan musi nadal przewidywać powrót do rentowności w rozsądnych ramach czasowych;

b) jeżeli kwota pomocy jest zwiększona, wszystkie niezbędne środki wyrównawcze muszą zostać rozszerzone
w porównaniu ze środkami pierwotnie przyjętymi;

c) jeżeli proponowane środki wyrównawcze są mniejsze niż środki pierwotnie planowane, kwota pomocy musi
zostać odpowiednio zmniejszona;

d) nowy harmonogram wdrożenia środków wyrównawczych może zostać opóźniony w odniesieniu do harmonogramu pierwotnie przyjętego tylko z powodów zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstwa lub poza
kontrolą państwa EFTA; w innym przypadku kwota pomocy musi zostać odpowiednio zmniejszona.

(52)

Jeżeli warunki nałożone przez Urząd lub zobowiązania przyjęte przez Państwo EFTA zostają ograniczone, kwota
pomocy musi zostać odpowiednio zmniejszona lub inne warunki mogą zostać nałożone.

(53)

Jeżeli Państwo EFTA wprowadzi zmiany do zatwierdzonego planu restrukturyzacji bez należytego poinformowania Urzędu, Urząd rozpocznie procedurę zgodnie z art. 16 część II Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze
i Trybunale (nienależyte wykorzystanie pomocy), bez uszczerbku dla art. 23 część II Protokołu 3 do Porozumienia
o Nadzorze i Trybunale i dla możliwości złożenia skargi do Trybunału EFTA zgodnie z art. 1 ust. 2 akapit drugi
część I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale.

16.3.2.4. P o m o c w c e l u r e s t r u k t u r y z a c j i w r e g i o n a c h w s p o m a g a n y c h
(54)

Urząd uwzględni potrzeby rozwoju regionalnego w czasie oceny pomocy w celu restrukturyzacji w obszarach
wspieranych. Fakt, że niewydolne przedsiębiorstwo ma siedzibę w obszarze wspieranym nie może jednak uzasadniać swobodnego podejścia do pomocy w celu restrukturyzacji: w perspektywie średnio- lub długoterminowej nie
jest korzystne, aby dany region sztucznie wspierał swoje przedsiębiorstwa. Ponadto aby promować rozwój
regionalny, w najlepszym interesie regionu leży wykorzystanie jego zasobów w celu jak najszybszego rozwinięcia
działalności, które są trwałe i stabilne. Co więcej, zakłócenia konkurencji muszą zostać zminimalizowane nawet
w przypadku pomocy przedsiębiorstwom w obszarach wspieranych. W tym kontekście należy również
uwzględnić ewentualne szkodliwe skutki uboczne, które mogłyby mieć miejsce w danym obszarze lub
w innych obszarach wspieranych.
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W związku z tym kryteria wymienione w pkt. 31–53 są również stosowane w obszarach wspieranych, nawet gdy
potrzeby rozwoju regionalnego są brane pod uwagę. Jednakże w obszarach wspieranych, o ile nie ustalono inaczej
w przepisach w sprawie pomocy państwa dla poszczególnego sektora, warunki zezwolenia na pomoc mogą być
mniej rygorystyczne w odniesieniu do wdrożenia środków wyrównawczych i wielkości wkładu beneficjenta. Jeżeli
potrzeby rozwoju regionalnego to uzasadniają, w przypadku kiedy obniżenie zdolności produkcyjnej lub udziału
w rynku wydaje się być najodpowiedniejszym środkiem, aby uniknąć nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji,
wymagane obniżenie będzie mniejsze w obszarach wspieranych niż w obszarach niewspieranych. W takich
przypadkach, które muszą zostać uzasadnione przez dane Państwo EFTA, wprowadzone zostanie rozróżnienie
między obszarami kwalifikującymi się do pomocy regionalnej zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. a) Porozumienia EOG
a regionami kwalifikującymi się zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. c), aby uwzględnić większy stopień problemów
regionalnych w tych pierwszych obszarach.
16.3.2.5. P o m o c w c e l u r e s t r u k t u r y z a c j i m a ł y c h i ś r e d n i c h p r z e d s i ę b i o r s t w

(56)

Pomoc dla małych przedsiębiorstw (18) reguły wywiera mniejszy wpływ na warunki wymiany handlowej niż
pomoc udzielona średnim i dużym przedsiębiorstwom. Odnosi się to także do pomocy na rzecz wsparcia
restrukturyzacji, więc warunki ustanowione w pkt. 31–53 są stosowane w sposób mniej rygorystyczny pod
następującymi względami:
a) pomoc na restrukturyzację małych przedsiębiorstw nie będzie zazwyczaj połączona ze środkami wyrównawczymi (patrz: pkt. 40), chyba że zasady dotyczące pomocy państwa w określonym sektorze stanowią inaczej;
b) wymagania dotyczące treści sprawozdań będą mniej rygorystyczne dla MŚP (por. pkt. 48, 49 i 50).

(57)

Jednakże zasada »pierwszy i ostatni raz« (sekcja 16.3.3) ma w pełni zastosowanie do MŚP.

(58)

Plan restrukturyzacji MŚP nie musi być zatwierdzony przez Urząd. Jednakże plan musi spełniać wymagania
ustanowione w pkt. 34–36 i musi być zatwierdzony przez zainteresowane Państwo EFTA oraz zgłoszony
Urzędowi. Przyznanie pomocy musi być uwarunkowane pełnym wdrożeniem planu restrukturyzacji. Obowiązek
sprawdzenia, czy spełnione są wymienione warunki, spoczywa na Państwie EFTA.
16.3.2.6. P o m o c w c e l u p o k r y c i a s p o ł e c z n y c h k o s z t ó w r e s t r u k t u r y z a c j i

(59)

Plany restrukturyzacji pociągają zazwyczaj za sobą zmniejszenie lub zaniechanie działalności, której dotyczą.
Oszczędności takie są często niezbędne w celu osiągnięcia racjonalności i efektywności, niezależnie od zmniejszenia zdolności produkcyjnych, które może być warunkiem przyznania pomocy. Niezależnie od powodów
leżących u ich podstaw, środki te będą ogólnie prowadziły do redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

(60)

Prawo pracy Państw EFTA może zawierać ogólne systemy zabezpieczenia społecznego, w ramach których
odprawy z tytułu zwolnień i przejścia na wcześniejszą emeryturę są wypłacane bezpośrednio zwalnianym pracownikom. Systemów tych nie uważa się za pomoc państwa objętą zakresem art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG.

(61)

Poza odprawami z tytułu zwolnień i przejścia na wcześniejszą emeryturę przeznaczonymi dla pracowników,
ogólne systemy ubezpieczeń społecznych często przewidują pokrycie przez rząd kosztu odpraw dla zwalnianych
pracowników, które przedsiębiorstwo im przyznaje, a które wykraczają poza jego obowiązki ustawowe lub
wynikające z umowy. Jeżeli wymienione systemy są ogólnie dostępne bez ograniczeń sektorowych dla każdego
pracownika spełniającego uprzednio określone warunki oraz warunki automatycznego przyznawania korzyści,
systemów takich nie uznaje się za zawierające pomoc w rozumieniu art. 61 ust. 1 dla przedsiębiorstw w trakcie
restrukturyzacji. Z drugiej strony, jeżeli systemy te stosuje się w celu wsparcia restrukturyzacji w poszczególnych
sektorach, mogą one zawierać pomoc ze względu na selektywny sposób ich zastosowania (19).

(62)

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z prawa pracy lub układów zbiorowych zawartych ze związkami zawodowymi, dotyczące odpraw z tytułu zwolnień i/lub przejścia na wcześniejszą emeryturę, są częścią zwyczajowych
kosztów przedsiębiorstwa, które musi ono pokryć z własnych środków. W tych warunkach, wszelki wkład
państwa w wymienione koszty musi być uznany za pomoc, niezależnie, czy płatności dokonywane są bezpośrednio przedsiębiorstwu, czy przyznawane pracownikom za pośrednictwem agencji rządowej.

(63)

Urząd nie sprzeciwia się z założenia takiej pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zagrożonym, ponieważ
przynosi to korzyści gospodarcze wykraczając poza interes danego przedsiębiorstwa, ułatwia zmiany strukturalne
i łagodzi trudności.

(18) W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36), włączonego do Porozumienia EOG decyzją
Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2004 z 25.9.2004 (jeszcze nieopublikowaną). Do 31 grudnia 2004 r. właściwą definicję zawiera
zalecenie Komisji 96/280/WE (Dz.U. L 107 z 30.4.1996, str. 4). Definicję zawierał również załącznik 1 do rozporządzenia Komisji
(WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33) włączonym do Porozumienia EOG przez załącznik XV pkt. 1 lit.
f) decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniającą załącznik XV (pomoc państwa) do
porozumienia EOG (Dz.U. L 266 z 3.10.2002, str. 56 oraz suplement EOG nr 49 z 3.10.2002, str. 42).
19
( ) W wyroku w sprawie C-241/94, Francja przeciwko Komisji, [1996] ECR I-4551 (Kimberly Clark Sopalin), Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że system finansowania przyznawany w sposób uznaniowy przez władze francuskie poprzez Narodowy Fundusz
Zatrudnienia mógł faworyzować niektóre przedsiębiorstwa i zostać zakwalifikowany jako pomoc w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu
WE (wyrok Trybunału nie kwestionował wniosku Komisji, że pomoc była zgodna ze wspólnym rynkiem).
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(64)

Poza pokrywaniem kosztów odpraw z tytułu zwolnień i przejścia na wcześniejszą emeryturę, pomoc często
obejmuje specjalne systemy restrukturyzacji poprzez szkolenie, doradztwo i praktyczną pomoc w znalezieniu
innego zatrudnienia, pomoc w przeprowadzce oraz szkolenie zawodowe i wsparcie pracowników chcących
rozpocząć nową działalność gospodarczą. Urząd niezmiennie popiera taką pomoc udzielaną przedsiębiorstwom
zagrożonym.

(65)

W planie restrukturyzacji należy jasno wskazać typ pomocy opisany w pkt. 61 do 64, ponieważ pomoc
w zakresie środków socjalnych wyłącznie na rzecz zwalnianych pracowników nie jest uwzględniona przy określeniu zakresu środków wyrównawczych wskazanych w pkt. 37–41.

(66)

Kierując się wspólnym interesem, Urząd zapewni w kontekście planu restrukturyzacji, aby społeczne skutki
restrukturyzacji w Umawiających się Stronach Porozumienia EOG, innych niż Państwo udzielające pomocy,
były ograniczone do minimum.
16.3.2.7. P o t r z e b a p o i n f o r m o w a n i a U r z ę d u o w s z e l k i e j p o m o c y u d z i e l a n e j p r z e d siębiorstwu w okresie restrukturyzacji

(67)

Jeżeli pomoc w celu restrukturyzacji otrzymywana przez duże lub średnie przedsiębiorstwo jest analizowana
z punktu widzenia niniejszych wytycznych, przyznanie jakiejkolwiek innej pomocy w okresie restrukturyzacji,
nawet zgodnie z już zaakceptowanym systemem, może mieć wpływ na dokonywaną przez Urząd ocenę zakresu
potrzebnych środków wyrównawczych.

(68)

Zawiadomienia o pomocy na restrukturyzację dużego lub średniego przedsiębiorstwa musi wskazywać wszystkie
inne rodzaje pomocy, jakie planuje się udzielić przedsiębiorstwu w okresie restrukturyzacji, chyba że jest to objęte
regułą de minimis lub regulacjami o zwolnieniu.

(69)

Urząd uwzględnia taką pomoc przy ocenianiu pomocy w celu restrukturyzacji. Każda pomoc rzeczywiście
udzielana dużemu lub średniemu przedsiębiorstwu w okresie restrukturyzacji, włącznie z pomocą udzielaną
zgodnie z zatwierdzonym systemem, winna być indywidualnie zgłoszona Urzędowi, jeżeli Urząd nie był o niej
poinformowany w momencie decydowania o pomocy w celu restrukturyzacji.

(70)

Urząd zapewnia, aby przyznanie pomocy w ramach zatwierdzonego systemu nie pozwalało na obchodzenie
wymagań niniejszych wytycznych.

16.3.3. »Pierwszy i ostatni raz«
(71)

Pomoc w celu ratowania jest jednorazową operacją zasadniczo przeznaczoną na utrzymanie działania przedsiębiorstwa w określonym czasie, w którym oceniona zostanie jego przyszłość. Nie powinno być możliwym
wielokrotne przyznawanie pomocy w celu ratowania, co utrzymywałoby status quo, odsunęło tylko nieuniknione
konsekwencje, a w tym czasie przerzuciło problemy gospodarcze i społeczne na innych, bardziej efektywnych
producentów lub inne Umawiające się Strony Porozumienia EOG. Dlatego pomoc na ratowanie powinna być
przyznawana tylko jeden raz (warunek »pierwszy i ostatni raz«). Zgodnie z tą samą zasadą aby zapobiec niesprawiedliwemu udzielaniu pomocy przedsiębiorstwom, które mogą utrzymać się wyłącznie dzięki wielokrotnie
udzielanej pomocy państwa, pomoc w celu ratowania powinna być udzielana tylko jeden raz. Wreszcie, jeżeli
pomoc na ratowanie jest udzielana przedsiębiorstwu, które już otrzymało pomoc na restrukturyzację, można
uważać, że problemy beneficjenta mają charakter stały a wielokrotnie interwencje państwa powodują zakłócenia
konkurencji, co jest sprzeczne ze wspólnym interesem. Wielokrotne interwencje państwa nie powinny być
dozwolone.

(72)

Jeżeli planowana pomoc w celu ratowania lub w celu restrukturyzacji jest zgłoszona Urzędowi, Państwo EFTA
musi określić, czy zainteresowane przedsiębiorstwo otrzymało już w przeszłości pomoc w celu ratowania lub
w celu restrukturyzacji, włącznie z wszelaką tego typu pomocą otrzymaną przed datą stosowania niniejszych
wytycznych lub wszelką niezgłoszoną pomocą (20). W takim przypadku oraz jeżeli upłynęło mniej niż 10 lat od
momentu przyznania pomocy w celu ratowania lub nastąpił koniec okresu restrukturyzacji, lub wstrzymano
wdrażanie planu restrukturyzacji (niezależnie od tego, które wydarzenie nastąpiło jako ostatnie), Urząd nie
przyzna dalszej pomocy w celu ratowania lub w celu restrukturyzacji. Wyjątki od tej zasady dopuszczalne są
tylko w następujących przypadkach:

a) gdy pomoc w celu restrukturyzacji następuje po przyznaniu pomocy w celu ratowania stanowiąc część jednego
działania na rzecz restrukturyzacji;
(20) W odniesieniu do niezgłoszonej pomocy Urząd weźmie pod uwagę w swojej ocenie możliwość uznania pomocy za zgodną
z Porozumieniem EOG, jednak w formie innej niż pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji.
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b) gdy pomoc w celu ratowania została przyznana zgodnie z warunkami sekcji 16.3.1.1 oraz nie nastąpiła po
niej wspierana przez państwo restrukturyzacja, jeżeli:

i) przedsiębiorstwo dawało racjonalną długoterminową perspektywę rentowności po przyznaniu pomocy
w celu ratowania; oraz

ii) nowa pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji staje się konieczna po co najmniej pięciu latach
z powodu nieprzewidywalnych okoliczności (21), za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne;

c) w wyjątkowych i nieprzewidywalnych okoliczności, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne.

W przypadkach wymienionych w lit. b) i c) nie można korzystać z procedury uproszczonej, o której mowa
w sekcji 16.3.1.2.

(73)

Na zastosowanie tej zasady nie będą w żaden sposób mieć wpływu zmiany własności przedsiębiorstwa następujące po przyznaniu pomocy lub jakiekolwiek procedury administracyjne lub sądowe, mające na celu uzdrowienie
bilansu, zmniejszenie należności lub umorzenie poprzednich długów, jeżeli jest to samo przedsiębiorstwo kontynuujące swoją działalność.

(74)

W przypadku kiedy grupa przedsiębiorstw otrzymała pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji, Urząd
w normalnych warunkach nie dopuszcza możliwości przyznania dalszej pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji samej grupie czy też podmiotom należącym do grupy, chyba że upłynęło 10 lat od przyznania pomocy
w celu ratowania lub zakończenia okresu restrukturyzacji bądź też wstrzymania realizacji planu restrukturyzacji,
cokolwiek miało miejsce najpóźniej. W przypadku, kiedy podmiot należący do grupy przedsiębiorstw otrzymał
pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji, grupa jako całość, jak również pozostałe jednostki grupy w dalszym
ciągu kwalifikują się do pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji (z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych
przepisów niniejszych wytycznych), z wyjątkiem wcześniejszego beneficjenta pomocy. Państwa EFTA muszą
zapewnić, aby żadna pomoc nie była przekazana z grupy czy też z innych podmiotów grupy do wcześniejszego
beneficjenta pomocy.

(75)

Jeżeli przedsiębiorstwo przejmuje aktywa innego przedsiębiorstwa, a w szczególności przedsiębiorstwa, które
podlegało jednej z procedur wymienionych w pkt. 73 lub zbiorowej procedurze upadłościowej przeprowadzanej
zgodnie z prawem krajowym i które otrzymało już pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji, nabywca nie
podlega zasadzie »pierwszy i ostatni raz«, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące wymagania:
a) nabywca jest wyraźnie oddzielony od starego przedsiębiorstwa;

b) nabywca nabył aktywa starego przedsiębiorstwa po cenach rynkowych;

c) upadłość lub zarządzanie sądowe i sprzedaż starego przedsiębiorstwa nie są jedynie sposobami uniknięcia
zastosowania zasady »pierwszy i ostatni raz«. Urząd może określić, że taka sytuacja ma miejsce, jeżeli na
przykład problemy napotkane przez nabywcę były łatwe do przewidzenia w chwili przejmowania aktywów
starego przedsiębiorstwa.

(76)

Należy jednak podkreślić, że pomoc na zakup aktywów stanowi pomoc na rozpoczęcie inwestycji i jako taka nie
może zostać przyznane na podstawie niniejszych wytycznych.
16.4. Systemy pomocy dla MŚP
16.4.1. Zasady ogólne

(77)

Urząd będzie udzielał zgody na systemy zapewniające pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji małych lub
średnich przedsiębiorstw zagrożonych jedynie tym przedsiębiorstwom, które odpowiadają definicji MŚP.
Z zastrzeżeniem następujących przepisów szczególnych, zgodność tych systemów zostanie oceniona w świetle
warunków wymienionych w rozdziałach 16.2 i 16.3, z wyjątkiem sekcji 16.3.1.2, która nie odnosi się to
systemów pomocy. Wszelka pomoc przyznana w ramach systemu, a niespełniająca jednego z wymienionych
warunków powinna być indywidualnie zgłoszona i uprzednio zatwierdzona przez Urząd.

(21) Nieprzewidywalne okoliczności mają miejsce wtedy, gdy w żaden sposób nie mogły został przewidziane przez zarząd przedsiębiorstwa w chwili sporządzania planu restrukturyzacji i nie wynikają z zaniedbań lub błędów popełnionych przez zarząd lub decyzji
podjętych przez grupę, do której przedsiębiorstwo należy.
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16.4.2. Wymagania
(78)

Jeżeli zasady dotyczące pomocy państwa w określonym sektorze nie stanowią inaczej, przyznawanie pomocy
małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach systemów zatwierdzanych od dnia stosowania niniejszych wytycznych będzie zwolnione z indywidualnego informowania tylko wtedy, gdy zainteresowane przedsiębiorstwo spełnia
co najmniej jedno z trzech kryteriów określonych w pkt. 9. Pomoc dla przedsiębiorstw, które nie spełniają
żadnego z tych trzech kryteriów, musi być indywidualnie zgłoszona Urzędowi, tak aby mógł on ocenić, czy
kwalifikują się one jako przedsiębiorstwa zagrożone. Pomoc dla przedsiębiorstw działających na rynku, na którym
występuje długoterminowa strukturalna nadprodukcja, niezależnie od wielkości beneficjenta, musi być również
indywidualnie zgłoszona Urzędowi, tak aby mógł on ocenić zastosowanie pkt. 41.

16.4.3. Warunki zatwierdzania systemów pomocy w celu ratowania
(79)

Aby Urząd mógł zatwierdzić systemy pomocy w celu ratowania, muszą one spełniać warunki wymienione w pkt.
24 lit. a), b), d) i e). Ponadto pomoc w celu ratowania nie może być przyznana na okres dłuższy niż sześć
miesięcy, w którym to czasie należy przeprowadzić analizę sytuacji przedsiębiorstwa. Przed upływem tego okresu
Państwo EFTA musi albo zatwierdzić plan restrukturyzacji lub plan likwidacji, albo zażądać od beneficjenta
zwrotu pożyczki i pomocy odpowiadającej premii z tytułu ryzyka.

(80)

Wszelaka pomoc w celu ratowania przyznana na okres dłuższy niż sześć miesięcy lub niezwrócona po upływie
okresu sześciu miesięcy musi być indywidualnie zgłoszona Urzędowi.

16.4.4. Warunki zatwierdzania systemów pomocy na rzecz restrukturyzacji
(81)

Urząd zatwierdzi systemy pomocy w celu restrukturyzacji tylko wtedy, gdy przyznanie pomocy jest uzależnione
od pełnego wdrożenia przed odbiorcę planu restrukturyzacji, który został zatwierdzony przez zainteresowane
Państwo EFTA i spełnia następujące warunki:

a) przywrócenie rentowności: stosuje się kryteria wymienione w pkt. 33–36;

b) unikanie nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji: ponieważ pomoc małym przedsiębiorstwom powoduje
mniejsze zakłócenia konkurencji, zasada określona w pkt. 37–41 nie ma zastosowania, chyba że zasady
dotyczące pomocy państwa w określonym sektorze stanowią inaczej; systemy powinny jednak przewidywać,
że przedsiębiorstwom nie wolno zwiększać ich zdolności produkcyjnych w trakcie restrukturyzacji;
w odniesieniu do średnich przedsiębiorstw stosuje się pkt. 37–41;

c) pomoc ograniczona do niezbędnego minimum: stosuje się zasady wymienione w pkt. 42, 43 i 44;

d) zmiany w planie restrukturyzacji: wszelkie zmiany w planie restrukturyzacji muszą być zgodne z zasadami
wymienionymi w pkt. 51, 52 i 53.

16.4.5. Wspólne warunki dla zatwierdzania systemów pomocy w celu ratowania i/lub restrukturyzacji
(82)

Systemy muszą określać maksymalną kwotę pomocy, jaka może być przyznana każdemu przedsiębiorstwu,
uwzględniając również zmiany planu. Wszelka pomoc wykraczająca poza wymienioną kwotę musi być indywidualnie zgłaszana Urzędowi. Maksymalna kwota pomocy przyznanej w sumie na pomoc w celu ratowania
i restrukturyzacji dla przedsiębiorstwa nie może przekraczać 10 mln EUR, włącznie z wszelką pomocą
z innych źródeł i w ramach innych systemów.

(83)

Ponadto obowiązuje zasada »pierwszy i ostatni raz«. Stosuje się zasadę ustanowioną w sekcji 16.3.3.

(84)

Państwa EFTA muszą również indywidualnie informować Urząd o środkach, jeżeli przedsiębiorstwo przejęło
aktywa innego przedsiębiorstwa, które już otrzymało pomoc w celu ratowania i restrukturyzacji.
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16.4.6. Kontrola i sprawozdania roczne
(85)

Punkty 48, 49 i 50 nie mają zastosowania w odniesieniu do systemów pomocy. Jednakże warunkiem zatwierdzenia będzie składanie sprawozdań na temat działania systemów, z reguły co roku, zawierających informacje
określone w instrukcjach Komisji dotyczących standardowych sprawozdań (22). Sprawozdania muszą także
zawierać wykaz wszystkich przedsiębiorstw beneficjentów, wskazując dla każdego z nich:
a) nazwę przedsiębiorstwa;
b) jego kod sektorowy, wykorzystujący trzycyfrowe kody klasyfikacji sektorowej NACE (23);
c) liczbę pracowników;
d) roczny obrót oraz wartość bilansu;
e) kwotę przyznanej pomocy;
f) kwotę oraz formę wkładu beneficjenta;
g) gdzie stosowne, formę i stopień środków wyrównawczych;
h) gdzie stosowne, wszelką pomoc na restrukturyzację lub inne wsparcie uważane za taką pomoc, którą przedsiębiorstwo otrzymało w przeszłości;
i) czy przedsiębiorstwo beneficjent uległo likwidacji lub poddane było zbiorowemu postępowaniu upadłościowemu przed końcem okresu restrukturyzacji.
16.5. Odpowiednie środki w rozumieniu art. 1 ust. 1 część I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze
i Trybunale

(86)

Na podstawie art. 1 ust. 1 część I Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd zaproponuje
w osobnym pismie właściwe środki, określone w pkt. 87–88, jakie państwa EFTA powinny przyjąć w odniesieniu
do ich istniejących systemów pomocy. Urząd uzależni zatwierdzanie przyszłych systemów od zgodności z tymi
przepisami.

(87)

Państwa EFTA, które przyjmą wniosek Urzędu, muszą w ciągu sześciu miesięcy dostosować swoje istniejące
systemy pomocy, które mają działać po ich przyjęciu w ciągu sześciu miesięcy, aby zapewnić ich zgodność
z niniejszymi wytycznymi.

(88)

Państwa EFTA muszą poinformować o przyjęciu tych środków w terminie jednego miesiąca od otrzymania
wymienionego pisma dotyczącego właściwych środków.
16.6. Wejście w życie i czas trwania

(89)

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem ich przyjęcia. Pozostają w mocy przez okres pięciu lat, chyba że
postanowi się inaczej w drodze nowej decyzji.

(90)

Zgłoszenia zarejestrowane przez Urząd przed datą przyjęcia zostaną rozpatrzone w ramach kryteriów obowiązujących w czasie dokonywania zgłoszenia.

(91)

Urząd zbada zgodność z Porozumieniem EOG wszelkiej pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przyznanej
bez jego zatwierdzenia, a tym samym z naruszeniem art. 1 ust. 3 część I Protokołu 3 do Porozumienia
o Nadzorze i Trybunale na podstawie niniejszych wytycznych, jeżeli pomoc ta – w całości lub w części – zostanie
przyznana po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz jego suplemencie EOG. We wszystkich pozostałych przypadkach Urząd przeprowadzi badanie na podstawie wytycznych obowiązujących w czasie
przyznawania pomocy.

(22) Patrz: załącznik III A i B (standardowy formularz sprawozdania dla istniejącej pomocy państwa) do decyzji Urzędu Nadzoru EFTA
195/04/COL z 14 lipca 2004 r. w sprawie wykonywania przepisów, o których mowa w art. 27 w części II Protokołu 3 do
Porozumienia o Nadzorze i Trybunale (jeszcze nieopublikowany).
23
( ) Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, opublikowana przez Urząd Statystyczny Wspólnot
Europejskich.
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ZAŁĄCZNIK
Wzór (1) obliczania maksymalnej kwoty pomocy w celu ratowania, która kwalifikuje się do procedury uproszczonej:
EBITt þ amortyzacjat þ ðkapitał obrott  kapitał obrottl Þ
2
Wzór oparty jest na wynikach działalności przedsiębiorstwa (EBIT, dochód przed odliczeniem odsetek i podatków)
odnotowanych w roku poprzedzającym przyznanie/zgłoszenie pomocy (oznaczonym jako t). Do tej kwoty dodana jest
amortyzacja. Do sumy dodane muszą być jeszcze zmiany stanu kapitału obrotowego. Zmianę stanu kapitału obrotowego
oblicza się jako różnicę między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (2) za ostatnie zamknięte
okresy obrachunkowe. Podobnie, jeżeli istniałyby rezerwy finansowe na poziomie wyników działalności, musi to być
wyraźnie zaznaczone i wyniki nie powinny uwzględniać takich rezerw.
Celem wzoru jest oszacowanie ujemnych środków pieniężnych z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa w roku
poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc (lub przed przyznaniem pomocy w przypadku pomocy niezgłoszonych).
Połowa wymienionej kwoty powinna zapewnić przedsiębiorstwu utrzymanie działalności w okresie sześciu miesięcy.
Dlatego wynik wzoru należy podzielić przez 2.
Wzór ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli otrzymany wynik jest kwotą ujemną.
W przypadku gdy wzór daje wynik dodatni, potrzebne będzie złożenie szczegółowego wyjaśnienia wykazującego, że
przedsiębiorstwo jest zagrożone w rozumieniu pkt 9–10.
Przykład:
Zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (mln EUR)

(12)

Amortyzacja (mln EUR)

2

Bilans
(mln EUR)

Grudzień 31, t-1

Grudzień 31, t

Aktywa obrotowe
Środki pieniężne lub równorzędne jednostki

10

5

Należności

30

20

Zapasy

50

45

Rozliczenia międzyokresowe czynne

20

10

Inne aktywa obrotowe

20

20

Aktywa obrotowe ogółem

130

100

Zobowiązania do zapłaty

20

25

Naliczone koszty

15

10

Zobowiązania bieżące

Przychody przyszłych okresów

5

5

Zobowiązania bieżące ogółem

40

40

Kapitał obrotowy

90

60

Zmiana kapitału obrotowego

(30)

Maksymalna kwota pomocy w celu ratowania = [– 12 + 2 + (– 30)]/2 = – 20 milionów EUR
Jeżeli wynik obliczeń wynosi powyżej 10 mln EUR, uproszczona procedura opisana w pkt 29 nie może być zastosowana.
Jeżeli próg ten został przekroczony, Państwo EFTA musi złożyć wyjaśnienie, w jaki sposób zostały określone przyszłe
potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie przepływów gotówkowych oraz kwota pomocy na ratowanie.”

(1) EBIT (ang. earnings before interest and taxes, czyli dochód przed odliczeniem odsetek i podatków, wskazany w rocznym sprawozdaniu
finansowym za rok poprzedzający złożenie wniosku, oznaczonym jako t) musi zostać powiększony o amortyzację w tym samym
okresie oraz zmiany stanu kapitału obrotowego w okresie dwóch lat (w roku poprzedzającym zastosowanie i w poprzednim roku),
podzielony przez dwa w celu określenia kwoty w okresie 6 miesięcy, tj. zwyczajowego okresu na przyznanie pomocy na ratowanie.
(2) Aktywa obrotowe: środki płynne, należności (rachunki klienta i dłużnika), inne aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe, zapasy.
Zobowiązania krótkoterminowe: zobowiązania finansowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług (rachunki dostawcy i wierzyciela)
i inne zobowiązania krótkoterminowe, przychody przyszłych okresów, inne przewidywane zobowiązania, zobowiązania z tytułu
podatków.
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(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/304/WPZiB
z dnia 12 kwietnia 2005 r.
dotyczące zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce i uchylające wspólne
stanowisko 2004/85/WPZiB
mentu na rzecz Pokoju w Afryce, instrumentów Wspólnoty oraz działań dwustronnych podejmowanych przez
Państwa Członkowskie.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 15,
(7)

Promowanie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności na
kontynencie jest jednym z celów Unii Afrykańskiej
(UA), a pokojowe rozwiązywanie konfliktów między
Państwami Członkowskimi jest jedną z zasad zapisanych
w Akcie ustanawiającym UA. Przedmiotem dialogu
z Organizacją Jedności Afrykańskiej (OJA) i jej następcą,
UA, jest zapobieganie konfliktom, zarządzanie nimi i ich
rozwiązywanie, co zostało także włączone do deklaracji
i planu działania z Kairu. UA i afrykańskie organizacje
subregionalne są głównymi podmiotami, które zapobiegają konfliktom w Afryce, zarządzają nimi i je rozwiązują.

(8)

Skuteczne zapobieganie konfliktom wymaga strategii
umożliwiających stworzenie warunków dla stabilnego
i bardziej przewidywalnego środowiska międzynarodowego oraz wszechstronnej i zrównoważonej pomocy
i programów pomocy na rzecz rozwoju w celu zmniejszenia napięć wywołujących konflikty zbrojne; należy
również uwzględnić znaczenie czynników gospodarczych
dla konfliktów w Afryce oraz potencjał środków dyplomatycznych i gospodarczych w zapobieganiu konfliktom
zbrojnym i ich rozwiązywaniu.

(9)

Istnieje powiązanie między zapobieganiem konfliktom
a demokracją, prawami człowieka, zasadą państwa prawnego i dobrymi rządami, gdzie współpraca na rzecz
rozwoju odgrywa strategiczną rolę w zwiększaniu zdolności pokojowego rozwiązywania konfliktów.

(10)

Wszystkie polityki dotyczące pokoju i bezpieczeństwa
muszą odnosić się do związków między HIV/AIDS
a konfliktami. W każdym stadium konfliktu, od zapobiegania do odbudowy, brak stabilności przyczynia się do
wzmożonego szerzenia się pandemii. Samo zjawisko
szerzenia się HIV/AIDS pociąga za sobą poważne krótkoi długoterminowe skutki socjoekonomiczne i polityczne.

(11)

Wspólnota Europejska i jej Państwa Członkowskie przystąpiły do Umowy o partnerstwie z Państwami AKP
w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Główna odpowiedzialność za zapobieganie konfliktom
na kontynencie afrykańskim, zarządzanie nimi i ich
rozwiązywanie spoczywa przede wszystkim na samych
Afrykańczykach.

(2)

Prawo międzynarodowe określa ramy działań podejmowanych w związku z zapobieganiem konfliktom
w Afryce, zarządzaniem nimi i ich rozwiązywaniem.

(3)

Na mocy Karty Narodów Zjednoczonych główna odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa spoczywa na Radzie Bezpieczeństwa
Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(4)

Podczas opracowywania decyzji Rady Bezpieczeństwa
NZ, stosowanie art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej
w pełni zapewnia obronę stanowiska i interesów Unii
Europejskiej.

(5)

(6)

Dnia 26 stycznia 2004 r., Rada przyjęła wspólne stanowisko
2004/85/WPZiB
dotyczące
zapobiegania
konfliktom w Afryce, zarządzania nimi i ich rozwiązywania (1).

Dnia 22 listopada 2004 r. Rada zatwierdziła plan działania na rzecz wspierania w ramach EPBiO pokoju
i bezpieczeństwa w Afryce oraz konkluzje w sprawie
pokoju i bezpieczeństwa w Afryce, a dnia 13 grudnia
2004 Rada zatwierdziła wytyczne wprowadzenia tego
planu działania. W tym kontekście Rada położyła nacisk
na komplementarny charakter działań w ramach WPZiB
(wraz z wsparciem udzielanym w ramach EPBiO), Instru-

(1) Dz.U. L 21 z 28.1.2004, str. 25.
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(12)

30 listopada 2000 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie udziału kobiet w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów; natomiast 21 marca 2002 r. Wspólne
Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE przyjęło rezolucję
w sprawie równouprawnienia płci.

Przedstawiciela i Komisję kontynuuje przeprowadzanie corocznych badań w celu identyfikacji i monitorowania potencjalnych
konfliktów zbrojnych i prezentowania możliwych działań
niezbędnych do zapobiegania ich wybuchom lub ich ponownemu wystąpieniu.

(13)

Dnia 8 grudnia 2003 r. Rada przyjęła wytyczne
w sprawie dzieci i konfliktów zbrojnych,

Artykuł 2

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Polityka UE skupia się na zapobieganiu wybuchom
i rozprzestrzenianiu się konfliktów zbrojnych poprzez wczesne
działanie oraz na zapobieganiu ponownemu występowaniu
zbrojnych konfliktów. W tym kontekście działanie UE obejmuje:

Artykuł 1
1.
UE przyczynia się do zapobiegania konfliktom zbrojnym
w Afryce, zarządzania nimi i ich rozwiązywania poprzez zwiększanie afrykańskich zdolności i środków działania w tej dziedzinie, w szczególności poprzez wspieranie UA, organizacji
i inicjatyw subregionalnych oraz organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, a także poprzez wzmocnienie dialogu z nimi.
Czyniąc to, UE podejmuje dalsze kroki celem promowania
współpracy między licznymi uczestnikami, którzy mogą być
tu zaangażowani, łącznie ze ściślejszą koordynacją środków
podejmowanych przez Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie,
szczególnie w ramach Planu działania na rzecz wspierania
w ramach EPBiO pokoju i bezpieczeństwa w Afryce oraz
wytycznych w sprawie wprowadzenia go w życie.
2.
W szczególności, UE wprowadza w życie Plan działania
na rzecz wspierania w ramach EPBiO pokoju i bezpieczeństwa
w Afryce, zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę.
Poprawiona powinna zostać koordynacja wkładów Państw
Członkowskich i Wspólnoty oraz powinna zostać zbadana
możliwość stworzenia mechanizmu zarządzania w celu ułatwienia łączenia dobrowolnych wkładów ze strony Państw
Członkowskich.
3.
By osiągnąć powyższe cele, UE, wraz ze zwiększaniem
swoich zdolności w dziedzinie zarządzania kryzysami
i zapobiegania konfliktom, zacieśnia ścisłą współpracę z ONZ
i odpowiednimi organizacjami regionalnymi i subregionalnymi.
Współpraca z ONZ w zarządzaniu kryzysami jest podejmowana
zgodnie ze wspólną deklaracją w sprawie współpracy ONZ i UE
w zarządzaniu kryzysami z dnia 24 września 2003 r. stanowiąc
element jej wprowadzania w życie. UE, mimo swojego zaangażowania w przejmowanie odpowiedzialności przez Afrykańczyków, pozostaje w gotowości do uczestniczenia, w razie
konieczności, w zarządzaniu kryzysami w Afryce w zakresie
swoich zdolności.
4.
Unia Europejska ustanawia długoterminowe inicjatywy na
rzecz zapobiegania konfliktom i budowania pokoju uznając, że
postęp w tych obszarach jest również dla państw afrykańskich
warunkiem koniecznym do tworzenia i podtrzymywania ich
zdolności skutecznego zwalczania terroryzmu.
5.
UE opracowuje aktywne, wszechstronne i wyczerpujące
podejście, które stanowi również wspólne ramy dla działań
pojedynczych Państw Członkowskich. W ramach tego podejścia
i w celu wzmocnienia zdolności wczesnego działania Prezydencja wspierana przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego

— zapobieganie konfliktom poprzez próby rozpoznawania
przyczyn strukturalnych leżących u ich podstaw przy
równoczesnym zwróceniu uwagi na przyczyny bezpośrednie
– czynniki zapalne – konfliktów zbrojnych,
— zarządzanie kryzysami przez interweniowanie w najbardziej
zaognionej fazie konfliktu i wspieranie wysiłków zmierzających do zakończenia przemocy, stosowanie wszelkich
możliwych środków łącznie z politycznym i praktycznym
wsparciem udzielanym regionalnym i subregionalnym inicjatywom w celu osiągnięcia i wspierania porozumienia
o zawieszeniu broni między zaangażowanymi stronami
oraz, stosownie do przypadku, inicjowanie operacji zarządzania kryzysami,
— budowanie pokoju poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz
powstrzymywania konfliktów zbrojnych oraz przygotowanie i utrzymanie pokojowych rozwiązań takich
konfliktów,
— odbudowa przez wspieranie gospodarczej, politycznej
i społecznej odbudowy państw i społeczeństw, które były
stronami konfliktu w celu uniknięcia ponownej eskalacji
przemocy i w celu promowania trwałego pokoju.
Artykuł 3
W celu lepszego wspierania zarządzania konfliktami oraz reagowania na istniejące kryzysy, UE uwzględnia:
— rozwój międzynarodowych systemów prawnych, mechanizmów
rozwiązywania
sporów
i
porozumień
o współpracy na poziomie regionalnym, a szczególnie
utworzenie Rady Pokoju i Bezpieczeństwa UA w czerwcu
2004 r.,
— budowanie instytucji przez poprawę skuteczności afrykańskich instytucji bezpieczeństwa narodowego i instytucji
sądowych, w tym instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie
terroryzmu, a także określenie szczególnych działań mających
na
celu
wspieranie
krajów
afrykańskich
w wykonywaniu ich zobowiązań w ramach istniejących
porozumień międzynarodowych we wszystkich istotnych
dziedzinach, łącznie z walką z terroryzmem i nielegalnym
handlem,
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— wsparcie ratyfikacji i pełnego wprowadzenia w życie postanowień Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału
Karnego, który może odgrywać istotną rolę w kształtowaniu
krajowych instytucji na rzecz walki z bezkarnością. Łączy się
to ze wzmocnieniem instytucji sądowych, które w tym
kontekście pełnią ważną rolę uzupełniającą. Szczególną
uwagę zwracać się będzie na zbrodnie wojenne ujęte
w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału
Karnego, takie jak pobór lub werbowanie dzieci do armii,
które to przestępstwa mają poważne skutki dla państw
dotkniętych konfliktem.

Artykuł 4
1.
Unia Europejska podejmuje starania w celu zwiększenia
swojego poparcia dla rozwiązań regionalnych i wysiłków na
rzecz zapobiegania konfliktom przez wspieranie poczucia odpowiedzialności w społeczności, wzmacnianie zasad państwa
prawnego, szkolenie w dziedzinie zapobiegania konfliktom,
budowanie kompetencji między innymi w zakresie analiz politycznych i gospodarczych, systemów wczesnego ostrzegania,
umiejętności negocjacji/mediacji, poprawę międzynarodowych
mechanizmów stosowania sankcji, opracowywanie mechanizmów skierowanych na czynniki gospodarcze podsycające
konflikty oraz wzmacnianie powiązań między organizacjami
regionalnymi, lokalnymi, krajowymi i regionalnymi podmiotami
niepaństwowymi oraz innymi członkami społeczności międzynarodowej. Wspólnota i jej Państwa Członkowskie starannie
koordynują wysiłki mające na celu wspieranie regionalnych
i subregionalnych organizacji w zakresie zapobiegania
konfliktom w celu rozwijania wspólnych inicjatyw i osiągania
synergii, w stosownych przypadkach poprzez prowadzenie
wspólnych programów.

2.
UE wspiera UA i współpracuje z nią w dziedzinie zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w celu ustanowienia długotrwałego partnerstwa, szczególnie w ramach
uzupełnienia ustaleń szczytu w Kairze.
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— usprawnienia koordynacji wysiłków Wspólnoty i jej Państw
Członkowskich w tej dziedzinie,

— usprawnienia współpracy w zakresie rozwoju i handlu
z podmiotami regionalnymi, subregionalnymi i lokalnymi
w celu zapewnienia spójności inicjatyw i wsparcia dla
działań afrykańskich,

— koordynacji swoich działań z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Artykuł 6
1.
W perspektywie długookresowej UE wspiera wzmocnienie
afrykańskich zdolności w zakresie operacji wspierania pokoju,
na poziomach regionalnym, subregionalnym i dwustronnym,
jak również zdolności państw afrykańskich w zakresie przyczyniania się do integracji regionalnej, pokoju, bezpieczeństwa
i rozwoju. Bez względu na takie zwiększenie zdolności, UE
i jej Państwa Członkowskie nadal rozważają, traktując każdy
przypadek indywidualnie, rozmieszczanie swoich środków
operacyjnych zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysami
w Afryce zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych
i w ścisłej współpracy z działaniami NZ w regionie. Takie
rozważania uwzględniają zakres zdolności w dziedzinie zarządzania kryzysami, łącznie z możliwością rozmieszczenia personelu cywilnego w długookresowym działaniu na rzecz budowania pokoju.

2.
Państwa Członkowskie i Komisja wymieniają informacje
o wszystkich działaniach podejmowanych w celu wspierania
afrykańskich zdolności w zakresie operacji wspierania pokoju
celem usprawnienia koordynacji i rozwoju synergii. Informacje
te są podsumowywane w rocznym przeglądzie niniejszego
wspólnego stanowiska przewidzianym w art. 14.

Artykuł 5
UE podejmuje starania w celu:

— uwzględnienia kwestii zapobiegania konfliktom w głównym
nurcie zainteresowań polityki handlowej i rozwoju Wspólnoty oraz związanych z nimi strategiami krajowymi
i regionalnymi,

— wprowadzania, w stosownych przypadkach, wskaźników
konfliktów oraz narzędzi oceny wpływu współpracy handlowej i rozwoju na pokój i konflikty w celu zmniejszenia
ryzyka wykorzystania pomocy i handlu do zaostrzania
konfliktów oraz zmaksymalizowania ich pozytywnego
wpływu na umacnianie pokoju,

— zapewnienia, by cała ludność szybko uzyskała wymierne
korzyści,

3.
Państwa Członkowskie i Komisja przyznają wyższy priorytet strategiom krajowym i regionalnym oraz ocenie ryzyka.
Strategie krajowe mogą być opracowywane przy użyciu zestandaryzowanych wskaźników i z pomocą grup ekspertów. Ocena
ryzyka i strategie krajowe zyskałyby na szerszym wykorzystaniu
wiedzy lokalnej, w tym informacji dostarczanych przez lokalnych ekspertów wyszkolonych w zakresie wczesnego ostrzegania i oceny ryzyka.

4.
Państwa Członkowskie i Komisja starają się osiągnąć
lepszą koordynację dwustronnych działań w ramach wspierania
UA i afrykańskich organizacji subregionalnych, w szczególności
Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej, Wspólnoty
Rozwoju Południowej Afryki i Międzyrządowej Władzy ds.
Rozwoju, Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Środkowej
oraz Wspólnoty Ekonomicznej i Walutowej Afryki Środkowej,
w odniesieniu do afrykańskich zdolności w zakresie operacji
wspierania pokoju.
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5.
Państwa Członkowskie i Komisja systematycznie zapraszają się wzajemnie lub, w stosownych przypadkach, Prezydencję do udziału w ćwiczeniach i seminariach organizowanych
przez nie w celu wzmocnienia afrykańskich zdolności
w zakresie utrzymania pokoju.

opanowania problemów związanych z ręczną bronią strzelecką
zgodnie
ze
wspólnym
działaniem
Rady
2002/589/WPBiZ z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wkładu
Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej
i broni lekkiej (1),

6.
Koordynacja i wymiana dotycząca wzmożenia działalności
jest przeprowadzana z zainteresowanymi stronami trzecimi,
zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Norwegią
i Japonią, w szczególności w ramach dialogu politycznego
z tymi krajami.

— kontynuują wspieranie programu działań NZ w sprawie
nielegalnego handlu ręczną bronią strzelecką i bronią
lekką we wszystkich ich aspektach, jak również wspierają
negocjacje w sprawie Protokołu przeciwko nielegalnej
produkcji i nielegalnemu handlowi bronią palną, jej częściami i elementami oraz amunicją do niej, uzupełniającego
Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej przyjętej przez
Zgromadzenie Ogólne NZ dnia 31 maja 2001 r.

7.
UE podejmuje starania w celu dalszej poprawy koordynacji działań z ONZ, a w szczególności z Departamentem ds.
Operacji Pokojowych, obejmujących działania zwiększające afrykańskie zdolności w zakresie operacji wspierania pokoju.

8.
UE bada, w jaki sposób najlepiej koordynować wysiłki
Państw Członkowskich w zakresie szkolenia i ćwiczeń.
9.
Doraźnie UE rozważa wprowadzenie w odpowiednim
czasie we własnym imieniu, osobno lub w połączeniu
z programami zainicjowanymi przez pojedyncze Państwa
Członkowskie, programów wzmacniających możliwości tam,
gdzie osiągnąć można dodatkową korzyść. Działania takie
mogą obejmować zarówno misje obserwacyjne prowadzone
na niewielką skalę przez organizacje afrykańskie podczas
ćwiczeń UE w zakresie wspierania pokoju, jak i bardziej
wszechstronne programy szkoleniowe.

Artykuł 7
Państwa Członkowskie nadal prowadzą restrykcyjną politykę
w odniesieniu do wywozu broni, stosując w pełni kodeks postępowania UE w sprawie wywozu broni. Uznając, że dostępność
i gromadzenie broni ponad uzasadnione potrzeby bezpieczeństwa mogą stać się czynnikami przyczyniającymi się do braku
stabilności, oraz że ograniczenie nielegalnego handlu bronią
w istotny sposób wpływa na złagodzenie napięć i proces pojednania, Państwa Członkowskie i Komisja:
— współpracują przy wspieraniu międzynarodowego przestrzegania embarga na broń i innych odpowiednich decyzji Rady
Bezpieczeństwa NZ oraz wspierają inicjatywy zmierzające
do skutecznego wprowadzania takich środków,
— kontynuują wspieranie i aktywne respektowanie regionalnych inicjatyw przyczyniających się do zapobiegania
i zwalczania nielegalnego handlu bronią,
— współpracują nad zachęcaniem krajów stowarzyszonych do
stosowania się do zasad i środków przyjętych przez UE. UE
rozważa ponadto dalsze wsparcie dla afrykańskich wysiłków
zmierzających do usprawnienia kontroli produkcji, przywozu oraz wywozu broni i wsparcie dla kontrolowania
lub eliminowania nadwyżek ręcznej broni strzeleckiej, jak
również dla afrykańskich wysiłków zmierzających do

Artykuł 8
1.

Unia Europejska:

— podejmuje starania w celu zapobiegania czynnikom gospodarczym zaostrzającym konflikty,
— podejmuje starania w celu promowania dalszej integracji
Afryki z gospodarką światową i wspierania równego
dostępu do korzyści i szans, jakie niesie ona ze sobą,
w społeczeństwie,
— wspiera współpracę gospodarczą i polityczną, taką jak regionalne porozumienia stabilizacyjne jako środek zapobiegawczy i jako środek budowania pokoju po zakończeniu
konfliktów, w celu wzmocnienia stosunków między stronami,
— podejmuje działania na rzecz zapewnienia, że środki integracji handlu regionalnego, w ramach polityki obejmującej
sieci bezpieczeństwa dla grup wrażliwych, wspierają zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie.
2.

Ponadto Unia Europejska:

— współpracuje na rzecz powszechnego przestrzegania
embarga na nielegalne wykorzystywanie i nielegalny handel
towarami o wysokiej wartości i innych odpowiednich
decyzji Rady Bezpieczeństwa NZ oraz wspiera inicjatywy
zmierzające do skutecznego stosowania takich środków,
— aktywnie poszukuje środków w celu powstrzymania nielegalnej eksploatacji zasobów naturalnych, która przyczynia
się do wybuchu, eskalacji i trwania konfliktów zbrojnych,
— w odpowiednim przypadku, stosuje środki restrykcyjne,
w tym sankcje gospodarcze i finansowe wymierzone
w podmioty korzystające z konfliktów zbrojnych
i zaostrzające je. W tym kontekście, konieczna jest dalsza
analiza roli (pozytywnej lub negatywnej) sektora prywatnego
w zakresie zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania.
(1) Dz.U. L 191 z 19.7.2002, str. 1.
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Artykuł 9
Przez wszystkie fazy konfliktu, UE:

— ocenia ważną rolę, jaką mogą odegrać „podmioty niepaństwowe”, czy to w zaostrzeniu konfliktu, czy też pomagając
rozwiązać konflikt lub uniknąć go. W każdym przypadku,
ich rola i pozytywny wkład, który mogą wnieść, muszą
zostać uwzględnione,

— wspiera wykonywanie rezolucji nr 1325 Rady Bezpieczeństwa NZ w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa przez
zapewnienie, że kwestia równości płci zostanie wzięta pod
uwagę w trakcie planowania, wykonywania oraz oceny
wpływu konfliktu, potrzeb stron konfliktu, poziomu
i charakteru ich uczestnictwa w procesie decyzyjnym
w zapobieganiu konfliktom, zarządzaniu nimi i ich rozwiązywaniu, włączając w to proces pokojowy i negocjacje,

— bada, w sposób skuteczny i wszechstronny, krótko-,
średnio- i długoterminowy wpływ konfliktu zbrojnego na
dzieci, wykorzystując w tym celu dostępne narzędzia
i opierając się na przeszłych i bieżących działaniach zgodnie
z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa NZ nr 1460 i 1539
w sprawie dzieci i konfliktów zbrojnych oraz wytycznymi
UE w sprawie dzieci i konfliktów zbrojnych. Próbuje także
wpłynąć na podmioty z państw trzecich uczestniczące
w konflikcie (rządy, podmioty niepaństwowe, w tym
grupy zbrojne), by podjęły skuteczne środki w celu ochrony
praw dzieci dotkniętych konfliktem zbrojnym.
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gólnym zwróceniu uwagi na potrzeby charakterystyczne
dla płci oraz na potrzeby dzieci zwerbowanych do udziału
w działaniach wojennych,

— zwiększa swoją pomoc w usuwaniu istniejących min lądowych, jak również promuje podniesienie świadomości na
temat min oraz zachęca do rozwoju afrykańskich zdolności
w zakresie rozminowywania,

— nadal wspiera działania zmierzające do ułatwienia reintegracji ludności wysiedlonej w wyniku konfliktu, uwzględniając odpowiednie główne zasady w sprawie wewnętrznych
przesiedleń, opracowane przez przedstawiciela Sekretarza
Generalnego NZ,

— zachęca do pojednania i wspiera odbudowę konieczną do
tego, by państwa wychodzące z konfliktu mogły wprowadzić długoterminową politykę rozwoju,

— zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 2003/444/WPZiB
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie Międzynarodowego
Trybunału Karnego (1) w dialogu z partnerami afrykańskimi
ponawia swoje zdecydowane zaangażowanie we wspieranie
Międzynarodowego Trybunału Karnego i jego stanowiska
w odniesieniu do propozycji dwustronnych porozumień
o niewydawaniu przedstawionych przez Stany Zjednoczone.

Artykuł 11
Artykuł 10
Aby dać wyraz konieczności obserwowania konfliktu, nawet po
jego osłabnięciu, oraz aby przyczynić się do spójniejszego
i bardziej systematycznego podejścia do sytuacji powojennych
w Afryce, UE:

— rozwija i organizuje własne możliwości w celu wsparcia
reformy w sektorze bezpieczeństwa w ramach zasad demokratycznych, przestrzegania praw człowieka, zasad państwa
prawnego i dobrych rządów szczególnie w państwach będących w okresie przejściowym od konfliktu zbrojnego do
trwałego pokoju,

— kontynuuje i umacnia swoje wsparcie dla działań zmierzających do opanowania problemu destabilizującego gromadzenia i niekontrolowanego rozprzestrzeniania ręcznej
broni strzeleckiej,

— wzmacnia swoje wsparcie dla rozbrojenia i trwałej reintegracji zdemobilizowanych byłych żołnierzy przy szcze-

UE bada możliwość współpracy w tym obszarze na poziomie
krajowym i regionalnym, proponując, przy wykorzystaniu wielu
instrumentów, różne sposoby rozwiązywania problemu
związku pomiędzy radykalizacją grup religijnych a ich podatnością na zwerbowanie przez terrorystów, z perspektywy zapobiegania konfliktom i budowania pokoju. W tym kontekście UE
bierze pod uwagę wspólną deklarację w sprawie terroryzmu
przyjętą przez Konferencję Ministerialną UE-Afryka w Brukseli
(dnia 11 października 2001 r.) jak również wspólną deklarację
w sprawie terroryzmu przyjętą przez Konferencję Ministerialną
UE-Afryka w Wagadugu (dnia 28 listopada 2002 r.).

Artykuł 12
UE zapewnia, że walka z HIV/AIDS stanowi integralną część
strategii UE w sprawie zapobiegania konfliktom i ich łagodzenia. Powinien zostać zintensyfikowany dialog z UA w tej
sprawie oparty na zasadzie odpowiedzialności afrykańskiej.
W tym kontekście, elementy uświadamiania i szkolenia
w zakresie zapobiegania HIV/AIDS powinny zostać włączone
do pomocy udzielanej operacjom wspierania pokoju, zgodnie
z rezolucją nr 1308 Rady Bezpieczeństwa NZ w sprawie
HIV/AIDS i międzynarodowych operacji pokojowych.
(1) Dz.U. L 150 z 18.6.2003, str. 67.
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Artykuł 13

Artykuł 16

Rada przyjmuje do wiadomości, że Komisja zamierza ukierunkować swoje działania na osiągnięcie celów i priorytetów niniejszego wspólnego działania, w odpowiednich przypadkach,
z wykorzystaniem stosownych środków Wspólnoty.

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego
przyjęcia.

Artykuł 14
Niniejsze wspólne stanowisko i jego wykonanie są przedmiotem
corocznego przeglądu i są odpowiednio zmieniane na
podstawie sprawozdania Prezydencji, sporządzonego we współpracy z Sekretarzem Generalnym/Wysokim Przedstawicielem
i Komisją.
Artykuł 15
Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2004/85/WPZiB.

Artykuł 17
Niniejsze
wspólne
stanowisko
zostaje
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

opublikowane

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 kwietnia 2005 r.
W imieniu Rady
J.-C. JUNCKER
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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady
76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300 z dnia 25 września 2004 r.)
Na stronie 24, w pozycji nr 663:
zamiast:

„(2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)-[1H-1,2,4-triazol-1-ilo)methylo]oksiran (CAS nr 10632508-0)”,

powinno być:

„(2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)-[1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiran (CAS nr 13385598-8)”;

na stronie 36, w pozycji nr 990:
zamiast:

„4-aminoazobenzen, jako składnik farby do włosów (CAS nr 60-09-3)”,

powinno być:

„4-aminoazobenzen (CAS nr 60-09-3)”;

na stronie 39, w pozycji nr 1073:
zamiast:

„Chlordan, pur (CAS nr 57-74-9)”,

powinno być:

„Chlordan (CAS nr 57-74-9)”;

na stronie 40, w pozycji nr 1107:
zamiast:

„Solvent Yellow 14 (CAS nr 842-07-9)”,

powinno być:

„C.I Solvent Yellow 14 (CAS nr 842-07-9)”;

na stronie 41, w pozycji nr 1127:
zamiast:

„Wełna mineralna z wyjątkiem tych, które zostały uwzględnione w innym miejscu tego Załącznika;
[syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe), bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych I metali ziem alkalicznych (Na2O + K2O + K2O + CaO + MgO + BaO) większą niż 18 % masy] nr
WE 406-230-1-1128”,

powinno być:

„Wełna mineralna z wyjątkiem tych, które zostały uwzględnione w innym miejscu tego Załącznika;
[syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe), bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych i metali ziem alkalicznych (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) większą niż 18 % masy]”;

na stronie 41, w pozycji nr 1128:
zamiast:

„Produkt reakcji acetofenonu, formaldehydu, cykloheksylaminy, metanolu i kwasu octowego”,

powinno być:

„Produkt reakcji acetofenonu, formaldehydu, cykloheksylaminy, metanolu i kwasu octowego (nr WE 406230-1)”;

na stronie 41, w pozycji nr 1131:
zamiast:

„Trisodu bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksydofenylazo)-3-sulfoniano-1-naftaleno) chromian(1-)”,

powinno być:

„Trisodu bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksydofenylazo)-3-sulfoniano-1-naftaleno) chromian(1-) (nr WE
400-810-8)”;
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na stronie 41, w pozycji nr 1132:
zamiast:

„Mieszanina: 4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenol, 4-allilo-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo) fenoksy)2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy-2-hydroksypropylo-2-(2,3-epoksypropylo)fenol,
4-allilo-6-(3-(4-allilo-2,6bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)fenol i 4-allilo-6-(3-(6(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-poksypropylo)fenoksy)2hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenol”

powinno być:

„Mieszanina: 4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenol, 4-allilo-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo) fenoksy)2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy-2-hydroksypropylo-2-(2,3-epoksypropylo)fenol,
4-allilo-6-(3-(4-allilo-2,6bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)fenol i 4-allilo-6-(3-(6(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-poksypropylo)fenoksy)2hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenol (nr EW 417-470-1)”.

15.4.2005

