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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1095/2005
z dnia 12 lipca 2005 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Wietnamu,
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1524/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na
przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed
dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie
podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 3,
uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,
a także mając na uwadze, co następuje:
A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki
(1)

Rada, na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2474/93 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe
w wysokości 30,6 % na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („środki
pierwotne”). W następstwie dochodzenia dotyczącego obchodzenia środków, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97 (3) wspomniane cło zostało rozszerzone na przywóz niektórych części
rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(2)

W następstwie przeglądu dotyczącego wygaśnięcia środków, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego („poprzednie dochodzenie”), Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr 1524/2000 (4),
zdecydowała, że wspomniane powyżej środki powinny zostać utrzymane.
2. Obecne dochodzenia

(3)

W dniu 29 kwietnia 2004 r. Komisja powiadomiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (5) o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu
do Wspólnoty rowerów pochodzących z Wietnamu.

(4)

W tym samym dniu, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, Komisja ogłosiła
w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (6) wszczęcie przeglądu
okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu do Wspólnoty
rowerów pochodzących z ChRL.

(5)

Dochodzenia antydumpingowe wszczęto w następstwie skargi i wniosku złożonych w dniu 15 marca
2004 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rowerów („EBMA” lub „wnioskodawca”),
działające w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 35 %,
całkowitej wspólnotowej produkcji rowerów. Skarga zawierała dowód stosowania dumpingu
w odniesieniu do wymienionego produktu i poważnej szkody, będącej jego skutkiem, co uznano
za wystarczające uzasadnienie wszczęcia postępowania dotyczącego przywozu rowerów pochodzących z Wietnamu. Wniosek zawierał wystarczający dowód uzasadniający wszczęcie przeglądu okresowego środków mających zastosowanie do przywozu rowerów pochodzących z ChRL.

(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. L 228 z 9.9.1993, str. 1.
3
( ) Dz.U. L 16 z 18.1.1997, str. 55.
(4) Dz.U. L 175 z 14.7.2000, str. 39.
(5) Dz.U. C 103 z 29.4.2004, str. 76.
(6) Dz.U. C 103 z 29.4.2004, str. 80.
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3. Strony dochodzenia
(6)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu dochodzeń wnioskodawcę, producentów wspólnotowych wspomnianych w skardze i we wniosku, innych znanych producentów wspólnotowych, producentów eksportujących, importerów, zainteresowane stowarzyszenia, a także władze ChRL
i Wietnamu. Zainteresowanym stronom umożliwiono pisemne przedstawienie swoich opinii
i złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(7)

Kilku producentów wspólnotowych reprezentowanych przez wnioskodawcę, innych współpracujących producentów wspólnotowych, producentów eksportujących, importerów, dostawców
i stowarzyszeń użytkowników przedstawiło swoje opinie. Wszystkie zainteresowane strony, które
wystąpiły z takim wnioskiem, zostały przesłuchane.
4. Kontrola wyrywkowa

(8)

W związku z dużą liczbą producentów eksportujących, producentów wspólnotowych i importerów
objętych dochodzeniami, w obydwu zawiadomieniach o wszczęciu postępowania przewidziano
zastosowanie technik kontroli wyrywkowej zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(9)

W celu umożliwienia Komisji podjęcia decyzji, czy kontrola wyrywkowa będzie niezbędna, a jeżeli
tak, wybrania próby, producenci eksportujący i przedstawiciele działający w ich imieniu, producenci
wspólnotowi i importerzy zostali poproszeni o zgłoszenie się i dostarczenie informacji określonych
w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania. Komisja skontaktowała się również ze znanymi
stowarzyszeniami producentów eksportujących oraz władzami ChRL i Wietnamu. Strony nie wniosły
sprzeciwu co do wykorzystania kontroli wyrywkowej.

(10)

Ogółem 21 eksporterów/producentów z ChRL, 6 eksporterów/producentów z Wietnamu, 54 producentów wspólnotowych i 6 importerów odpowiedziało na kwestionariusz dotyczący kontroli wyrywkowej w wyznaczonym terminie i dostarczyło wymagane informacje.

(11)

Z 21 chińskich producentów eksportujących, którzy odpowiedzieli na zapytanie dotyczące kontroli
wyrywkowej, jedynie 17 zgłosiło przywóz rowerów do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem.
Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę wietnamskich producentów eksportujących, którzy zgłosili chęć
współpracy, podjęto decyzję, że kontrola wyrywkowa nie jest niezbędna w odniesieniu do wietnamskich producentów eksportujących.

(12)

Wyboru próby dokonano po konsultacji i za zgodą współpracujących chińskich producentów
eksportujących i władz ChRL. Próba producentów eksportujących została ustanowiona na podstawie
największego reprezentatywnego wolumenu przywozu do Wspólnoty, który można było objąć
dochodzeniem uwzględniając dostępny czas i biorąc pod uwagę, czy przedsiębiorstwa zamierzały
ubiegać się o traktowanie ich jako podmiotu gospodarki rynkowej („MET”). Tylko przedsiębiorstwa,
które zamierzały wystąpić o MET, zostały ujęte w próbie, ponieważ w krajach przechodzących
transformację gospodarczą wartość normalna dla innych przedsiębiorstw jest ustanawiana na
podstawie cen lub konstruowanej wartości normalnej w analogicznym państwie trzecim. Na tej
podstawie wybrano reprezentatywną próbę czterech producentów eksportujących. Cztery przedsiębiorstwa objęte próbą reprezentowały, zgodnie z odpowiedziami zebranymi przy doborze próby,
16 % chińskiego przywozu do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem i 35 % przywozu
wszystkich współpracujących producentów.

(13)

W przypadku producentów wspólnotowych, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego,
próba została wybrana po konsultacji z odpowiednimi stowarzyszeniami i za ich zgodą na podstawie
największego reprezentatywnego wolumenu sprzedaży i produkcji we Wspólnocie. W rezultacie
ośmiu producentów wspólnotowych zostało objętych próbą. Komisja wysłała kwestionariusze do
ośmiu wybranych przedsiębiorstw, które przedłożyły pełne odpowiedzi.

(14)

Zważywszy na ograniczoną liczbę importerów, którzy odpowiedzieli na kwestionariusze i wykazali
gotowość do współpracy (sześciu importerów), zdecydowano, że wybór próby nie był niezbędny.
Jednakże później żaden z importerów nie współpracował w dochodzeniu przeglądowym i odmówił
zwrotu wypełnionych odpowiedzi na kwestionariusz. W przypadku dochodzenia dotyczącego przywozu z Wietnamu trzej importerzy współpracowali poprzez przedłożenie wypełnionych odpowiedzi
na kwestionariusz.
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Komisja zwróciła się o i zweryfikowała wszystkie informacje, które uznała za niezbędne do celu
ustalenia istnienia dumpingu, powstałych szkód i interesu wspólnotowego. Wizyty weryfikacyjne
odbyły się w siedzibach następujących przedsiębiorstw:
a) Producenci we Wspólnocie
— Biria AG, Neukirch, Niemcy,
— Accell Group N.V., Heerenveen, Niderlandy,
— Cycleurope Industries S.A., Machecoul, Francja,
— Vivi Bikes srl, Pozzaglio, Włochy,
— Denver srl, Dronero, Włochy,
— F.lli Masciaghi Spa, Monza, Włochy,
— MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Sangerhausen, Niemcy,
— Promiles, Villeneuve d'Ascq, Francja.
b) Producenci eksportujący w ChRL
— Giant China Co. Ltd, Prowincja Kunshan Jiangsu,
— Shenzhen Xidesheng Bicycle Co. Ltd., Heshuikou Gongming, Shenzhen,
— Guangzhou Viva Bicycle Corporation Limited, Guangzhou,
— Komda Industrial Co. Ltd., Buji, Shenzhen.
c) Producenci eksportujący w Wietnamie
— Always Co., Ltd., Ho Chi Minh,
— Asama Yu Jiun Intl., Co., Ltd., Di An,
— Dragon Bicycles Co., Ltd., Dong Nai,
— High Ride Bicycle Co., Ltd., Di An,
— Liyang Vietnam Industrial Co., Ltd., Dong Nai,
— Vietnam Sheng Fa Co., Ltd., Ho Chi Minh.
d) Niepowiązani importerzy
— ZEG, Cologne, Niemcy,
— Raleigh Univega GmbH, Cloppenburg, Niemcy,
— Halfords Nederland BV, Veenendal, Niderlandy.
e) Powiązane przedsiębiorstwa zaangażowane w produkcję lub sprzedaż produktu objętego postępowaniem
— Sheng Fa Industries Co., Ltd., Taipei, Tajwan.

(16)

W świetle potrzeby ustanowienia wartości normalnej dla producentów eksportujących w ChRL
i Wietnamie, których nie można objąć MET, przeprowadzono wizytę weryfikacyjną mającą ustalić
wartość normalną na podstawie danych z kraju analogicznego w siedzibie następujących przedsiębiorstw:
— Biciclo SA de CV, San Luis Potosí, Meksyk,
— Bicicletas Mercurio SA de CV, San Luis Potosí, Meksyk.

(17)

Dochodzenie dotyczące dumpingu i szkód w przypadku obydwu dochodzeń objęło okres od dnia
1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. (okres objęty dochodzeniem – „OD”). Zbadanie
trendów w kontekście analizy szkody objęło okres od stycznia 2000 r. do końca OD („okres objęty
postępowaniem”).
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Niektóre zainteresowane strony poruszyły kwestię, że dochodzenie dotyczyło UE złożonej z piętnastu
krajów („UE-15”), podczas gdy środki zostałyby nałożone na przywóz do rozszerzonej Unii złożonej
z 25 Państw Członkowskich. W odniesieniu do przywozu z Wietnamu należy zauważyć, że wielkość
przywozu do dziesięciu nowych Państw Członkowskich UE („UE-10”) była nieistotna w OD.
W związku z tym uznano, że jakikolwiek potencjalny wpływ wspomnianego przywozu na powstanie
szkody lub sytuację dumpingu byłby również nieistotny. Wielkość przywozu z ChRL do UE-10
w OD była znacząca, a stosowane ceny były niższe niż ceny stosowane w przywozie do UE-15.
W tych okolicznościach uznaje się, że ustalenia dotyczące dumpingu i wniosek, że istnieje ryzyko
dalszego stosowania dumpingu w przypadku wygaśnięcia środków antydumpingowych, zostałyby
prawdopodobnie wzmocnione poziomem i cenami przywozu z ChRL do UE-10. Jako że w UE-10
produkcja rowerów jest znaczna, uznano także, że wpływ wielkości przywozu z ChRL i stosowanych
cen potwierdziłby istnienie szkody rozszerzonego przemysłu wspólnotowego, tj. obejmującego UE10. W tej sytuacji uznano, że rozszerzenie nie spowodowało automatycznie zmiany parametrów
dotyczących dumpingu i szkody, stanowiących podstawę dla proponowanych środków.

B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY
(19)

Produkt objęty postępowaniem jest taki sam jak produkt objęty pierwotnym i poprzednim dochodzeniem, a mianowicie rowery dwukołowe i inne rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe, sklasyfikowane obecnie w ramach kodów CN 8712 00 10, 8712 00 30
i 8712 00 80.

(20)

W obecnym dochodzeniu rowery sklasyfikowano według następujących kategorii:
— (A) ATB (rowery uniwersalne włączając rowery górskie 24″ lub 26″),
— (B) rowery wycieczkowe/miejskie/hybrydowe/VTC/turystyczne 26″ lub 28″,
— (C) rowery młodzieżowe (BMX) i dziecięce 16″ lub 20″,
— (D) inne rodzaje rowerów dwukołowych i innych rowerów.

(21)

W dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia pierwotnych środków na ChRL, i w poprzednim
dochodzeniu obejmującym ChRL wykorzystano podobną kategoryzację. Jednakże, w związku
z rozwojem nowych rodzajów rowerów, klasyfikacja musiała zostać nieznacznie zmieniona. Na
przykład, w obecnym dochodzeniu, kategoria B zawiera hybrydy i VTC, które powstały w wyniku
rozwoju poprzednio istniejących rodzajów.

(22)

Dochodzenia potwierdziły, że wszystkie wymienione powyżej rodzaje rowerów posiadają te same
podstawowe właściwości fizyczne i techniczne. Ponadto są one sprzedawane na rynku wspólnotowym z wykorzystaniem podobnych kanałów dystrybucji, jak wyspecjalizowani sprzedawcy detaliczni, sieci sklepów ze sprzętem sportowym i dystrybutorzy masowi. Zasadnicze zastosowanie
i wykorzystywanie rowerów jest identyczne, są one w większości wymienne i dlatego modele
z różnych kategorii konkurują ze sobą. Na takiej podstawie stwierdzono, że wszystkie kategorie
tworzą jeden produkt.

(23)

Dochodzenia wykazały również, że rowery produkowane i sprzedawane przez przemysł wspólnotowy na rynku wspólnotowym, rowery produkowane i sprzedawane przez producentów meksykańskich na rynku meksykańskim oraz przywożone na rynek wspólnotowy rowery pochodzące z ChRL
i Wietnamu mają takie same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne oraz takie same zastosowanie. Dlatego uważa się, że są produktami podobnymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia
podstawowego.

(24)

Jedna zainteresowana strona domagała się, by w ramach dochodzenia przeglądowego rozszerzenie
zakresu produktu objętego postępowaniem w drodze rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97 z dnia
10 stycznia 1997 r., jako rezultat dochodzenia dotyczącego obchodzenia środków na mocy art. 13
rozporządzenia podstawowego, zostało ograniczone do tych części, co do których istnieje znaczne
prawdopodobieństwo włączenia ich w operacje obchodzenia środków, tj. ram i widelców. W tym
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względzie należy zauważyć, że obecny przegląd został wszczęty w celu zbadania, czy istniejące środki
są wciąż wystarczające, aby przeciwdziałać szkodliwemu dumpingowi. Zakres produktu objętego
postępowaniem, tzn. rowery pochodzące z ChRL, rozszerzony wyżej wspomnianym rozporządzeniem, pozostaje zatem taki sam, a możliwy przegląd środków przeciwdziałających obchodzeniu
powinien zostać przeprowadzony w kontekście osobnego dochodzenia przeglądowego, jeżeli zostaną
spełnione odpowiednie warunki.
(25)

Podczas dochodzenia jeden importer ze Wspólnoty domagał się wyłączenia rowerów jednokołowych
z zakresu produktu objętego postępowaniem, ponieważ posiadają one rzekomo różne podstawowe
właściwości fizyczne i techniczne oraz różne zastosowania. Komisja rozpatrzyła wniosek
i stwierdziła, że istnieją wyraźne podstawowe różnice fizyczne i techniczne. W przeciwieństwie do
rowerów dwukołowych, rowery jednokołowe nie posiadają drugiego koła, kierownicy do sterowania
ani systemu hamulców. Ponadto istnieje wyraźna linia podziału dotycząca wykorzystania rowerów
jednokołowych i innych rowerów. Rowery jednokołowe nie są zazwyczaj wykorzystywane do transportu lub uprawiania sportu, na ogół są brane pod uwagę i wykorzystywane do celów akrobacji.
Stwierdzono zatem, że wniosek był należycie uzasadniony i że definicja produktu objętego postępowaniem powinna zostać odpowiednio dostosowana.

C. DUMPING

1. Traktowanie jako podmiotu gospodarki rynkowej
(26)

Zgodnie art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego w dochodzeniach antydumpingowych
dotyczących przywozu pochodzącego z ChRL i/lub Wietnamu, wartość normalna ma być ustalana
zgodnie z ust. 1–6 wymienionego artykułu w odniesieniu do producentów eksportujących, którzy
potrafią wykazać, że spełniają kryteria ustanowione w art. 2 ust. 7 lit. c) tego rozporządzenia, tzn. że
w odniesieniu do produkcji i sprzedaży podobnego produktu przeważają warunki gospodarki
rynkowej.

(27)

W skrócie i wyłącznie w celu ułatwienia dokonania odniesienia, kryteria traktowania jako podmiotu
gospodarki rynkowej są podane skrótowo poniżej:
1) decyzje gospodarcze i koszty są odpowiedzią na sygnały rynkowe i brak jest znacznej ingerencji
ze strony państwa;
2) przedsiębiorstwa prowadzą jeden przejrzysty system księgowości, podlegający niezależnej kontroli
zgodnie z międzynarodowymi standardami księgowości (IAS) i stosowany do wszystkich celów;
3) nie występują znaczne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej;
4) pewność i stabilność prawna gwarantowane są przez prawo upadłościowe i prawo własności;
5) wymiany walut dokonuje się po kursie rynkowym.

(28)

Roszczenia o traktowanie jako podmiotu gospodarki rynkowej zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego otrzymano od dziesięciu chińskich i siedmiu wietnamskich przedsiębiorstw:
Producenci eksportujący w ChRL
— Giant China Co. Ltd,
— Shenzhen Xidesheng Bicycle Co. Ltd,
— Guangzhou Viva Bicycle Corporation Limited,
— Komda Industrial Co. Ltd.,
— Universal Cycle Corporation,
— Liyang Machinery (Shenzen) Co Ltd,
— Zheijiang Pujiang Libahuang Bicycle Corporation,
— Merida Bicycle Co. Ltd,
— Huida Bicycle (Shenzhen) Co. Ltd,
— Shenzhen Bo-An Bike Co. Ltd;
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Producenci eksportujący w Wietnamie
— Always Co., Ltd. („Always”),
— Asama Yu Jiun Intl., Co., Ltd. („Asama”),
— Dragon Bicycles Co., Ltd („Dragon”),
— High Ride Bicycle Co., Ltd („High Ride”),
— Liyang Vietnam Industrial Co., Ltd. („Liyang”),
— Vietnam Sheng Fa Co., Ltd („Sheng Fa”),
— Olympic Pro Manufacturing Co., Ltd.
(29)

Jedno z tych przedsiębiorstw (Komda Industrial Co. Ltd), na późniejszym etapie dochodzenia, wycofało swój wniosek o traktowanie jako podmiotu gospodarki rynkowej, ale podtrzymało wniosek
o indywidualne traktowanie zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. W przypadku
innego przedsiębiorstwa (Olympic Pro Manufacturing Co., Ltd) ustalono, że nie prowadziło wywozu
produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty w OD. W związku z tym jego wniosek
o traktowanie jako podmiotu gospodarki rynkowej i indywidualne traktowanie okazał się nieistotny.

(30)

Roszczenia pozostałych piętnastu przedsiębiorstw zostały przeanalizowane na podstawie pięciu kryteriów określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.
1.1. O k r e ś l e n i e t r a k t o w a n i a j a k o p o d m i o t u g o s p o d a r k i r y n k o w e j d o t y czące producentów eksportujących w ChRL

(31)

W przypadku wszystkich eksportujących producentów rowerów w ChRL ustalono, że podlegali oni
systemowi kontyngentów wywozowych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zarządzania pozwoleniami na wywóz z dnia 20 grudnia 2001 r., zatwierdzonym przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej („MHZWG”) i władze celne. Przydział kontyngentu został dokonany
przez Komitet składający się z członków MHZWG, odpowiedniej Izby Gospodarczej i Stowarzyszenia
Przedsiębiorstw Zagranicznych na podstawie kryteriów ustanowionych przez MHZWG. System obejmował również ustanowienie przez rząd minimalnych cen eksportowych dla każdego rodzaju
produktu oraz kontrolę cen i ilości określonych w umowie sprzedaży eksportera, zanim możliwe
będzie wydanie pozwolenia na wywóz.

(32)

W świetle powyższych faktów przedsiębiorstwa składające wniosek o MET nie były w stanie wykazać,
że ich decyzje dotyczące cen sprzedaży i ilości były podejmowane w odpowiedzi na sygnały rynkowe
i bez istotnej ingerencji ze strony państwa, co jest wymogiem pierwszego kryterium art. 2 ust. 7
lit. c) rozporządzenia podstawowego. W rezultacie, po konsultacji z Komitetem Doradczym, zdecydowano, żeby nie przyznawać MET przedsiębiorstwom, które złożyły wnioski, ponieważ nie spełniały one kryteriów określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

(33)

Niektórzy producenci eksportujący oraz chińska Izba Gospodarcza ds. Przywozu i Wywozu Maszyn
i Produktów Elektronicznych („CIGME”) utrzymywali, że system pozwoleń na wywóz nie wpływa na
określanie cen i ilości przez eksporterów i nie podlega znacznej ingerencji ze strony państwa
w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Pod tym względem należy najpierw
zauważyć, że system pozwoleń na wywóz stanowi dla przedsiębiorstw ograniczenie dla wywozu
rowerów przekraczającego maksymalne dozwolone ilości i po cenach niższych od państwowych cen
minimalnych. Ograniczenie to wskazuje wyraźnie, że nie mogą one swobodnie decydować o swojej
działalności wywozowej bez istotnej ingerencji ze strony państwa. W rzeczywistości są one zmuszane
do przedkładania do zatwierdzenia rocznych ilości, które mogą zostać zaakceptowane bez zmian,
bądź zmienione w oparciu o niesprecyzowane przesłanki, bądź też odrzucone przez wspomniany
powyżej Komitet. Ponadto przedsiębiorstwo, którego wielkość wywozu w roku poprzednim była
niższa niż 5 000 sztuk, może zostać całkowicie wykluczone z procedury przetargowej, co tym
samym pozostawia wspomnianemu Komitetowi absolutną uznaniowość w kwestii decydowania
o dalszej działalności wywozowej przedsiębiorstwa. Poza tym ilości i ceny są ściśle monitorowane
przez państwo, w tym MHZWG i władze celne, w drodze zatwierdzania rzeczywistych umów
sprzedaży eksportowej, w oparciu o które może zostać wydane pozwolenie na wywóz. Uważane
jest to za niezaprzeczalną ingerencję ze strony państwa w decyzje gospodarcze przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Na tej podstawie odrzucony został
wspomniany argument.
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1.2. O k r e ś l e n i e t r a k t o w a n i a j a k o p o d m i o t u g o s p o d a r k i r y n k o w e j d o t y czące producentów eksportujących w Wietnamie
(34)

Ustalono, że pięć z przedsiębiorstw objętych postępowaniem było zlokalizowanych w tzw. Strefach
Przemysłowych („SP”), a jedno z przedsiębiorstw było zlokalizowane w tzw. Strefie Produkcji Eksportowej („SPE”).

(35)

W przypadku przedsiębiorstw zlokalizowanych w SP ustalono, że rządowy dekret 24/2000ND-CP
z dnia 31 lipca 2000 r. wdrażający Ustawę w sprawie Inwestycji Zagranicznych Wietnamu przewidywał ogólne zobowiązanie przedsiębiorstw podlegających tej ustawie do wywozu co najmniej 80 %
ich produkcji („zobowiązanie wywozowe”) w celu otrzymania licencji inwestycyjnej. Ustalono
również, że zobowiązanie wywozowe było zawarte w licencjach inwestycyjnych wszystkich pięciu
przedsiębiorstw zlokalizowanych w SP.

(36)

Ponadto dochodzenie wykazało, że licencja inwestycyjna przedsiębiorstwa zlokalizowanego w SPE nie
zawierała zobowiązania wywozowego, o którym mowa powyżej.

(37)

Pięć przedsiębiorstw, w których licencjach inwestycyjnych zapisane było zobowiązanie wywozowe,
utrzymywało, że ze względu na późniejszą zmianę w obowiązującym prawie wietnamskim wprowadzoną rządowym dekretem 27/2003ND-CP („dekret zmieniający”) zobowiązanie wywozowe przestało obowiązywać po dniu 7 maja 2003 r.

(38)

W tym względzie należy zauważyć, że zgodnie z dekretem zmieniającym zobowiązanie wywozowe
może być zniesione tylko pod warunkiem, że inne wiążące wymagania zawarte w dekrecie zmieniającym są spełnione. Dekret zmieniający nie zniósł zatem zobowiązania wywozowego, lecz raczej
zmienił wymagania, które muszą spełnić przedsiębiorstwa chcące unieważnić swoje zobowiązanie
wywozowe.

(39)

Przedsiębiorstwa utrzymywały również, że miałyby prawo do zwrócenia się o usunięcie zobowiązań
wywozowych z ich licencji inwestycyjnych, gdyby spełniły dodatkowe warunki wymienione
w dekrecie zmieniającym. Jednakże, zgodnie z obowiązującym prawem, inwestor musi najpierw
zwrócić się z wnioskiem do władz wydających licencję inwestycyjną o zmiany w licencji,
a następnie władze wydające licencję inwestycyjną zmieniają licencję inwestycyjną inwestora, tak
aby mogło mieć względem niego zastosowanie uchylenie zobowiązania wywozowego.

(40)

Władze wydające licencje inwestycyjne nie uchyliły zobowiązania wywozowego w licencjach inwestycyjnych żadnego z pięciu przedsiębiorstw w OD. Przedsiębiorstwa nie wykazały zatem, że spełniły
dodatkowe warunki.

(41)

Te same przedsiębiorstwa utrzymywały również, że nawet gdyby zobowiązanie wywozowe uznano
za obowiązujące w trakcie OD, decyzje przedsiębiorstw były niemniej jednak podejmowane
w odpowiedzi na sygnały rynkowe. Jednakże nie tylko zobowiązanie wywozowe obowiązywało
w OD, ale dodatkowo takie zobowiązanie wywozowe zawarte było w licencjach inwestycyjnych
i w statutach wszystkich pięciu przedsiębiorstw przez cały okres objęty dochodzeniem.
W rezultacie stwierdzono, że zobowiązanie wywozowe musi być uważane za istotną ingerencję
państwa o takim charakterze, który skutecznie uniemożliwia przedsiębiorstwom podejmowanie
decyzji w odpowiedzi na sygnały rynkowe.

(42)

Stwierdzono również, że przedsiębiorstwo, w przypadku którego ustalono, że ani licencja inwestycyjna, ani statut nie zawierały wymienionego zobowiązania wywozowego, miało swobodę sprzedaży
produktu objętego postępowaniem zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, i nie podlegało
istotnej ingerencji ze strony państwa.
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(43)

Ponadto należy wspomnieć, że w przypadku czterech z pięciu przedsiębiorstw, o których mowa
w motywie 34 powyżej, podlegających zobowiązaniu wywozowemu, nie można było stwierdzić, że
posiadają jeden przejrzysty system księgowości, niezależnie kontrolowany zgodnie
z międzynarodowymi standardami księgowości i stosowany do wszystkich celów. Ustalono, że
miał miejsce nieprzejrzysty system fakturowania w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem
wywożonego do Wspólnoty. System obejmował przedsiębiorstwa-pośredników w krajach będących
rajami podatkowymi i w innych miejscach poza Wietnamem oraz uniemożliwiał uzyskanie śladu
rewizyjnego. W rezultacie rejestry księgowe przedsiębiorstw w Wietnamie nie przedstawiały wiarygodnie podstawowych transakcji sprzedaży eksportowej.

(44)

W konsekwencji, po konsultacji z Komitetem Doradczym, zdecydowano o przyznaniu traktowania
jako podmiotu gospodarki rynkowej dla Always w oparciu o fakt, że przedsiębiorstwo to spełniało
kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego oraz o odrzuceniu wniosków
przedsiębiorstw Asama, Dragon, High Ride, Liyang i Sheng Fa, ponieważ nie spełniały one wszystkich
wspomnianych wyżej kryteriów.

2. Traktowanie indywidualne
(45)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego ustanawia się ogólnokrajowe cło, jeżeli
dotyczy, dla krajów objętych art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, z wyjątkiem tych
przypadków, w których przedsiębiorstwa są w stanie wykazać, że spełniają wszystkie kryteria określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego dotyczące traktowania indywidualnego.

(46)

Ci sami eksportujący producenci w ChRL i Wietnamie, którzy nie spełnili kryteriów MET, oraz
przedsiębiorstwo, o którym mowa w motywie 29, zwrócili się o traktowanie indywidualne („TI”)
zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. W konsekwencji Komisja zweryfikowała, czy
przedsiębiorstwa składające wnioski posiadają, faktycznie i prawnie, niezbędny stopień niezależności
od państwa dla ustalania cen eksportowych i określania ilości wywozowych dla produktu objętego
postępowaniem, zgodnie z art. 9 ust. 5 lit. b) rozporządzenia podstawowego.

(47)

W tym względzie ustalono, że wszyscy chińscy producenci eksportujący podlegali znacznej kontroli
ze strony państwa w zakresie ustalania cen eksportowych i ilości dla produktu objętego postępowaniem, jak to wyjaśniono w motywie 31 powyżej. Ustalono zatem, że chińscy producenci eksportujący, którzy złożyli wnioski o TI, nie spełniali niezbędnych warunków dla przyznania traktowania
indywidualnego określonych w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

(48)

W odniesieniu do przedsiębiorstw wietnamskich ustalono, że wszystkie pięć przedsiębiorstw podlegało znacznej kontroli ze strony państwa w zakresie ustalania ilości wywozowych produktu objętego
postępowaniem, jak wyjaśniono w motywach 34 i 41 powyżej. Ustalono zatem, że żadne z pięciu
przedsiębiorstw nie spełniało niezbędnych wymogów dla przyznania traktowania indywidualnego.

3. Wartość normalna
3.1. Kraj analogiczny
(49)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego wartość normalna dla producentów
eksportujących w ChRL i Wietnamie, którym nie przyznano MET, musi zostać ustalona na podstawie
cen lub konstruowanej wartości w kraju analogicznym.

(50)

W tym celu, w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania, Komisja zaproponowała Meksyk, który
był również krajem analogicznym w poprzednim dochodzeniu dotyczącym ChRL.

(51)

Wszystkie zainteresowane strony miały możliwość skomentowania wyboru przewidzianego kraju
analogicznego. Otrzymano uwagi od współpracujących producentów eksportujących, którzy zaproponowali Tajwan lub Indie jako kraj analogiczny bardziej odpowiedni niż Meksyk.

14.7.2005

PL

14.7.2005

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tajwan
(52)

Niektórzy producenci eksportujący argumentowali, że skoro ten kraj wykorzystano w pierwotnym
dochodzeniu, Tajwan jest bardziej odpowiednim krajem analogicznym. Argumentowali dalej, że
Tajwan jest jednym z największych producentów rowerów na świecie i ma rozwinięty rynek krajowy,
na którym aktywnie konkuruje wielu krajowych producentów. Ponadto nie istnieją ograniczenia
w przywozie rowerów lub części do Tajwanu. Dodatkowo, właścicielami wielu chińskich
i wietnamskich wytwórców są tajwańskie przedsiębiorstwa, a w związku z tym procesy produkcji
i produkty końcowe są bardzo podobne do produktów chińskich i wietnamskich. Zasugerowano
również, że w tym celu kilka tajwańskich przedsiębiorstw jest gotowych do współpracy z Komisją.

(53)

W odniesieniu do powyższych argumentów należy przede wszystkim zauważyć, że Tajwan jest
rzeczywiście trzecim największym producentem rowerów na świecie, ale przemysł jest nastawiony
głównie na wywóz, wywożąc przeważnie około 90 % swojej produkcji.

(54)

Z drugiej strony, rynek krajowy jest stosunkowo niewielki i raczej stabilny, oceniany na około
700 000–800 000 sztuk, podczas gdy meksykański rynek krajowy jest oceniany na 2,3 miliona
sztuk, tzn. trzy razy więcej niż tajwański. Ponadto rynek tajwański jest w dużej mierze zaopatrywany
przez chińskich eksporterów. Dla porównania, w 2003 r. Tajwan dokonał przywozu około 470 000
rowerów z ChRL, co stanowiło ponad połowę wielkości rynku. W tym względzie należy zauważyć,
że przywóz rowerów do Tajwanu był prawie zerowy przed rokiem 2001. Tak więc, podczas gdy
przed 2001 r. tajwański rynek był głównie, o ile nie wyłącznie, zaopatrywany przez producentów
lokalnych, obecnie chińskie rowery coraz bardziej dominują na tym rynku w porównaniu
z producentami lokalnymi, których udział rynkowy drastycznie się zmniejsza. W rezultacie rynek
krajowy znajduje się pod znacznym oddziaływaniem cen importowych chińskich rowerów, które są
przedmiotem obecnego dochodzenia.

(55)

Niemniej jednak kwestionariusze wysłano do wszystkich znanych tajwańskich producentów. Niektóre
przedsiębiorstwa odpowiedziały, że chętnie by współpracowały, ale nie mają sprzedaży krajowej,
gdyż dokonują wywozu całej swojej produkcji. Dwa przedsiębiorstwa odpowiedziały na kwestionariusz. Jednakże jedno z nich nie dostarczyło sensownej odpowiedzi na kwestionariusz i nie zostało
uznane za współpracujące. Drugie przedsiębiorstwo w pełni współpracowało, ale z uwagi na niski
wolumen sprzedaży na rynku krajowym było wątpliwe, czy można je uważać za wystarczająco
reprezentatywne w odniesieniu do tajwańskiego rynku, całkowitego chińskiego wywozu do Wspólnoty i całkowitego wietnamskiego wywozu do Wspólnoty. Ponadto, zważywszy na warunki rynkowe
przeważające na tajwańskim rynku wyjaśnione w motywie 54, sprzedaż pojedynczego przedsiębiorstwa nie może być uważana za właściwą podstawę do celów ustalenia wartości normalnej.

Indie
(56)

Jeden chiński producent eksportujący zaproponował ewentualnie Indie jako kraj analogiczny. Argumentował, że koszty pracy w Indiach są podobne do kosztów pracy w ChRL. W tym względzie
należy zauważyć, że Indie zostały uznane za niewłaściwy wybór, ponieważ jakiekolwiek porównanie
pomiędzy rowerami sprzedawanymi w Indiach (rowery „proste” sprzedawane detalistom w formie
zestawów) a rowerami wywożonymi przez chińskich producentów do Wspólnoty byłoby bardzo
trudne, a w każdym razie wymagałoby różnorodnych dostosowań. A zatem, w świetle faktu, że
istnieje bardziej odpowiedni kraj analogiczny, tzn. Meksyk, Indie nie zostały uznane za odpowiedni
kraj analogiczny.

(57)

Po przedstawieniu tych informacji wietnamski producent eksportujący stwierdził, że Komisja nie
dostarczyła żadnego sensownego, popartego dowodami uzasadnienia, dlaczego Indii nie można
uznać za kraj analogiczny. Argumentował on, że Komisja nie wysłała żadnych kwestionariuszy do
producentów w Indiach, podczas gdy kraj ten wywozi do Wspólnoty duże ilości wysokiej jakości
rowerów, które stanowią produkt podobny, pomimo ustalenia Komisji, że są to „rowery »proste«
sprzedawane detalistom w formie zestawów”.
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W tym względzie należy po pierwsze zauważyć, że wkrótce po wszczęciu postępowania jedynie
jeden producent eksportujący w ChRL zaproponował Indie jako kraj analogiczny, jednakże wniosek
ten nie był dostatecznie uzasadniony, gdyż jedynym argumentem był porównywalny poziom
kosztów w ChRL i w Indiach. Ponadto wywóz rowerów z Indii do Wspólnoty nie stanowi istotnego
czynnika przy określaniu, czy Indie byłyby właściwym krajem analogicznym. Nie jest kwestią sporną,
że rowery sprzedawane na indyjskim rynku krajowym są produktem podobnym w odniesieniu do
rowerów wywożonych do Wspólnoty przez kraje objęte postępowaniem. Jednakże dostępne informacje wskazują, że te rodzaje rowerów, które są sprzedawane na indyjskim rynku krajowym, wymagałyby licznych dostosowań, przez co jakiekolwiek porównania nie byłyby wiarygodne. Wobec tego
oraz z braku istnienia innych lepiej potwierdzonych informacji nie rozpatrywano już dłużej przykładu Indii, jako że dostępne były dane na temat bardziej odpowiedniego kraju analogicznego, tj.
Meksyku. Na tej podstawie odrzucony został wyżej wspomniany argument.

Meksyk
(59)

Kwestionariusze wysłano do wszystkich znanych meksykańskich producentów. Dwa przedsiębiorstwa
w pełni współpracowały, odpowiadając na kwestionariusz i zgadzając się na przeprowadzenie weryfikacji odpowiedzi w swoich siedzibach. Krajowa sprzedaż tych dwóch producentów przedstawiała
około jednej trzeciej meksykańskiego rynku, szacowanego na około 2,3 milionów sztuk. Duża liczba
producentów i około dwudziestu głównych importerów zostało uznanych za działających
w otoczeniu konkurencyjnym. Przywóz rowerów w 2003 r. pochodził głównie z Tajwanu (ponad
50 %), Urugwaju (20 %), Stanów Zjednoczonych i Południowej Korei. Przywóz ten przedstawiał
około 5 % rynku krajowego. Do tej wartości procentowej należy dodać rowery sprzedawane na
rynku krajowym przez importerów składających części rowerowe.

(60)

W tym względzie należy zauważyć, że w 2003 r. przywieziono do Meksyku około 465 000 części
rowerowych o wartości 79 milionów EUR, z czego jedna trzecia, pod względem wartości, została
przywieziona przez dwunastu czołowych importerów/montażystów (źródło: roczne sprawozdanie
ANAFABI, meksykańskiego stowarzyszenia producentów rowerów). Z drugiej strony, wywóz
rowerów z Meksyku przedstawiał w 2003 r. około 60 % wartości przywozu do Meksyku (źródło:
oficjalne meksykańskie statystyki), tzn. szacunkowo przedstawiał około 50–70 tysięcy sztuk. A zatem
wydaje się, że większość przywożonych części rowerowych była wykorzystywana na rynku usług
serwisowych (naprawy) lub do montowania i sprzedaży rowerów na rynku krajowym.

(61)

Niektórzy producenci eksportujący twierdzili, że w Meksyku obowiązują procedury rejestracji przywozu, które są uciążliwe i zwiększają koszt towarów przywożonych do tego kraju. Argumentowali
również, że system rejestracji powoduje zakłócenia na meksykańskim rynku rowerowym. Dalej
argumentowali, że konkurencja krajowa w Meksyku jest ograniczona, zważywszy że ośmiu czołowych producentów, członków ANAFABI, meksykańskiego stowarzyszenia producentów rowerów,
reprezentuje ponad 75 % produkcji krajowej, posiadając w ten sposób znaczny wpływ na ustalanie
cen krajowych. Ponadto argumentowano, że meksykańscy producenci rowerów są ograniczeni pod
względem ilości, które mogą sprzedać na rynku krajowym, ponieważ meksykańskie prawo dotyczące
tzw. programów Maquiladora rzekomo wymaga od krajowych producentów spełnienia pewnych
wymogów dotyczących wyników. Zgodnie z tym programem, jeżeli przedsiębiorstwo chce, by przyznano mu zwolnienie przywozu surowców do późniejszego wywozu z cła, musi wywozić co
najmniej 30 % całkowitej produkcji w skali rocznej.

(62)

W odniesieniu do procedur rejestracji przywozu należy przede wszystkim zauważyć, że chociaż takie
procedury mogą do pewnego stopnia czynić przywóz bardziej uciążliwym i pochłaniającym czas,
uznano, że w każdym razie istnieje znaczący przywóz rowerów i części rowerowych na rynek
meksykański, dzięki czemu na rynku zapewniona jest konkurencja. A zatem potencjalny wpływ
takich procedur na rynek, o ile istnieje, którego w żadnym wypadku nie można bezpośrednio
zmierzyć, nie może być uważany w tym względzie jako istotny. Dla kontrastu, w odniesieniu do
konkurencji krajowej, należy zauważyć, że istnieje około dwunastu czołowych producentów, duża
liczba mniejszych producentów i/lub montażystów oraz duża liczba importerów/montażystów
rowerów i części rowerowych. Wszystkie te podmioty gospodarcze konkurują ze sobą
i potwierdzają istnienie silnego konkurencyjnego otoczenia przeważającego na meksykańskim

14.7.2005

PL

14.7.2005

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

rynku. Co do wpływu dużych producentów, członków ANAFABI, na ustalanie cen krajowych, nie
zostało to udowodnione, a dochodzenie nie ujawniło żadnych elementów, które mogłyby wesprzeć
ten zarzut. Fakt, że kilku dużych producentów posiada większą część udziałów w rynku krajowym,
nie stanowi sama w sobie dowodu na możliwość dyktowania przez nich cen. W tym kontekście
należy dalej zauważyć, że dwaj meksykańscy producenci objęci dochodzeniem, reprezentujący około
jednej trzeciej całkowitej produkcji meksykańskiej, zostali uznani za przedsiębiorstwa realizujące
średnio niski zysk (niższy niż normalne zyski zgłaszane przez wnioskodawcę na rynku wspólnotowym przy braku występowania szkodliwego dumpingu z krajów objętych postępowaniem)
z działalności rowerowej, a nie wysoki zysk, jakiego można by oczekiwać, gdyby meksykański
rynek był przez nich kontrolowany.

(63)

W odniesieniu do programów Maquiladora należy zauważyć, że nie stwierdzono, aby tych dwóch
współpracujących meksykańskich producentów płaciło cło antydumpingowe za przywóz części rowerowych, które stanowiły do 60 % ich całkowitego zapotrzebowania dla produkcji rowerów
i pochodziły głównie z ChRL i Tajwanu. Jednakże obydwaj sprzedawali większość swojej produkcji
na rynku krajowym. Tylko jeden producent meksykański dokonywał wywozu stanowiącego nie
więcej niż 10 % jego całkowitej sprzedaży. W rzeczywistości, od roku 2000, sektor rowerowy jest
objęty tak zwanym „Meksykańskim Programem Promocji Sektorowej” (PROSEC), ustanowionym
dekretem opublikowanym w dniu 30 października 2000 r. przez rząd meksykański. PROSEC ma
zastosowanie do przedsiębiorstw, które produkują wyroby końcowe objęte specjalnym programem
promocji sektorowej i które dokonywały przywozu materiałów objętych programem. Dekret nie
łączy wyraźnie zwolnienia/obniżenia taryfy z wywozem. Wszyscy upoważnienie producenci mogą
przywozić surowce i maszyny wymienione w dekrecie, o ile są one używane do produkcji niektórych
określonych produktów. Nie istnieje rozróżnienie w oparciu o ostateczne miejsce przeznaczenia
przywożonych towarów (rynki krajowe lub zagraniczne). W tym względzie należy zauważyć, że
nie stwierdzono, aby dwóch współpracujących producentów płaciło jakiekolwiek inne cło poza
cłem za przywóz surowców wchodzących w skład produktów końcowych przeznaczonych na
rynek krajowy.

(64)

Jeden współpracujący importer twierdził, że koszty pracy w Meksyku przewyższają trzykrotnie koszty
pracy w Wietnamie. W rezultacie koszty produkcji i ceny sprzedaży produktu końcowego
w Meksyku są wyższe od tych w Wietnamie. W konsekwencji Meksyk nie jest odpowiednim krajem
analogicznym. Pod tym względem należy zauważyć, że Wietnam uważa się za kraj przechodzący
transformację gospodarczą. Koszty pracy producentów wietnamskich, którym nie przyznano statusu
podmiotu gospodarki rynkowej nie są cenami wolnorynkowymi, tj. ceny te nie wynikają z gry sił
rynkowych. Głównym celem wykorzystania kraju analogicznego jest wyeliminowanie efektów tego
typu cen nierynkowych na koszty przedsiębiorstw. Na tej podstawie odrzucony został wspomniany
argument.

(65)

Na koniec stwierdzono, że między meksykańskim a chińskim sektorem rowerowym istnieją znaczne
różnice, głównie ze względu na wykorzystywane surowce i warunki dostępu do surowców.
W odniesieniu do wykorzystywanych surowców argumentowano, że meksykańscy producenci produkują jedynie sztywne ramy, podczas gdy chińscy producenci produkują również ramy amortyzowane.
W kwestii warunków dostępu do surowców utrzymywano, że nie są one porównywalne z tymi
w ChRL, ponieważ części rowerowe dostarczane na rynek krajowy są produkowane przy pomocy
przestarzałej technologii. Ponadto części rowerowe przywożone z ChRL podlegają cłu antydumpingowemu w wysokości 144 %, co prowadzi do zwiększenia kosztów.

(66)

Co do różnic w wykorzystywanych surowcach i warunkach dostępu do nich, należy zauważyć, że
dochodzenie nie wykazało, aby występowały różnice między rowerami produkowanymi przez
meksykańskich, chińskich lub wietnamskich producentów. Meksykańscy producenci produkują
również rowery z ramami amortyzowanymi i zaopatrują się głównie w części rowerowe z ChRL
i Tajwanu. W kwestii cła antydumpingowego na przywóz części rowerowych, o którym mowa
w motywie 63 powyżej, takie cło nie jest nakładane na przywóz części rowerowych. Argument
ten został zatem odrzucony.

(67)

W świetle powyższych faktów, rynek meksykański może zostać uznany za reprezentatywny
i konkurencyjny. Uznano zatem, że Meksyk jest odpowiednim krajem analogicznym.

L 183/11

PL

L 183/12

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2. Ustalenie wartości normalnej w kraju analogicznym
(68)

Po wyborze Meksyku jako kraju analogicznego, wartość normalną obliczono na podstawie danych
zweryfikowanych w siedzibach dwóch współpracujących meksykańskich producentów. Zgodnie
z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego wartość normalna dla chińskich
i wietnamskich producentów, którym nie przyznano traktowania jako podmiotu gospodarki
rynkowej, została ustalona na podstawie zweryfikowanych informacji otrzymanych od producentów
w kraju analogicznym, tzn. na podstawie cen płaconych lub przypadających do zapłaty na krajowym
rynku meksykańskim za porównywalne rodzaje produktów lub na podstawie konstruowanej wartości
w Meksyku za porównywalne rodzaje produktów.

(69)

Stwierdzono, że sprzedaż krajowa podobnego produktu dwóch meksykańskich producentów była
reprezentatywna, gdyż stanowiła znaczny procent w odniesieniu do produktu, objętego postępowaniem wywożonego do Wspólnoty przez producentów eksportujących w ChRL i Wietnamie.

(70)

Zbadano również, czy krajowa sprzedaż każdego rodzaju produktu może być uważana jako dokonana w zwykłym obrocie handlowym poprzez ustalenie proporcji rentownej sprzedaży rodzaju
produktu objętego postępowaniem na rzecz niezależnych klientów. W przypadkach kiedy wielkość
sprzedaży pewnego rodzaju produktu, sprzedawanego po cenie netto sprzedaży równej lub wyższej
od kosztu jednostkowego, stanowiła ponad 80 % całkowitej wielkości sprzedaży tego rodzaju oraz
gdy średnia ważona cena tego rodzaju produktu była równa lub wyższa od kosztu jednostkowego,
wartość normalna była oparta o rzeczywistą cenę krajową obliczoną jako średnia ważona cen całej
krajowej sprzedaży tego rodzaju produktu w OD, niezależnie od tego czy sprzedaż ta była rentowna
czy nie.

(71)

W przypadku kiedy wielkość rentownej sprzedaży pewnego rodzaju produktu stanowiła 80 % lub
mniej, ale co najmniej 10 % całkowitej wielkości sprzedaży tego rodzaju, lub gdy średnia ważona
cena takiej sprzedaży była niższa od kosztu jednostkowego, wartość normalna była oparta
o rzeczywistą cenę krajową obliczoną jako średnia ważona rentownej sprzedaży tylko tych rodzajów
produktu.

(72)

W przypadku tych rodzajów produktu, których wielkość rentownej sprzedaży stanowiła poniżej
10 % całkowitej wielkości sprzedaży tego rodzaju na rynku krajowym, uznano, że rodzaj produktu
objętego postępowaniem nie był sprzedawany w zwykłym obrocie handlowym i dlatego wartość
normalna nie mogła być oparta o ceny krajowe w Meksyku.

(73)

W przypadku wywożonych rodzajów produktu, których nie sprzedawano w zwykłym obrocie
handlowym w Meksyku lub których meksykańscy producenci nie sprzedali na rynku krajowym,
korzystano z konstruowanych wartości normalnych.

(74)

W przypadku wywożonych rodzajów produktu bez odpowiadających im rodzajów sprzedawanych
w zwykłym obrocie handlowym na meksykańskim rynku krajowym, wartość normalna została
skonstruowana zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego na podstawie średnich ważonych kosztów własnych produkcji każdego producenta powiększonych o uzasadnione wielkości
kosztów sprzedaży, ogólnych i administracyjnych („SG&A”) oraz o zysk. Koszty SG&A i zysk ustalono na podstawie średnich ważonych poniesionych kosztów SG&A i zysku uzyskanego ze sprzedaży krajowej podobnego produktu w zwykłym obrocie handlowym przez każdego współpracującego meksykańskiego producenta. W przypadku wywożonych rodzajów produktu, bez sprzedaży na
meksykańskim rynku krajowym, do konstrukcji wartości normalnej użyto kosztów produkcji podobnego rodzaju produktu, odpowiednio dostosowanych, aby wziąć pod uwagę różnice w cechach
fizycznych w stosunku do wywożonych rodzajów.

3.3. Określenie wartości normalnej dla producenta eksportującego, któremu przyznano traktowanie jako
podmiotu gospodarki rynkowej
(75)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja najpierw zbadała, czy sprzedaż
krajowa produktu podobnego niezależnym klientom przez Always była reprezentatywna, tzn. czy
całkowita wielkość takiej sprzedaży była równa lub większa niż 5 % całkowitej wielkości odpowiadającej jej sprzedaży eksportowej do Wspólnoty.
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(76)

Ustalono, że Always nie dokonało żadnej sprzedaży podobnego produktu na wietnamskim rynku
krajowym. A zatem, z powodu braku sprzedaży krajowej, wartość normalna została ustalona zgodnie
z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, na podstawie kosztu produkcji w kraju pochodzenia
i powiększona o uzasadnioną wielkość kosztów SG&A oraz zysków.

(77)

Ponieważ Always nie dokonywała na rynku krajowym sprzedaży produktu objętego postępowaniem
ani takiej samej kategorii produktu w Wietnamie, wielkości SG&A i zysku, które miały być dodane
do kosztów produkcji Always, zostały ustalone zgodnie z art. 2 ust. 6 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Opierały się one zatem na średniej ważonej kosztów SG&A i średniej ważonej zysków
uzyskanych w zwykłym obrocie handlowym przez producentów w Meksyku. Metoda ta została
uznana za uzasadnioną w tej sytuacji, jako że rynek meksykański uważany był za reprezentatywny
i konkurencyjny.

(78)

Always twierdziło, że przy braku sprzedaży krajowej wartość normalna powinna zostać ustalona
w oparciu o informacje dotyczące sprzedaży eksportowej do państw trzecich. Pod tym względem
należy zauważyć, że konstrukcja wartości normalnych w oparciu o koszty produkcji w kraju pochodzenia jest pierwszą z opcji wymienionych w art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego,
w przypadkach gdy sprzedaż krajowa nie istnieje. Wykorzystanie konstruowanej wartości normalnej
zamiast cen eksportowych do państw trzecich, jako podstawy dla określenia wartości normalnej, jest
także logiczną praktyką Wspólnoty w sytuacji braku reprezentatywnej sprzedaży krajowej. Zwraca się
uwagę na fakt, że sprzedaż eksportowa do państw trzecich może również być dokonywana po
cenach dumpingowych. Ponadto przedsiębiorstwo nie dostarczyło na żadnym etapie dochodzenia
kompletnej informacji dotyczącej jego sprzedaży do państw trzecich, przez co nie były dostępne
informacje dla ustalenia wartości normalnej na tej podstawie. W związku z tym wniosek ten odrzucono, a wartości normalne skonstruowano zgodnie z pierwszą opcją określoną w art. 2 ust. 3
rozporządzenia podstawowego.

(79)

Always w dalszym ciągu twierdziło, że sprzedaż niedokonywana w normalnym obrocie handlowym
w kraju analogicznym nie powinna być wyłączana przy ustalaniu uzasadnionej wielkości zysku dla
określenia wartości normalnej. Wniosek ten nie mógł jednak być przyjęty, ponieważ – poprzez
analogię do art. 2 ust. 6 – gdyby przedsiębiorstwo dokonywało sprzedaży na rynku krajowym,
wtedy zyski używane do konstruowania wartości normalnej bazowałyby na danych przedsiębiorstwa
dotyczących produkcji i sprzedaży dokonywanych w normalnym obrocie handlowym. Dlatego też
według instytucji jedynym rozsądnym wyjściem było wykorzystanie zysków producentów meksykańskich uzyskanych z ich sprzedaży krajowej w normalnym obrocie handlowym, stosując art. 2 ust. 6
lit. c) rozporządzenia podstawowego.

Cena eksportowa
3.4. ChRL
(80)

Dochodzenie wykazało, że wywóz dokonywany przez objętych próbą chińskich producentów
eksportujących był kierowany zarówno do niepowiązanych, jak i powiązanych klientów we Wspólnocie.

(81)

W przypadku wywozu dokonywanego przez objętych próbą producentów eksportujących bezpośrednio do niezależnych klientów we Wspólnocie, ceny eksportowe zostały ustalone na podstawie
cen zapłaconych lub przypadających do zapłaty za produkt objęty postępowaniem, zgodnie z art. 2
ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

(82)

W przypadku sprzedaży dokonywanej poprzez powiązanych importerów we Wspólnocie, cena
eksportowa była konstruowana na podstawie ceny odsprzedaży pierwszemu niezależnemu klientowi.
Poczyniono dostosowania dla wszystkich kosztów poniesionych między przywozem i odsprzedażą
przez tych importerów, włączając SG&A i cła oraz przyjmując rozsądną marżę zysku, zgodnie
z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego. Uznano, że marża zysku w wysokości 5 % jest
uzasadniona dla tego rodzaju rynku i ustalono, że odpowiadała ona zyskowi niepowiązanych importerów.
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(83)

Jeden współpracujący producent eksportujący twierdził, że obecne cło antydumpingowe nie powinno
być odliczane jako koszt pomiędzy przywozem i odsprzedażą przy konstruowaniu ceny eksportowej,
zgodnie z art. 11 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Argumentował on, że w momencie odliczania od jego cen odsprzedaży wszystkich kosztów, innych niż cło antydumpingowe, poniesionych
pomiędzy przywozem a odsprzedażą, konstruowane ceny eksportowe kształtują się znacznie powyżej
wartości normalnej, a w związku z tym cło antydumpingowe odpowiednio odzwierciedlało cenę
odsprzedaży. Ponadto ceny odsprzedaży są negocjowane w oparciu o zalecane ceny detaliczne
pomniejszone o obowiązującą marżę mającą zastosowanie do pośredników, a w związku z tym
cło antydumpingowe jest odpowiednio odzwierciedlone w późniejszej cenie sprzedaży.

(84)

W tym względzie należy zauważyć, że wniosek przedsiębiorstwa dotyczący uwzględnienia cła antydumpingowego w jego cenie odsprzedaży poprzez odniesienie do wartości normalnej zostaje uznany
za nieistotny, ponieważ w stosowaniu art. 11 ust. 10 ważne są nie zmiany cen eksportowych
w porównaniu z wartością normalną, ale sposób uwzględnienia cła we wzroście cen odsprzedaży
i późniejszych cen sprzedaży we Wspólnocie. Wniosek został odrzucony, jako że przedsiębiorstwo
nie dostarczyło żadnych dowodów na zmiany w cenach odsprzedaży i cenach późniejszych
w odniesieniu do cen eksportowych ustalonych w poprzednim dochodzeniu, co dowiodłoby
ponad wszelką wątpliwość, że wielkość zapłaconych ceł antydumpingowych została odzwierciedlona
w cenach odsprzedaży.

3.5. Wietnam
(85)

Cała sprzedaż eksportowa przedsiębiorstwa, któremu przyznano traktowanie jako podmiotu gospodarki rynkowej, dokonywana była za pośrednictwem powiązanych podmiotów gospodarczych
w państwach trzecich na rzecz niezależnych klientów we Wspólnocie. Cena eksportowa została
zatem ustalona na podstawie ceny odsprzedaży niezależnym klientom we Wspólnocie.

(86)

W przypadku producentów eksportujących, którym nie przyznano traktowania jako podmiotu
gospodarki rynkowej, cena eksportowa musiała zostać ustalona na podstawie dostępnych faktów,
ponieważ ceny eksportowe niektórych producentów uznano za niewiarygodne. Ceny eksportowe
producentów eksportujących, o których mowa w motywie 43 powyżej, nie zostały zatem wzięte
pod uwagę przy ustalaniu ceny eksportowej, a użyto do tego celu jedynie cen eksportowych producenta, którego ceny eksportowe uznano za wiarygodne.

4. Porównanie
(87)

W celu zapewnienia sprawiedliwego porównania między wartością normalną i ceną eksportową
uwzględniono w formie dostosowania różnice mające wpływ na porównywalność cen zgodnie
z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Na tej podstawie dokonano, tam, gdzie to stosowne,
dostosowania w odniesieniu do podatków pośrednich, zniżek, poziomu obrotów, transportu (łącznie
z kosztami obsługi), przewozów morskich i kosztów ubezpieczenia, kosztów pakowania i kredytu.
Dostosowania w cenie eksportowej w odniesieniu do transportu lądowego w kraju wywozu
i kosztów kredytu sporządzono na podstawie kosztów ustalonych w kraju analogicznym
w odniesieniu do przedsiębiorstw, którym nie przyznano traktowania jako podmiotu gospodarki
rynkowej. Dostosowania poczyniono również, gdy sprzedaż eksportowa była prowadzona przez
powiązane przedsiębiorstwo znajdujące się w kraju innym niż kraj objęty postępowaniem lub Wspólnota, zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego.

(88)

CIGME i producenci eksportujący w ChRL argumentowali, że dostosowania dokonywane
w odniesieniu do transportu śródlądowego i stopy procentowe powiązane z kosztami kredytu
ustalonymi w kraju analogicznym były nieuzasadnione, ponieważ brak warunków gospodarki
rynkowej w odniesieniu do tych kosztów ponoszonych przez współpracujących producentów eksportujących nie został wykazany w trakcie dochodzenia. W tym względzie należy zauważyć, że
wszystkie wnioski współpracujących producentów eksportujących w ChRL o MET zostały odrzucone
tj. uznano, że przedsiębiorstwa te nie działały na warunkach gospodarki rynkowej. W związku z tym
koszty poniesione przez te przedsiębiorstwa nie mogły zostać wykorzystane, ponieważ nie wynikały
one z sytuacji, w której przeważają warunki gospodarki rynkowej. Na tej podstawie odrzucony został
wspomniany argument.
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Przedsiębiorstwa wietnamskie twierdziły, że dostosowania przeprowadzone w odniesieniu do
prowizji zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. i) były nieuzasadnione. Przedsiębiorstwa wyjaśniły, że powiązane
podmioty znajdujące się w państwach trzecich były jedynie „przedsiębiorstwami na papierze” (tj. przedsiębiorstwami bez pracowników, które nie prowadzą żadnej działalności i nie spełniają żadnej
funkcji) i należałoby je uznać za ten sam podmiot gospodarczy co producent eksportujący
w Wietnamie. W tym względzie należy zauważyć, że podmioty te wydawały faktury klientom we
Wspólnocie i przyjmowały dokonywane przez nie płatności. Ponadto należy odnotować fakt, że
sprzedaż realizowana przez te powiązane podmioty zawierała marżę. Podczas audytu księgowości
tych powiązanych podmiotów można było stwierdzić, że marża ta była nawet wyższa od kwoty
dostosowań. W związku z tym wniosek został odrzucony, a dostosowania utrzymane na poziomie
5 %, jako że poziom ten uznano za właściwy dla odzwierciedlenia prowizji płaconych niezależnym
agentom zaangażowanym w handel produktem objętym postępowaniem.

5. Margines dumpingu
5.1. ChRL
(90)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego margines dumpingu został ustalony na
podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej ze średnimi ważonymi cenami eksportowymi w rozbiciu na rodzaj produktu. Porównanie wartości normalnej i ceny eksportowej objętych
próbą chińskich producentów eksportujących wykazało margines dumpingu w wysokości 36,8 %
w OD. Taki margines dumpingu przypisano wszystkim współpracującym przedsiębiorstwom tzn.
objętym i nieobjętym próbą.

(91)

Porównanie danych dotyczących wywozu do Wspólnoty dostarczonych przez współpracujących
chińskich producentów eksportujących (objętych i nieobjętych próbą) i całkowitej wielkości przywozu otrzymanej w oparciu o statystyki Eurostatu dotyczące przywozu wykazało, że poziom współpracy był niski, ponieważ wywóz ten stanowił 54 % całkowitego przywozu do Wspólnoty z ChRL
w OD. A zatem, w przypadku wielkości wywozu niewspółpracujących chińskich producentów
eksportujących, poziom dumpingu został określony na podstawie dwóch kategorii produktów objętych postępowaniem (patrz: motyw 20) z najwyższymi marginesami ustalonymi dla objętych próbą
producentów eksportujących. Takie podejście uznano za słuszne, ponieważ nie stwierdzono, żeby
którykolwiek z niewspółpracujących producentów sprzedawał produkt po niższych cenach dumpingowych niż objęci próbą producenci eksportujący.

(92)

Na koniec obliczono średni margines dumpingu dla całego kraju, wykorzystując jako czynnik
ważenia wartość CIF każdej grupy eksporterów, tzn. współpracujących i niewspółpracujących. Ustanowiony margines dumpingu dla całego kraju, wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na
granicy Wspólnoty przed ocleniem, wynosił 48,5 %.

(93)

CIGME argumentowała, że przyjęte dla określenia marginesu dumpingu dla niewspółpracujących
producentów eksportujących podejście nie jest spójne z metodologią stosowaną przez Komisję
w poprzednim dochodzeniu w sprawie przeglądu dotyczącego wygaśnięcia środków w odniesieniu
do przywozu rowerów z Chin, co mogłoby prowadzić do nieuzasadnionych sztucznych rezultatów
w ramach pojedynczego postępowania. Metodologia wykorzystana do obliczenia marginesu
dumpingu dla niewspółpracujących producentów eksportujących w poprzednim dochodzeniu
w sprawie przeglądu dotyczącego wygaśnięcia środków brała pod uwagę średnią cenę eksportową
dla wszystkich transakcji w oparciu o dane Eurostatu, po odliczeniu wywozu dokonanego przez
współpracujących producentów. Argumentowała ona dalej, że przy określaniu ogólnego dumpingu
w oparciu o przypuszczenie, że niewspółpracujące przedsiębiorstwa nie stosowały cen dumpingowych w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem niższych niż współpracujący producenci
eksportujący, Komisja nie uwzględniła szczególnych rodzajów produktów wywożonych przez
niewspółpracujących producentów eksportujących, podczas gdy dostępne informacje powinny być
wykorzystane ze szczególną ostrożnością, zgodnie z art. 18 ust. 6 i art. 6 ust. 8 rozporządzenia
podstawowego oraz pkt. 7 załącznika II do Porozumienia antydumpingowego WTO.

(94)

Pod tym względem należy po pierwsze zauważyć, że metodologia zastosowana w poprzednim
dochodzeniu w sprawie przeglądu dotyczącego wygaśnięcia środków była uważana za odpowiednią
dla ustalenia, czy istniało prawdopodobieństwo wystąpienia dumpingu. Pod tym względem instytucje
uznały, że margines dumpingu może zostać wyznaczony bez zachowania absolutnej dokładności,
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jako że nie będzie on stosowany w praktyce. W ramach obecnego dochodzenia niezbędne było
wyznaczenie marginesu dumpingu w sposób bardziej precyzyjny. W tym celu wielkość wywozu
niewspółpracujących chińskich producentów została określona w oparciu o dane Eurostatu.
W odniesieniu do ceny eksportowej dane Eurostatu uznano za nieodpowiednie źródło informacji,
jako że specyficzne rodzaje produktów wywożonych przez niewspółpracujące przedsiębiorstwa nie
były znane, a w związku z tym jakiekolwiek porównanie ze średnią ważoną wartością normalną
ustaloną w kraju analogicznym mogło niekoniecznie w sposób uzasadniony odzwierciedlać margines
dumpingu tych eksporterów. Ponadto, stosując metodologię tak jak to zasugerowała CIGME, ogólny
margines dumpingu byłby znacznie wyższy, tj. ponad dwukrotnie. Wykorzystanie dwóch kategorii
produktu objętego postępowaniem z najwyższymi marginesami ustalonymi dla producentów eksportujących objętych próbą uznano zatem za bardziej odpowiednie, zgodnie z art. 18 ust. 6 i art. 6
ust. 8 rozporządzenia podstawowego, jak również z pkt. 7 załącznika II do Porozumienia antydumpingowego WTO. Na podstawie powyższego odrzucony został wspomniany argument.

5.2. Wietnam
(95)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego margines dumpingu został ustalony na
podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej ze średnimi ważonymi cenami eksportowymi w rozbiciu na rodzaj produktu. Porównanie wartości normalnej i ceny eksportowej wietnamskich producentów eksportujących, którym przyznano traktowanie jako podmiotu gospodarki
rynkowej wykazało margines dumpingu w wysokości 15,8 % w OD.

(96)

Porównanie danych dotyczących wywozu do Wspólnoty dostarczonych przez wietnamskich producentów eksportujących i całkowitej wielkości przywozu pochodzącego z Wietnamu wykazało, że
poziom współpracy był wysoki, ponieważ wywóz ten stanowił ponad 95 % całkowitego przywozu
do Wspólnoty z Wietnamu w OD.

(97)

Ponieważ, jak to opisano w motywie 96, poziom współpracy był wysoki, średni margines dumpingu
dla całego kraju ustalono na podstawie średniego ważonego marginesu dumpingu współpracującego
producenta eksportującego, któremu nie przyznano traktowania jako podmiotu gospodarki rynkowej
lub TI, a którego informacje dotyczące cen eksportowych mogły zostać uznane za wiarygodne,
o czym mowa w motywie 85. A zatem margines dumpingu dla całego kraju, wyrażony jako wartość
procentowa ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem, w wysokości 34,5 %, został przypisany
wszystkim pozostałym producentom eksportującym w Wietnamie.

D. SZKODA

1. Wpływ zachowania antykonkurencyjnego
(98)

W trakcie dochodzenia ustalono, że dwa przedsiębiorstwa zależne, Batvus N.V. i Koga N.V., jednego
z producentów wspólnotowych objętych próbą, Accell Group N.V., zostały ukarane za zachowanie
antykonkurencyjne przez niderlandzkie władze ds. konkurencji (1). Naruszenie dotyczyło porozumienia pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami zależnymi z dwoma innymi producentami wspólnotowymi (nieobjętymi próbą) a Giant Europe B.V., przedsiębiorstwa powiązanego z chińskim eksporterem, Giant China Co. Ltd., w sprawie wspólnych minimalnych cenników (kartel cenowy) na rowery,
które stosowano w sieciach sprzedaży detalicznej na niderlandzkim rynku rowerowym. Należy
zauważyć, że Accell Group N.V. złożyła odwołanie do niderlandzkich władz ds. konkurencji od
ich decyzji dotyczącej kartelu cenowego.

(99)

Kartel cenowy miał miejsce w sezonie rowerowym 2001 (od dnia 1 września 2000 r. do dnia
31 sierpnia 2001 r.). Okres badania dumpingu i szkody w obecnych dochodzeniach trwa od dnia
1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r., podczas gdy badanie trendów istotnych do oszacowania szkody obejmuje okres od stycznia 2000 r. do końca OD. W konsekwencji, przypadek
zachowania antykonkurencyjnego i okres objęty postępowaniem pokrywają się.

(1) Decyzja Nederlandse Mededingingsautoritet Nr 1615/691 z dnia 21 kwietnia 2004 r.
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(100) Biorąc powyższe pod uwagę, nie można wykluczyć, że oddziaływanie zachowania antykonkurencyj-

nego wpłynęło na część wspólnotowego rynku, tzn. na rynek niderlandzki, podczas części okresu
objętego postępowaniem i w konsekwencji na wskaźniki dotyczące szkody producentów wspólnotowych zaangażowanych w kartel. W przypadkach gdy decyzje dotyczące karteli cenowych były
podejmowane przez władze publiczne, powszechnym zwyczajem było stosowanie szczególnie
ostrożnego podejścia, nawet jeżeli takie decyzje są nadal przedmiotem odwołania. W celu uniknięcia
jakichkolwiek wątpliwości, że na ogólne wyniki producenta wspólnotowego objętego próbą, Accell
Group N.V., mogłoby mieć wpływ zachowanie anykonkurencyjne niektórych jego przedsiębiorstw
zależnych, zdecydowano o wyłączeniu tego producenta z analizy szkody, chociaż ustalono, że
jedynie część przedsiębiorstw należących do grupy była zaangażowana w działania antykonkurencyjne. W związku z zachowaniem antykonkurencyjnym dwóch pozostałych producentów wspólnotowych, którzy również uczestniczyli w kartelu, stwierdza się, że nie byli oni częścią objętych próbą
producentów wspólnotowych. W przypadku tych dwóch producentów, biorąc pod uwagę, że kartel
był oparty na wspólnych minimalnych cennikach, prawdopodobny wpływ kartelu na wyniki tych
producentów będzie odzwierciedlony w poziomach cen i zysków. Jako że nie przeprowadzono oceny
trendu cen i rentowności nieobjętych próbą producentów wspólnotowych, udział tych dwóch przedsiębiorstw w kartelu nie ma wpływu na analizę szkody. Zastanawiano się również, czy zachowanie
antykonkurencyjne w części wspólnotowego rynku mogło mieć również wpływ na wyniki innych
objętych próbą producentów wspólnotowych. Jednakże stwierdzono, że działania tych producentów
na rynku niderlandzkim miały nadzwyczaj ograniczony zasięg w okresie objętym postępowaniem
(mniej niż 1 % wszystkich sprzedanych sztuk). Ponadto konsumpcja na rynku niderlandzkim stanowi
jedynie 7 % całkowitej konsumpcji we Wspólnocie, a poza tym czas trwania kartelu był ograniczony.
Nie uważa się zatem za konieczne dokonywanie dostosowań w ustaleniach co do szkody dotyczących wyników pozostałych producentów.

(101) Ponadto zastanawiano się również, czy obraz szkody byłby zasadniczo inny, gdyby Accell Group

N.V. została uwzględniona przy analizie szkody. Jednakże, nawet jeżeli dane dotyczące Accell Group
N.V. byłyby wzięte pod uwagę, trend dotyczący szkody pozostałby ogólnie rzecz ujmując taki sam,
jak to określono poniżej.

(102) Ponieważ kartel miał miejsce podczas sezonu rowerowego 2001, uczestnictwo w nim Giant China

Co. Ltd. nie miało wpływu na ustalenia dotyczące powiązanego eksportera w okresie objętym
dochodzeniem obecnego postępowania antydumpingowego.

2. Produkcja Wspólnoty
(103) W trakcie obecnego dochodzenia ustalono, że rowery były produkowane przez:

— 8 objętych próbą producentów,
— 12 innych wnoszących skargę producentów wspólnotowych,
— 39 innych producentów wspólnotowych popierających skargę.

3. Definicja przemysłu wspólnotowego
(104) Wnoszący skargę producenci wspólnotowi (zarówno objęci, jak i nieobjęci próbą) wraz z innymi

producentami wspólnotowymi popierającymi skargę (zarówno objętymi, jak i nieobjętymi próbą),
którzy odpowiedzieli na kontrolę wyrywkową i zgłosili gotowość do współpracy w dochodzeniu,
stanowili ponad 80 % produkcji wspólnotowej produktu objętego postępowaniem. Uważa się zatem,
że stanowią oni przemysł wspólnotowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.
Pozostali producenci wspólnotowi, którzy nie wnieśli skargi, nie sprzeciwili się dochodzeniom.
Producenci wspólnotowi objęci w dochodzeniach próbą, po wykluczeniu jednego z producentów
(jak to wyjaśniono w motywach 98–101 powyżej), zwani dalej „producentami objętymi próbą”,
stanowili około 37 % całkowitej wspólnotowej produkcji rowerów w OD.
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4. Konsumpcja wspólnotowa
(105) Sprzedaż producentów wspólnotowych została oceniona na podstawie danych zebranych od produ-

centów w odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący kontroli wyrywkowej i danych zgłoszonych
w skardze złożonej przez wnioskodawcę. Dane do skargi zostały zebrane od różnych stowarzyszeń
producentów rowerów we Wspólnocie.

(106) Widoczna konsumpcja wspólnotowa została ustalona na podstawie sprzedaży wszystkich produ-

centów wspólnotowych na rynku wspólnotowym, zgodnie z powyższym szacunkiem i przywozu
ze wszystkich krajów, zgodnie ze sprawozdaniem Eurostatu.

(107) Konsumpcja

wspólnotowa spadła o 10 % na początku okresu objętego postępowaniem
z 17 348 000 sztuk w 2000 r. do 15 695 000 sztuk w 2002 r. Następnie konsumpcja stopniowo
wzrastała do 18 037 000 sztuk w OD. W trakcie okresu objętego postępowaniem konsumpcja
wzrosła o 4 %. Szczegółowe dane, wyrażone w jednostkach, przedstawiają się następująco:

Konsumpcja

2000

2001

2002

2003

OD

Sztuki

17 348 000

15 236 000

15 695 000

17 336 000

18 037 000

Indeks

100

87

90

100

104

5. Przywóz rowerów z ChRL i Wietnamu
5.1. Kumulacja
(108) Komisja rozważała dalej, czy skutki przywozu rowerów pochodzących z ChRL i Wietnamu („kraje

objęte postępowaniem”) powinny być oceniane łącznie zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia
podstawowego.

(109) Przepis ten przewiduje, że skutki przywozu z dwóch lub więcej krajów jednocześnie objętych tym

samym dochodzeniem ocenia się w sposób skumulowany, w przypadku gdy: i) ustalony margines
dumpingu w przywozie z każdego z tych krajów przekracza de minimis poziom określony w art. 9
ust. 3 rozporządzenia podstawowego; ii) wielkość przywozu z poszczególnych krajów nie jest
nieznaczna; oraz iii) warunki konkurencji pomiędzy produktami przywożonymi oraz warunki konkurencji między produktami przywożonymi a wspólnotowym produktem podobnym czynią taką ocenę
właściwą.

(110) Jak wskazano powyżej, obecne dochodzenie wykazało, że marginesy dumpingu ustalone dla ChRL

i Wietnamu znacznie przekraczają poziom de minimis, a wielkość przywozu z wymienionych krajów
nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 5 ust. 7 rozporządzenia podstawowego (ich udział rynkowy
osiągał odpowiednio 4,07 % i 8,70 % w OD).

(111) W celu ustalenia przydatności łącznej oceny w świetle warunków konkurencji między produktami

przywożonymi a wspólnotowym produktem podobnym, Komisja przeanalizowała zachowanie
rynkowe eksporterów pod kątem cen eksportowych i wielkości, opierając się o dane Eurostatu.

(112) Stwierdzono podobne zachowanie rynkowe chińskich i wietnamskich producentów w zakresie cen

eksportowych. W rzeczywistości wymienione kraje zmniejszyły średnie ceny rowerów o odpowiednio
22 % i 52 % podczas okresu objętego postępowaniem.
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(113) Jak stwierdzono w motywie 110, obydwa kraje posiadały znaczne udziały w rynku wspólnotowym.

(114) Ponadto, jak wyjaśniono powyżej (zobacz motyw 19 i następne), stwierdzono, że produkt objęty

postępowaniem przywożony z ChRL i Wietnamu oraz produkowany przez przemysł wspólnotowy
powinny być rozpatrywane podobnie pod względem wymiennego zastosowania i zastępowalności,
przez co poszczególne rodzaje konkurują ze sobą.
(115) Tak więc stwierdzono, że wywóz produktu objętego postępowaniem z krajów objętych postępowa-

niem konkuruje z rowerami produkowanymi przez przemysł wspólnotowy.
(116) W następstwie powiadomienia o ostatecznych ustaleniach, niektóre zainteresowane strony argumen-

towały, że kumulacja była nieuzasadniona, ponieważ modele przywożonych rowerów chińskich
i wietnamskich są różne. Jednakże porównując przywóz poszczególnych modeli ustalono, że nie
tylko istnieje znaczne podobieństwo przywożonych chińskich i wietnamskich rowerów z rowerami
produkowanymi przez objętych próbą producentów wspólnotowych, ale również podobieństwo
modeli przywożonych z ChRL do modeli z Wietnamu. Twierdzono też, że segmenty rynkowe,
w których wietnamscy eksporterzy sprzedawali swoje rowery, różniły się od tych, na których działali
eksporterzy chińscy i producenci wspólnotowi, co uzasadnia różnice w cenach. Twierdzenie to nie
było jednak poparte żadnym dowodem. Wydaje się ponadto, że w niektórych Państwach Członkowskich, w których przywóz z Wietnamu ma duży udział rynkowy, rowery wietnamskie można znaleźć
w wielu segmentach rynku. W związku z tym oba wnioski zostały odrzucone.

(117) Na podstawie powyższych faktów ustalono, że wszystkie warunki uzasadniające kumulację przywozu

rowerów pochodzących z ChRL i Wietnamu zostały spełnione.
5.2. Wielkość dumpingowego przywozu i udział rynkowy rowerów pochodzących z ChRL i Wietnamu
(118) Wielkość przywozu produktu objętego postępowaniem została ustalona na podstawie informacji

statystycznych dostarczonych przez Eurostat. Liczba rowerów pochodzących i przywożonych
z ChRL wzrosła pomiędzy 2000 r. i okresem objętym dochodzeniem o 472 %. Przywóz rowerów
z ChRL w OD jest ponad 55 razy wyższy od ilości 13 651 rowerów przywiezionych w OD
dotyczącym poprzedniego dochodzenia (od dnia 1 września 1997 r. do dnia 31 sierpnia 1998 r.).
Pomiędzy 2000 r. a OD przywóz rowerów pochodzących z Wietnamu wzrósł o 413 %. Na skumulowanym poziomie, przywóz z obydwu krajów wzrósł pomiędzy rokiem 2000 a OD z 435 373
sztuk do 2 311 638, co stanowi wzrost o 431 %.
(119) Ponieważ konsumpcja wspólnotowa w okresie objętym postępowaniem wzrosła jedynie o 4 %, udział

rynkowy utrzymywany przez przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL
wzrósł z 0,73 % w 2000 r. do 4,07 % w OD, a udział wietnamski wzrósł z 1,77 % w 2000 r. do
8,70 % w OD. W konsekwencji, skumulowany udział rynkowy wzrósł z 2,50 % w 2000 r. do
12,77 % w OD.
(120) Zmiany w przywozie i udziale rynkowym rowerów pochodzących z ChRL i Wietnamu podczas

okresu objętego postępowaniem jest przedstawiony w następujących tabelach:

Przywóz ChRL

2000

2001

2002

2003

OD

128 091

257 728

561 706

707 351

733 901

Indeks

100

201

438

552

572

Udział rynkowy %

0,73

1,68

3,58

4,08

4,07

2000

2001

2002

2003

OD

307 282

586 051

766 680

1 457 245

1 577 737

Indeks

100

191

250

474

513

Udział rynkowy %

1,77

3,84

4,88

8,40

8,70

Wielkość (sztuki)

Przywóz Wietnam

Wielkość (sztuki)
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2000

2001

2002

2003

OD

435 373

843 779

1 328 386

2 164 596

2 311 638

Indeks

100

194

305

497

531

Udział rynkowy %

2,50

5,52

8,46

12,48

12,77

Indeks

100

220

338

499

510

Wielkość (sztuki)

6. Ceny w przywozie objętym postępowaniem
a) Rozwój cen
(121) Dane Eurostatu mogły być wykorzystywane jedynie w ograniczonym zakresie dla ustalenia trendów

cen dumpingowego przywozu w okresie między rokiem 2000 a OD z następujących powodów:

Ustalono, że ceny importowe oparte o dane Eurostatu nie biorą pod uwagę różnych rodzajów
produktu i zasadniczych różnic cenowych pomiędzy różnymi rodzajami produktu objętego postępowaniem. Średnie ceny dla danego kraju są silnie uzależnione od asortymentu produktu w danym
kraju. Dochodzenie wykazało, że porównując modele przywożone od współpracujących producentów nawet w ramach tych samych rodzajów produktu i modeli istnieją zasadnicze różnice
cenowe, zależne od części składowych rowerów. Ponadto ustalono, że ceny importowe oparte
o rodzaje produktu zidentyfikowane wśród współpracujących eksporterów prawdziwie odzwierciedlają różnice cenowe między rowerami pochodzącymi z ChRL i Wietnamu a produkowanymi przez
przemysł wspólnotowy. W konsekwencji, ceny ustalone w oparciu o dane Eurostatu są nierozstrzygające do celów niniejszego dochodzenia. Ceny importowe Eurostatu dla ChRL i Wietnamu mogą
jedynie służyć jako wskaźnik trendów cenowych w danym kraju, ale nie są użyteczne przy porównaniu cen sprzedaży w różnych krajach i we Wspólnocie.

(122) Według danych Eurostatu, średnie ważone ceny importowe, dalej wskazywane jako indeks, z ChRL

i Wietnamu spadły o odpowiednio 22 % i 52 % pomiędzy rokiem 2000 a OD. Łącznie średnie ceny
sprzedaży spadły o 50 %. Szczegółowe informacje przedstawiają się następująco:

Ceny importowe

2000

2001

2002

2003

OD

100

83

70

75

78

100

82

71

49

48

100

81

62

50

50

(ChRL)
Indeks
(Wietnam)
Indeks
(skumulowane)
Indeks

b) Zaniżanie cen
(123) W celu określenia zaniżania cen rowerów pochodzących z ChRL i Wietnamu, Komisja oparła swoją

analizę o informacje przedłożone w trakcie dochodzenia przez objętych próbą producentów eksportujących i objętych próbą producentów wspólnotowych. Analiza wzięła pod uwagę rzeczywiste ceny
eksportowe producentów eksportujących (CIF na granicy Wspólnoty), a w przypadku ChRL zarówno
z cłem, jak i bez cła antydumpingowego. Stosowne ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego to
ceny dla niezależnych klientów, dostosowane w razie konieczności do poziomu ex-works. Podczas
OD, w oparciu o różne rodzaje produktów określone w kwestionariuszu, istniał margines zaniżania
cen dla ChRL w wysokości 53 % bez cła antydumpingowego i 39 % z cłem. W przypadku Wietnamu
margines zaniżania cen wynosił pomiędzy 25 a 60 %. W tym względzie należy zauważyć, że średnie
ważone ceny sprzedaży z ChRL i Wietnamu są, w oparciu o ten sam rodzaj produktu, zasadniczo
wyższe niż ceny importowe w oparciu o dane Eurostatu. Wzmacnia to powyższy wniosek z motywu
121, że asortyment produktów wyraźnie wpływa na ceny sprzedaży pomiędzy krajami.
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7. Sytuacja przemysłu wspólnotowego
(124) Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszystkie istotne czynniki

ekonomiczne i wskaźniki mające znaczenie dla sytuacji przemysłu wspólnotowego. Analizę tą przeprowadzono dla objętych próbą przedsiębiorstw, o czym wspomniano w motywie 15,
z wyłączeniem przedsiębiorstwa, o którym mowa w motywie 100 powyżej. Jednakże w celu dostarczenia kompletnego obrazu sytuacji przemysłu wspólnotowego w odniesieniu do wskaźników, dla
których dostępne były wiarygodne informacje na temat całego przemysłu wspólnotowego, również te
informacje przedstawiono poniżej. Na tej podstawie wyniki przemysłu wyrażone takimi czynnikami,
jak ceny, wynagrodzenia, inwestycje, zyski, zwrot z inwestycji, przepływy pieniężne czy zdolność do
pozyskania kapitału, zostały ustalone w oparciu o informacje pochodzące od objętych próbą przedsiębiorstw. Czynniki dotyczące szkody jak udział rynkowy, wielkość sprzedaży oraz produkcja ustalono dla całego przemysłu wspólnotowego.

(125) Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że podczas analizy wskaźników szkody należy brać pod

uwagę jedynie przedsiębiorstwa objęte próbą. Jest to powszechną praktyką w postępowaniach antydumpingowych, by analizować wskaźniki szkody dla całego przemysłu wspólnotowego. Jednakże
w sytuacji, gdy przemysł składa się z dużej liczby producentów, wykorzystuje się próbę reprezentatywną. Celem takiego podejścia jest zapewnienie zebrania i sprawdzenia pochodzących od ograniczonej liczby producentów szczegółowych danych w dostępnym okresie czasu. Dane te dotyczą
czynników, takich jak ceny, wynagrodzenia, inwestycje, zyski, zwrot z inwestycji, przepływy
pieniężne i zdolność do pozyskania kapitału. Dla innych czynników, takich jak udział rynkowy,
wielkość sprzedaży, produkcja, dane są zwykle łatwo dostępne dla całego przemysłu. Oparcie analizy
szkody wyłącznie na danych pochodzących od objętych próbą producentów pominęłoby dane od
innych producentów, co prowadziłoby do niekompletnej oceny. Dlatego też, chcąc otrzymać
możliwie jak najkompletniejszą ocenę w czasie dostępnym w danej sytuacji, otrzymane
i sprawdzone dane dotyczące trendów wszystkich czynników szkody pochodzących od objętych
próbą producentów zostały uzupełnione informacjami dotyczącymi całego przemysłu.

a) Produkcja, zdolności produkcyjne i wykorzystanie zdolności produkcyjnych
(126) Pomiędzy rokiem 2000 a OD produkcja podobnego produktu przez objętych próbą producentów

wzrosła o 17 %. Zdolność produkcyjna wzrosła w trakcie okresu objętego postępowaniem o 18 %.

(127) Wykorzystanie zdolności produkcyjnych w trakcie okresu objętego postępowaniem było stabilne.

Szczegółowe dane przedstawiają się następująco:

Produkcja

Produkcja
Indeks
Zdolność produkcyjna
Indeks
Wykorzystanie zdolności
produkcyjnych
Indeks

2000

2001

2002

2003

OD

3 231 842

3 193 497

3 222 858

3 718 918

3 788 660

100

99

100

115

117

4 033 737

4 125 649

4 339 273

4 613 939

4 779 632

100

102

108

114

118

80,1 %

77,4 %

74,3 %

80,6 %

79,3 %

100

97

93

101

99

(128) Dochodzenie wykazało, że ogólny wzrost zdolności produkcyjnych był wynikiem inwestycji w nowe

linie produkcyjne i działań restrukturyzacyjnych wewnątrz grupy przedsiębiorstw. Fakt, że objęci
próbą producenci zwiększyli na ogół swoją produkcję, jest również efektem wycofania się
z interesów lub zmniejszenia zdolności produkcyjnych przez kilku innych producentów wspólnotowych. Jednakże trend wzrostu produkcji i zdolności produkcyjnych u objętych próbą przedsiębiorstw
powinien być rozpatrywany w świetle wyników wszystkich producentów wspólnotowych. Biorąc pod
uwagę całkowitą produkcję wszystkich producentów wspólnotowych, trend wskazuje spadek
produkcji. Szczegółowe dane przedstawiają się następująco:
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Produkcja
Indeks
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2000

2001

2002

2003

OD

12 700 000

11 028 000

10 083 000

10 165 000

10 160 000

100

87

79

80

80

b) Zapasy
(129) Jeden producent nie mógł dostarczyć spójnej informacji na temat zapasów na lata 2000 i 2001

z powodu wewnętrznej reorganizacji. W związku z tym dane z tego przedsiębiorstwa musiały zostać
wyłączone przy przeprowadzaniu analizy zapasów dla okresu objętego postępowaniem.

(130) Zapasy rowerów wzrosły w analizowanym okresie z 219 370 sztuk w roku 2000 do 362 095

w OD, co daje wzrost o 65 %. Główna zwyżka miała miejsce w 2003 r. i OD, a była spowodowana
faktem, że jeden z objętych próbą producentów musiał zaspokoić bardzo dużą dostawę bezpośrednio
po zakończeniu OD. Wzrost poziomu zapasów nie wykazuje zatem koniecznie pogorszenia sytuacji
objętych próbą producentów w tym konkretnym aspekcie. Szczegółowe dane przedstawiono poniżej:

Zapasy

2000

2001

2002

2003

OD

Sztuki

219 370

206 854

210 968

317 345

362 095

Indeks

100

94

96

145

165

c) Wielkość sprzedaży i udział rynkowy
(131) Sprzedaż na rynku wspólnotowym rowerów produkowanych przez objętych próbą producentów

stale wzrastała w analizowanym okresie z 3 156 451 sztuk w roku 2000 do 3 683 176 sztuk
w OD, co daje ogólny wzrost o 17 %. W podobny sposób objęci próbą producenci zwiększyli
swój udział rynkowy z 18 % w 2000 r. do 20 % w OD. Szczegółowe dane przedstawiono poniżej:

2000

2001

2002

2003

OD

3 156 451

3 241 830

3 203 020

3 600 670

3 683 176

Indeks

100

103

101

114

117

Udział rynkowy objętych
próbą producentów

18 %

21 %

20 %

20 %

20 %

Sprzedaż objętych próbą
producentów (sztuki)

(132) Jednakże trend ten powinien być rozpatrywany w świetle wyników wszystkich producentów wspól-

notowych. Biorąc pod uwagę sprzedaż wszystkich producentów wspólnotowych, zauważa się spadek
sprzedaży. Szczegółowe dane przedstawiają się następująco:

2000

2001

2002

2003

OD

11 718 000

10 035 000

9 175 000

9 100 000

9 300 000

Indeks

100

86

78

78

79

Udział rynkowy

67 %

66 %

58 %

52 %

51 %

Sprzedaż wszystkich
producentów wspólnotowych
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d) Ceny sprzedaży i koszty
(133) Dochodzenie wykazało, że objęci próbą producenci utrzymali swój asortyment produktów, głównie

w kategoriach A, B i C. Ponadto rozszerzyli swoje działania związane ze sprzedażą na dystrybutorów
masowych i supermarkety, w mniejszym stopniu na pośredników/detalistów, tam gdzie objęci próbą
producenci byli już zdecydowanie obecni ze swoimi produktami końcowymi. Dystrybutorzy masowi
zwiększyli swoją obecność na rynku rowerowym. Miało to wpływ na końcowych konsumentów,
ponieważ sprzedaż za pośrednictwem dystrybutorów masowych odbywa się zazwyczaj po niższych
cenach niż sprzedaż za pośrednictwem detalistów. Aby objęci próbą producenci mogli utrzymać
swoją obecność na rynku hurtowym, muszą oni kompensować niższe ceny większymi obrotami.

(134) Średnia ważona jednostkowa cena sprzedaży rowerów spadła z 124 EUR w 2000 r. do 115 EUR

w roku 2003, co oznacza spadek o 7 %. Jednakże w OD średnia cena wzrosła do 122 EUR.
W okresie objętym postępowaniem nastąpił spadek o 2 %.

Cena sprzedaży

2000

2001

2002

2003

OD

Cena sprzedaży (EUR za
jednostkę)

124

127

120

115

122

Indeks

100

103

97

93

98

(135) Koszt produkcji został obliczony na podstawie średniej ważonej wszystkich rodzajów podobnego

produktu wyprodukowanego przez objętych próbą producentów.

(136) Pomiędzy rokiem 2000 i 2001 koszt produkcji wzrósł ze 119 EUR do 122 EUR, co oznacza

całkowity wzrost o 2 %. Następnie koszt produkcji spadł do 110 EUR w roku 2003, co oznacza
spadek o 9 % od 2001 r. W OD koszt produkcji wzrósł do 117 EUR. W rezultacie koszt produkcji
w całym okresie spadł o 2 %. Spadek ten jest spowodowany głównie przez bardziej wydajne linie
montażowe i zastąpienie części, takich jak ramy, produkowanych przez objętych próbą producentów
tańszym przywozem.

Koszty

2000

2001

2002

2003

OD

Koszt produkcji (EUR za
jednostkę)

119

122

115

110

117

Indeks

100

102

97

92

98

e) Rentowność
(137) Całkowita rentowność objętych próbą producentów w odniesieniu do produktu objętego postępo-

waniem w pierwszym roku okresu objętego postępowaniem wynosiła 3,26 % i wzrosła do 4,08 %
w 2003 r. Następnie rentowność spadła do 3,58 % w OD. W sumie zysk wzrósł zaledwie o 0,32
punktu procentowego podczas okresu objętego postępowaniem.

(138) Chociaż powyższy trend wskazuje, że sytuacja finansowa przemysłu częściowo się poprawiła podczas

okresu objętego postępowaniem, należy spojrzeć na uzyskaną rentowność w świetle minimalnego
poziomu, które przemysł mógłby osiągnąć w przypadku braku dumpingowego przywozu pochodzącego z ChRL i Wietnamu, tzn. 8 % obrotów ze sprzedaży rowerów, wykorzystywanego również
w poprzednim dochodzeniu. Ponieważ cechy rynku pozostały zasadniczo takie same jak
w poprzednim dochodzeniu, uważa się, że 8 % nadal stanowi minimalną rentowność, która mogłaby
zostać osiągnięta przez producentów na rynku wspólnotowym.
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Rentowność

2000

2001

2002

2003

OD

Rentowność (sprzedaż WE)

3,26 %

3,89 %

3,50 %

4,08 %

3,58 %

100

119

107

125

110

Indeks

(139) Kilka podmiotów w ChRL argumentowało, że przemysł wspólnotowy poprawił swoją sytuację od OD

poprzedniego dochodzenia, kiedy przemysł wspólnotowy wykazywał stratę w wysokości – 0,6 %, i że
przemysł wspólnotowy nie powinien być zatem uważany w obecnym dochodzeniu za znajdujący się
w sytuacji powodującej szkodę. Jak wyjaśniono w motywie 137, rentowność poprawiła się od czasu
poprzedniego dochodzenia, ale nadal pozostaje bardzo daleko od poziomu, który można by uznać
za normalny poziom rentowności.

(140) W następstwie powiadomienia o ostatecznych ustaleniach, niektóre zainteresowane strony argumen-

towały, że 8 % poziom zysku, o którym mowa w motywie 138 powyżej, jest zbyt wysoki i że objęci
próbą producenci uzyskują już teraz wystarczająco dobre wyniki, wykazując stały poziom zysku.
Jednakże strony te nie dostarczyły żadnych wskazówek co do przyczyn, dlaczego poziom 8 % nie jest
uzasadniony, ani też nie wskazały, jaki poziom zysku byłby stosowny i dlaczego. Jak zostało to
przedstawione w motywie 195 poniżej, 8 % poziom zysku stanowi minimalny zysk, jaki mógłby
zostać osiągnięty przez przemysł wspólnotowy przy braku dumpingowego przywozu. Chociaż
poziom zysku objętych próbą producentów poprawił się do pewnego stopnia, nadal pozostaje on
bardzo daleki od poziomu, który można by uznać za wystarczający, aby sytuacja przemysłu wspólnotowego mogła ulec poprawie po zastosowaniu szkodliwego dumpingu.
f) Inwestycje i zwrot z inwestycji

(141) Inwestycje w działalność gospodarczą związaną z produktem objętym dochodzeniem znacznie

wzrosły w okresie objętym dochodzeniem, z 1 938 556 EUR w 2000 r. do 3 950 636 EUR
w OD. Należy zauważyć, że znaczny wzrost inwestycji był głównie spowodowany wzrostem zdolności produkcyjnych jednego z objętych próbą producentów, odpowiedzialnego za ponad 60 %
wszystkich inwestycji podczas wymienionego okresu. Szczegółowe dane przedstawiono poniżej:

Inwestycje

2000

2001

2002

2003

OD

1 938

4 820

1 645

3 901

3 950

Indeks

100

249

85

201

204

Zwrot z inwestycji

15 %

30 %

12 %

23 %

24 %

Inwestycje ('000 EUR)

(142) Zwrot z inwestycji wzrósł od roku 2000 do roku 2001 o 15 punktów procentowych. Od 2002 r.

zwrot z inwestycji spadał, ale wzrósł ponownie w roku 2003 i pozostał dodatni w OD, na poziomie
24 %.
g) Przepływy pieniężne i zdolność do pozyskiwania kapitału
(143) Przepływy pieniężne objętych próbą producentów wzrosły znacznie w okresie objętym dochodze-

niem, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak również wyrażonych jako wartość procentowa
obrotów ze sprzedaży.

Przepływy pieniężne

2000

2001

2002

2003

OD

Przepływy pieniężne ('000
EUR)

10 005 000

20 557 000

13 425 000

20 541 000

20 541 000

Indeks

100

205

134

205

205

Przepływy pieniężne wyrażone jako wartość procentowa obrotów

2,5 %

4,9 %

3,5 %

4,9 %

4,6 %
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(144) Objęci próbą producenci pozyskują kapitał bądź to wewnętrznie, jeżeli należą do grupy przedsię-

biorstw, bądź poprzez pożyczki bankowe. W innych przypadkach przepływy pieniężne generowane
przez przedsiębiorstwo są wykorzystywane jako źródło finansowania. Żaden z objętych próbą producentów nie wykazywał większych problemów z pozyskiwaniem kapitału.

h) Zatrudnienie, wydajność i wynagrodzenia
(145) Zatrudnienie zmniejszyło się w okresie objętym postępowaniem o 6 %. Przyjmując, że produkcja

znacznie wzrosła w okresie objętym postępowaniem, spadek zatrudnienia jest wyjaśniony przez fakt,
że wydajność, mierzona wynikiem na pracownika, znacznie wzrosła, o 24 % w okresie objętym
postępowaniem.

Zatrudnienie

Liczba pracowników
Indeks
Koszt wynagrodzenia na
pracownika (w EUR)
Indeks
Produkcja na pracownika
(jednostka/rok)
Indeks

2000

2001

2002

2003

OD

1 981

1 871

1 784

1 838

1 871

100

94

90

93

94

23 575

25 846

27 130

27 593

28 153

100

110

115

117

119

1 631

1 707

1 807

2 023

2 025

100

105

111

124

124

(146) Biorąc pod uwagę zatrudnienie wszystkich producentów wspólnotowych, trend jest podobny do

powyższego, tzn. odnotowano spadek, ale na wyższym poziomie. Szczegółowe dane przedstawiają
się następująco:

Zatrudnienie

Liczba pracowników
Indeks

2000

2001

2002

2003

OD

14 300

12 670

11 860

11 500

11 500

100

88

83

80

80

i) Wzrost
(147) Ogólnie należy zauważyć, że udział rynkowy wszystkich producentów wspólnotowych spadł o 16

punktów procentowych, podczas gdy poziom konsumpcji wzrósł o 4 %, co jasno wskazuje, że
uniemożliwiono im wzrost.

j) Rozmiary dumpingu i poprawa sytuacji od czasu wcześniejszego dumpingu
(148) Jeżeli chodzi o wpływ wielkości rzeczywistego marginesu dumpingu na przemysł wspólnotowy

stwierdzony w OD (48,5 % dla ChRL i pomiędzy 15,8 a 34,5 % dla Wietnamu), zważywszy na
wielkość i ceny przywozu z tych dwóch krajów, wpływu tego nie można uznać za nieznaczny.
Należy zauważyć, że margines dla ChRL jest wyższy niż margines stwierdzony w pierwotnym
dochodzeniu. Należy również zauważyć, że wielkość dumpingowego przywozu z ChRL wzrosła
od czasu poprzedniego dochodzenia.

(149) Spodziewana poprawa sytuacji w przemyśle wspólnotowym po skutkach poprzedniego dumpingu

nie miała miejsca w przewidywanym zakresie, jak to w szczególności wskazuje spadek cen sprzedaży,
niska rentowność i spadek wykorzystania zdolności produkcyjnych. Przemysł w ostatnich latach
stanął wobec wzrostu dumpingowego przywozu z ChRL i Wietnamu, co spowolniło spodziewaną
poprawę sytuacji.
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8. Wnioski dotyczące szkody
(150) Należy zauważyć, że obowiązują już środki dotyczące jednego z krajów objętych postępowaniem.

Środki te miały wyraźny wpływ na wskaźniki szkody, w szczególności w odniesieniu do objętych
próbą producentów. Pomimo ogólnego spadku produkcji wspólnotowej, objęci próbą producenci
zdołali utrzymać, a nawet zwiększyć swoją produkcję. Producenci ci zdołali w pewnym stopniu
skorzystać z istnienia środków, ale wszelkie możliwości dalszego wzrostu zostały osłabione przez
przywóz dumpingowy. Ponadto, od czasu nałożenia środków na przywóz z ChRL, przywóz
z Wietnamu stał się obecnie zasadniczym negatywnym czynnikiem dla przemysłu wspólnotowego.
W okresie po nałożeniu istniejących środków na przywóz z ChRL sytuacja gospodarcza objętych
próbą producentów poprawiła się w kategoriach wydajności, produkcji, zdolności produkcyjnych,
sprzedaży i udziału rynkowego. Należy to postrzegać w świetle istnienia środków. Jednakże ceny
sprzedaży spadły, a poziom zysku pozostał na niskim poziomie pomimo wzrostu sprzedaży.
Ponadto poziom zapasów wzrósł, a zatrudnienie spadło. Jednakże pozytywny rozwój, zgodnie
z powyższym, nie kwestionuje ogólnie szkodliwego obrazu, który byłby nawet gorszy bez istniejących środków. Wzmocnione jest to przez fakt, że ogólne wyniki producentów wspólnotowych są
negatywne. Całkowita produkcja wspólnotowa spadła o 20 %, całkowita sprzedaż spadła o 21 %,
a udział rynkowy całego przemysłu wspólnotowego spadł o 16 %.

(151) Wielkości przywozu z ChRL i Wietnamu znacznie wzrosły, zarówno w kategoriach bezwzględnych,

jak i kategoriach udziału rynkowego. Istotnie, w okresie objętym postępowaniem zyskały one 10,3
punktów procentowych w udziale rynkowym. Ponadto średnie ważone ceny przywozu znacznie
spadły w okresie objętym postępowaniem, powodując znaczny poziom zaniżania cen w OD.

(152) Na tej podstawie stwierdza się, że przemysł wspólnotowy jako całość pozostaje w niepewnej sytuacji

gospodarczej oraz doznał znaczących szkód w znaczeniu art. 3 rozporządzenia podstawowego.

(153) Jak stwierdzono powyżej, obraz szkody objętych próbą producentów wspólnotowych różni się do

pewnego stopnia od obrazu szkody producentów wspólnotowych jako całości. Jednakże należy na to
spojrzeć w świetle faktu, że producenci wybrani do próby są tymi producentami, którzy mają
największą produkcję i sprzedaż rowerów, a dzięki korzyściom skali zdołali częściowo poprawić
swoją sytuację po dumpingowym przywozie. Pomimo tych korzyści, objęci próbą producenci są
nadal w niepewnej sytuacji, co odzwierciedla sytuację przemysłu wspólnotowego jako całości.

E. TRWAŁY CHARAKTER ZMIENIONYCH OKOLICZNOŚCI ORAZ PRAWDOPODOBIEŃSTWO
DALSZEGO WYSTĘPOWANIA DUMPINGU I SZKODY
(154) W odniesieniu do przywozu z ChRL, przeanalizowano zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia

podstawowego, czy okoliczności dotyczące dumpingu i szkody znacznie się zmieniły i czy ta zmiana
mogłaby być racjonalnie uznana za zmianę o trwałym charakterze.

(155) Porównując wartości normalne i ceny eksportowe stwierdzone między poprzednim i obecnym

dochodzeniem, ustalono, biorąc pod uwagę porównywalne modele, że chociaż średnia wartość
normalna nieznacznie wzrosła, to średnia cena eksportowa znacznie zmalała, prowadząc do zwiększonego poziomu dumpingu. W przypadku chińskich cen eksportowych dla innych rynków ustalono, że na ogół odpowiadają one cenom eksportowym dla rynku UE. Nie znaleziono dowodów
wskazujących na to, że wywóz z ChRL nie będzie nadal dokonywany po tych niskich cenach
dumpingowych. Zważywszy na powyższe fakty, uważa się, że nie ma powodu, by wątpić, że
nowy wyższy poziom ustalonego dumpingu ma trwały charakter.
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(156) Pomimo faktu, że objęci próbą producenci do pewnego stopnia poprawili swoją sytuację po

poprzednim dumpingowym przywozie pochodzącym z ChRL, ustalono również, że producenci ci
nadal ponoszą znaczną szkodę w znaczeniu art. 3 rozporządzenia podstawowego. Wniosek ten
znajduje potwierdzenie, gdy spogląda się na obraz przemysłu wspólnotowego jako całości (patrz
motywy 150–153). Marginesy szkody ustalone w niniejszym dochodzeniu wzrosły w porównaniu
z pierwotnym dochodzeniem, ponieważ dumpingowy przywóz nadal powoduje znaczne zaniżanie
cen przemysłu wspólnotowego. Poprzez szczegółową analizę sieci dystrybucyjnej ustalono, że większość objętych próbą producentów produkuje przede wszystkim na sprzedaż dla dystrybutorów
masowych. Jako że producenci eksportujący z ChRL konkurują głównie w tych samych kanałach
o wysokim poziomie sprzedaży, nacisk na przemysł wspólnotowy jest tam silny. Nie znaleziono
dowodów wskazujących na to, że eksporterzy z ChRL nie będą nadal sprzedawali za pośrednictwem
tych kanałów sprzedaży, jeżeli zezwolonoby na wygaśnięcie środków, a mniej poprzez pośredników/detaliczne kanały (które stanowią około 22 % całkowitej sprzedaży objętych próbą producentów). Zważywszy na trwały charakter ustaleń dotyczących dumpingu i wpływu dumpingowego
przywozu na rentowność, stwierdzono, że okoliczności prowadzące do szkody mają trwały charakter
i że wygaśnięcie pierwotnych środków prowadziłoby prawdopodobnie do dalszej szkody.

(157) Zbadano również, w jakim zakresie istniało prawdopodobieństwo kontynuowania dumpingu, gdyby

środki nałożone na przywóz z ChRL mogły ulec wygaśnięciu. Opierając się na skardze i informacjach
dostarczonych przez eksporterów w ChRL, ustalono, że zdolność produkcyjna w ChRL wynosi ponad
80 000 000 rowerów na rok. Chińscy producenci produkują około 66 000 000 rowerów rocznie,
a ich krajowy popyt wynosi około 22 000 000 rowerów. Rowery pochodzące z ChRL są obecne na
głównych światowych rynkach, a około 96 % amerykańskiej konsumpcji to rowery pochodzące
z ChRL. Dowodzi to charakteru przemysłu rowerowego w ChRL nastawionego na wywóz, a
w rezultacie prawdopodobieństwa dalszego wywozu do Wspólnoty.

(158) Ustalono, że produkt objęty postępowaniem był nadal sprzedawany po cenach dumpingowych na

rynku wspólnotowym w OD (motywy 90–97). W tym kontekście marginesy dumpingu dla produktu
objętego postępowaniem były znacznie wyższe niż marginesy dumpingu ustalone w pierwotnym
dochodzeniu. Od czasu nałożenia środków w następstwie poprzedniego dochodzenia, ChRL kontynuowała sprzedaż rowerów do Wspólnoty po cenach dumpingowych. Podczas okresu objętego
postępowaniem wielkość dumpingowego przywozu wzrosła o 472 %, a ceny dumpingowego przywozu z ChRL zmniejszyły się o 22 %. Z powyższych faktów (motyw 157) wynika, że eksporterzy
w ChRL mają wolne zdolności produkcyjne, które są prawie na tym samym poziomie co całkowita
konsumpcja we Wspólnocie. Należy również przypomnieć, że przed nałożeniem pierwotnych ceł
antydumpingowych poziom dumpingowego przywozu z ChRL wynosił około 2,5 miliona rowerów,
co stanowiło w tym czasie około 15 % udziału rynkowego we Wspólnocie. Wskazuje to na prawdopodobieństwo, że przy braku środków antydumpingowych chiński przywóz wróciłby znowu na
rynek na takim samym lub na wyższym poziomie. Przywóz ten byłby prawdopodobnie dokonywany
po cenach dumpingowych, biorąc pod uwagę, że wysoki poziom dumpingu stwierdzony w obecnym
dochodzeniu uważa się za posiadający trwały charakter.

F. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

1. Wstęp
(159) Zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy znacząca szkoda doznana

przez przemysł wspólnotowy została spowodowana przez dumpingowy przywóz objęty postępowaniem. Znane czynniki, inne niż dumpingowy przywóz, które mogłyby w tym samym czasie szkodzić
przemysłowi wspólnotowemu, zostały również zbadane, aby zapewnić, że możliwa szkoda spowodowana przez te czynniki nie została przypisana dumpingowemu przywozowi.

2. Wpływ dumpingowego przywozu
(160) Pomimo obowiązujących środków nałożonych na przywóz z ChRL, producenci eksportujący w ChRL

zwiększyli znacznie swój udział rynkowy z 0,73 % do 4,07 %. Łączny udział rynkowy przywozu do
Wspólnoty z ChRL i Wietnamu wzrósł z 2,50 % do 12,77 % w trakcie okresu objętego postępowaniem. Nawet przy ogólnie stabilnej konsumpcji pomiędzy rokiem 2000 a OD, ich udział rynkowy
wzrósł o ponad 10 punktów procentowych.
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(161) Jednocześnie, pomimo że objęci próbą producenci wspólnotowi zdołali zwiększyć poziom swojej

produkcji, całkowita produkcja Wspólnoty spadła o 20 %. Jak stwierdzono w motywie 128, było to
spowodowane tym, że kilku innych wspólnotowych producentów wycofało się z działalności lub
zmniejszyło produkcję. Całkowita sprzedaż producentów wspólnotowych zmniejszyła się o 21 % (lub
16 punktów procentowych) między 2000 r. a OD, nawet jeżeli objęci próbą producenci zdołali
zwiększyć nieco swój udział rynkowy o 2 punkty procentowe. Ponadto, jak można zauważyć
w tabeli w motywie 166 poniżej, udział rynkowy przywozu z krajów innych niż ChRL
i Wietnam wzrósł, ale jedynie o 7 punktów procentowych.

(162) Dlatego też, pomimo że objęci próbą producenci wspólnotowi zdołali kontynuować swoją działal-

ność, a nawet lekko zwiększyć swój udział rynkowy, pozostali producenci wspólnotowi utracili część
rynku i wycofali się z działalności gospodarczej w ostatnich latach lub byli zmuszeni drastycznie
zmniejszyć poziom produkcji, na skutek nacisku ze strony dumpingowego przywozu. Nacisk ten był
dwojakiego rodzaju: i) z punktu widzenia wielkości, gdyż przywóz dumpingowy zwiększył swój
udział rynkowy o ponad 10 punktów procentowych, o czym mowa w motywie 160; przy czym
ii) ceny sprzedaży stale spadały i spowodowały znaczne obniżenie cen przemysłu wspólnotowego.

(163) Zysk objętych próbą producentów wzrósł nieznacznie ze względu na względnie stabilne ceny (które

spadły nieznaczne wraz z kosztami), ale nie do stopnia spodziewanego po nałożeniu środków. Zysk,
który można by osiągnąć przy braku dumpingowego przywozu, nie został osiągnięty z powodu
wzrostu dumpingowego przywozu z ChRL i przypadków dumpingowego przywozu z Wietnamu.

(164) Uważa się zatem, że nacisk wywierany przez przywóz objęty postępowaniem, który począwszy od

2000 r. zwiększył swoją wielkość i udział rynkowy i który był dokonywany po bardzo niskich
i dumpingowych cenach, odegrał decydująca rolę w niepewnej sytuacji gospodarczej, w której znajduje się obecnie przemysł wspólnotowy.

3. Wpływ innych czynników
Przywóz z innych krajów
(165) Przywóz pochodzący z innych państw trzecich mógł również przyczynić się do szkody odniesionej

przez przemysł wspólnotowy. Kilka stron w ChRL i Wietnamie argumentowało, że przywóz z innych
państw trzecich wrósł znacznie i to po takich cenach, które zaniżały ceny przemysłu wspólnotowego.

(166) W oparciu o dane Eurostatu, przywóz z innych państw trzecich wzrósł z 5 193 000 sztuk w 2000 r.

do 6 423 000 sztuk w OD, przy ogólnym wzroście o 24 %. Udział rynkowy tego przywozu wzrósł
z 29 % do 36 % w trakcie okresu objętego postępowaniem. Jednakże, jak stwierdzono w motywie
121, ceny Eurostatu nie biorą pod uwagę różnych asortymentów produktów z poszczególnych
krajów i dlatego jedynie indeksy są wykorzystywane do wskazania trendów cenowych. Ponieważ
asortyment produktów przywożonych z innych państw trzecich nie jest znany, nie ma sensu porównywać poniższych cen importowych z cenami przemysłu wspólnotowego. Niemniej jednak szukano
i otrzymano pewne dodatkowe informacje dotyczące przywozu z tych krajów, z których pochodzi
większość pozostałego przywozu rowerów. Szczegółowe dane przedstawiono poniżej:
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Tajwan
(167) Przywóz z Tajwanu stanowił 11,6 % udziału rynkowego w OD, co daje ponad 2 000 000 sztuk.

Objętościowo przywóz z Tajwanu jest znacznie większy niż z innych źródeł przywozu. Jednakże
w trakcie okresu objętego postępowaniem jego udział rynkowy spadł o 20 %. Ponadto przywóz
rowerów z Tajwanu przeznaczony jest na rynek towarów luksusowych. Na podstawie dowodów
przedstawionych przez wnoszącego skargę wykazano, że stosując porównanie modelowe produkty
przywożone z Tajwanu są sprzedawane po wyższych cenach niż podobne modele produkowane
przez przemysł wspólnotowy.

Tajlandia
(168) Przywóz pochodzący z Tajlandii wzrósł w trakcie okresu objętego postępowaniem, a jej udział

rynkowy wzrósł do 2,0 % w OD. Jednakże biorąc pod uwagę, że i) początkowy poziom przywozu
był bardzo niski; oraz że ii) jej udział rynkowy pozostaje bardzo niski w porównaniu z ChRL
i Wietnamem, stwierdza się, że taki wywóz nie może być uważany za powodujący szkodę dla
przemysłu wspólnotowego.

Filipiny
(169) Przywóz pochodzący z Filipin wzrósł w trakcie okresu objętego postępowaniem o 41 %. Udział

rynkowy w OD wyniósł 3,7 %. Jednakże przywóz z Filipin jest obecnie przedmiotem dochodzenia
OLAF (Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) w celu zbadania możliwego
fałszywego zgłoszenia dotyczącego pochodzenia towarów. W tych okolicznościach nie można stwierdzić, czy przywóz zgłoszony jako pochodzący z Filipin przyczynia się do szkody odniesionej przez
przemysł wspólnotowy.

Bangladesz
(170) Przywóz pochodzący z Bangladeszu wzrósł o 170 % podczas okresu objętego postępowaniem,

a udział rynkowy w OD wynosił 2,3 %. Jednakże biorąc pod uwagę, że i) początkowy poziom
przywozu był bardzo niski; oraz że ii) jego udział rynkowy pozostaje nadal bardzo niski
w porównaniu z ChRL i Wietnamem, stwierdza się, że taki wywóz nie może być uważany za
przyczynę szkody dla przemysłu wspólnotowego.

(171) W następstwie powiadomienia o ostatecznych ustaleniach, niektóre zainteresowane strony argumen-

towały, że przywóz z niektórych państw trzecich (mianowicie z Bangladeszu, Filipin i Tajlandii)
znacznie wzrósł, w sposób podobny do wzrostu przywozu z Wietnamu, a ich udział rynkowy nie
był nieznaczny. Argumentowali oni, że z tego powodu państwa te powinny także być przedmiotem
postępowania, a nie czyniąc tego Rada działa w sposób dyskryminacyjny. W tym zakresie oraz
w uzupełnieniu do tego, o czym wspomniano w motywach 168 do 170 powyżej, należy zauważyć,
że stopa wzrostu przywozu z tych krajów była znacznie niższa niż przywozu pochodzącego z ChRL
i Wietnamu. Z tego powodu oraz z przyczyn wspomnianych już w motywach 168 do 170 wniosek
został odrzucony.

Wymiana handlowa z krajami przystępującymi
(172) Przywóz pochodzący z Polski i Litwy, które w międzyczasie stały się członkami Unii Europejskiej od

dnia 1 maja 2004 r., wzrósł o odpowiednio o 54 % i 42 % w trakcie okresu objętego postępowaniem. Jednakże należy zauważyć, że ceny przywozu z Polski wzrosły o 13 % w trakcie okresu
objętego postępowaniem. Polska była jednym z dwóch krajów (drugim była Republika Czeska),
które wykazały wzrost cen. Przywóz z Litwy pozostał na bardzo niskim poziomie w porównaniu
z ChRL i Wietnamem. Stwierdza się, że zważywszy na ceny i wielkości przywozu, nie mogą one być
uważane za mające znaczny negatywny wpływ na szkodę ponoszoną przez przemysł wspólnotowy.

4. Zmiany w konsumpcji
(173) Jak wspomniano w motywie 107, od 2000 r. do OD konsumpcja wzrosła o 4 %. Tak więc nie może

być ona źródłem szkody.
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5. Producenci wspólnotowi inni niż producenci objęci próbą
(174) Jak widać z motywów 128 i 132 powyżej, ogólna produkcja i sprzedaż producentów wspólnoto-

wych zmalały. Sugeruje to, że znajdują się oni w podobnej, lub nawet gorszej, sytuacji niż objęci
próbą producenci, tzn. odnieśli szkodę z powodu dumpingowego przywozu. Nie można zatem
stwierdzić, że inni producenci wspólnotowi mogli wyrządzić znaczną szkodę objętym próbą producentom.

6. Wahania kursów walut
(175) Jeden chiński producent eksportujący twierdził po powiadomieniu o ostatecznych ustaleniach, że

należałoby dokonać dostosowań ze względu na zmiany kursu wymiany walut, jako że CNY jest
powiązany z kursem USD, a ta ostatnia waluta znacznie straciła na wartości względem EUR w OD.
Jednakże, chociaż prima facie nie można wykluczyć, że aprecjacja EUR w stosunku do USD mogłaby
wpłynąć korzystnie na przywóz produktu objętego postępowaniem, fakt, że wahania kursów nie
mają wpływu na przywóz z innych krajów do Wspólnoty pokazuje, że nie można tego uważać za
czynnik przyczynowy w tym przypadku. Należy również zauważyć, że punktem odniesienia dla
analizy związku przyczynowego jest kwestia, czy dumpingowy przywóz, tj. wielkość i ceny tego
przywozu, spowodowały szkodę. Argument chińskiego eksportera ma na celu raczej wyjaśnienie
określonego poziomu cen dumpingowego przywozu. Jednakże w kontekście związku przyczynowego
kwestia, dlaczego ceny w tym dumpingowym przywozie były na danym poziomie, jest nieistotna.

7. Wnioski
(176) Stwierdzono, że dumpingowy przywóz z ChRL i Wietnamu znacznie zaniżał ceny przemysłu wspól-

notowego w OD. Zwiększona obecność tego przywozu na rynku, widoczna w większym udziale
rynkowym, zbiega się z okresem ciągłej niepewnej sytuacji gospodarczej przemysłu wspólnotowego
(zobacz motywy 150–153 powyżej). Stwierdza się zatem, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy
przywozem z tych dwóch krajów a szkodą odniesioną przez przemysł wspólnotowy. W przypadku
przywozu z innych krajów, one również zwiększyły swoją obecność na rynku, ale w znacznie
mniejszym stopniu niż przywóz z ChRL i Wietnamu. Wśród innych krajów, które wywożą rowery
do Wspólnoty, przywóz z Tajwanu był największy w OD. Jednakże ich udział rynkowy maleje
i stwierdzono, że ceny w OD nie wpływały na zaniżanie cen przemysłu wspólnotowego. Przywóz
z Tajwanu nie mógł zatem przyczynić się do szkody odniesionej przez przemysł wspólnotowy.
W przypadku przywozu ze wszystkich innych krajów z wyjątkiem Tajwanu, ich udział rynkowy
również wzrósł, ale w mniejszym stopniu niż przywóz z ChRL i Wietnamu. Chociaż nie było
możliwe ustalenie, czy ceny tego przywozu wpływały na zaniżanie cen przemysłu wspólnotowego,
jak to wyjaśniono w motywie 166 powyżej, stwierdzono, że wpływ przywozu z innych państw
trzecich, w szczególności zważywszy na jego wielkość i udział rynkowy, nie mógł przyczynić się
w żaden znaczący sposób do szkody odniesionej przez przemysł wspólnotowy.

G. INTERES WSPÓLNOTY

1. Uwagi ogólne
(177) Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy, pomimo wniosku

o szkodliwym dumpingu, istniały przekonywujące powody, które mogłyby prowadzić do wniosku,
że utrzymanie środków antydumpingowych na przywóz z ChRL lub przyjęcie środków antydumpingowych na przywóz z Wietnamu nie leżą w interesie Wspólnoty. Rozważono wpływ możliwych
środków na wszystkie strony zaangażowane w postępowanie oraz konsekwencje nieprzyjęcia lub
utrzymania środków. W tym względzie należy również przypomnieć, że w poprzednim dochodzeniu
dotyczącym przywozu z ChRL uważano, że przyjęcie środków nie jest sprzeczne z interesem Wspólnoty.

(178) Komisja wysłała kwestionariusze do importerów, ale nie otrzymano odpowiedzi dotyczących

wszczęcia przeglądu środków mających zastosowanie do przywozu z ChRL. W przypadku postępowania dotyczącego Wietnamu, Komisja otrzymała odpowiedzi od trzech importerów.
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2. Interes przemysłu wspólnotowego
(179) Przypomina się, że przemysł wspólnotowy odniósł znaczną szkodę określoną w motywie 150

i następnych. Po nałożeniu środków na przywóz z ChRL, przemysł wspólnotowy był w stanie
częściowo poprawić swoją sytuację. Jednakże kontynuacja dumpingowego przywozu z ChRL
w połączeniu z dodatkową falą dumpingowego przywozu z Wietnamu, który nie był przyczyną
szkody w poprzednim dochodzeniu, spowodowały, że przemysł wspólnotowy nie osiągnął zadawalającej sytuacji finansowej i nie w pełni zregenerował się po szkodliwej sytuacji.

(180) Nałożenie środków antydumpingowych pozwoliłoby przemysłowi wspólnotowemu na wzrost sprze-

daży, udziału rynkowego i, w niektórych segmentach rynku, również cen. W ten sposób można się
spodziewać, że przemysł wspólnotowy osiągnie poziom rentowności, który byłby w stanie osiągnąć
w przypadku braku dumpingowego przywozu. Biorąc pod uwagę fakt, że nowe modele rowerów są
w znacznej mierze opracowywane przez przemysł we Wspólnocie, mógłby on w pełni skorzystać
z takiego rozwoju, w kategoriach wielkości sprzedaży i cen, gdyby presja wywołana przez dumpingowy przywóz ustała. Wspólnotowy przemysł rowerowy wykazał, że jest rentowny i konkurencyjny,
jeżeli przeważają uczciwe warunki rynkowe. Należy zatem przywrócić skuteczne warunki konkurencyjne na rynku wspólnotowym.

(181) Jednakże, bez zastosowania środków względem przywozu z ChRL i Wietnamu, nastąpią dalsze

zakłócenia w handlu, które niechybnie prowadziłyby do zatrzymania procesu poprawy sytuacji
przemysłu wspólnotowego. Pomimo faktu, że obowiązują środki przeciwko przywozowi z ChRL,
przywóz stale wzrasta, a ceny importowe spadają. Biorąc pod uwagę zdolność produkcyjną ChRL,
duże wielkości przywozu, które istniały przed nałożeniem pierwotnych środków antydumpingowych,
znaczny wzrost przywozu i pozyskanie znacznego udziału rynkowego przez przywóz z Wietnamu,
oczywistym jest, że bez kontynuowania stosowania środków dotyczących przywozu z ChRL i bez
nałożenia środków na przywóz z Wietnamu bardzo trudno byłoby przemysłowi wspólnotowemu,
o ile w ogóle byłoby to możliwe, zregenerować się. W przeciwnym razie, szkodliwa sytuacja, w jakiej
znajduje się przemysł wspólnotowy, prawdopodobnie dalej się pogorszy, co może spowodować, że
kolejni producenci wspólnotowi wycofają się z działalności lub zmniejszą swoje zdolności produkcyjne. Przykładami wycofywania się ostatnio producentów rowerów z działalności są następujące
przedsiębiorstwa: Kynast (Niemcy), Merkers-Rad (Niemcy), Confersil Portugalia i Ceasare Rizzato
(Włochy). Jasne jest zatem, że środki antydumpingowe leżą w interesie przemysłu wspólnotowego.

3. Interes niepowiązanych importerów
(182) Nie otrzymano odpowiedzi lub uwag w odniesieniu do kwestionariusza od niepowiązanych impor-

terów dotyczących przywozu z ChRL. W przypadku Wietnamu, jeden z importerów (reprezentujący
około 14 % całkowitego przywozu) twierdził, że wszelkie przywozowe należności celne nałożone na
rowery z Wietnamu byłyby szkodliwe dla klientów w UE, ponieważ spowodowałyby ostry spadek
wietnamskiego przywozu. Inny importer argumentował również, że przywożone rowery są głównie
rowerami dziecięcymi, których producenci wspólnotowi nie produkują.

(183) Należy przede wszystkim zauważyć, że w świetle niskiego poziomu współpracy importerów nie było

możliwe właściwe pełne oszacowanie możliwego wpływu przyjęcia lub nieprzyjęcia środków. Należy
również przypomnieć, że celem środków antydumpingowych nie jest zapobieganie przywozowi, ale
przywrócenie uczciwego handlu i zapewnienie, że przywóz nie odbywa się po szkodliwych cenach
dumpingowych. Uczciwie wyceniony przywóz nadal będzie mógł wchodzić na rynek wspólnotowy,
a jako że przywóz z państw trzecich będzie nadal trwał, jest prawdopodobne, że tradycyjny interes
importerów nie będzie znacznie naruszony. Jest również oczywiste, że producenci wspólnotowi mają
wystarczające zdolności, aby pokryć możliwy wzrost popytu na rowery. Ponadto, jak widać w tabeli
w motywie 166, przywóz z innych państw trzecich wskazuje, że istnieją znaczne zdolności, aby
produkować w tych krajach rowery. Wystąpienie niedoboru rowerów jest zatem wysoce nieprawdopodobne. Oprócz tego podczas analizowania przywozu z Wietnamu ustalono, że przywóz obejmuje
wszystkie kategorie rowerów, a nie tylko rowery dziecięce. Należy również dodać, że część objętych
próbą producentów w rzeczywistości produkuje również rowery dziecięce.
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(184) Ponieważ uczciwie wyceniony przywóz nadal będzie miał zezwolenie na wejście na rynek wspólno-

towy, jest prawdopodobne, że tradycyjna działalność gospodarcza importerów będzie trwała nadal,
nawet jeżeli środki antydumpingowe przeciwko dumpingowemu przywozowi zostaną utrzymane
w stosunku do ChRL i nałożone na przywóz z Wietnamu. Niewielka współpraca niepowiązanych
importerów i fakt, że po nałożeniu środków na ChRL, importerzy nie wydają się doświadczać
szczególnych trudności dodatkowo podkreśla ten wniosek.
4. Interes sprzedawców detalicznych

(185) Jeden z importerów rowerów z Wietnamu działa również jako organizacja detalicznych sprzedawców

rowerów, która składa się, według rocznego sprawozdania za rok 2003, z 720 członków. Członkowie tworzą część sieci sprzedaży detalicznej pod egidą importera, a importer ten dostarcza między
innymi rowery przywiezione z Wietnamu. Uważa się, że 720 członków zatrudniało 4 900 osób
w 2003 r. Komisja otrzymała również podpisane oświadczenia od 1 287 sprzedawców detalicznych
(a zatem nie wszyscy z nich należeli do sieci sprzedawców detalicznych) wskazujące, że popierają oni
zarzuty wniesione przez importera. Jak stwierdzono w motywie 182, twierdzą oni, że gdyby nałożono środki przeciwko rowerom z Wietnamu, nastąpiłby spadek przywozu, zmniejszenie sprzedaży
i w rezultacie również spadek zatrudnienia wśród sprzedawców detalicznych. W tym względzie
należy zauważyć, że, jak stwierdzono w motywie 183, nie istnieje ryzyko niedoboru rowerów lub
spadku sprzedaży, ponieważ można się spodziewać, że sprzedawcy detaliczni będą w stanie, w razie
konieczności, przerzucić się na dostawy rowerów z innych źródeł niż Wietnam.
(186) W następstwie powiadomienia o ostatecznych ustaleniach niektóre zainteresowane strony twierdziły,

że dostępność uczciwie wycenionych rowerów nie jest jedyną zagrożoną kwestią, gdy rozważa się
interes detalistów w odniesieniu do rowerów pochodzących z Wietnamu. Te zainteresowane strony
twierdziły także, że nie mogą w sposób prosty przestawić się z jednej marki na inną ze względu na
kwestie jakości. Jednakże nie przedstawiono dalszych dowodów w tym względzie, by wykazać, że
rodzaj lub jakość rowerów przywożonych z Wietnamu są szczególne i nieprodukowane gdzie indziej.
Przeciwnie, porównując wietnamski przywóz z rowerami produkowanymi przez objętych próbą
producentów wspólnotowych dla celów obliczenia marginesu zaniżania cen (patrz: motyw 123
powyżej) stwierdzono znaczne podobieństwo między różnymi modelami. W związku z tym wnioski
te zostały odrzucone.

(187) Komisja otrzymała również uwagi od innego stowarzyszenia sprzedawców detalicznych reprezentu-

jącego ponad 6 000 detalistów, wspierające środki przeciwko przywozowi z ChRL, ale sprzeciwiające
się obecnemu postępowaniu dotyczącemu Wietnamu twierdząc, że przywóz z Wietnamu nie jest ani
dokonywany po cenach dumpingowych, ani nie powoduje szkody. Jednakże, jak stwierdzono
w motywach 95–97, przywóz rowerów z Wietnamu jest dokonywany po cenach dumpingowych
i powoduje szkodę dla przemysłu wspólnotowego.

(188) Zważywszy na powyższe fakty, ustalono, że środki antydumpingowe przeciwko przywozowi

rowerów z ChRL i Wietnamu nie są sprzeczne z interesem sprzedawców detalicznych.
5. Interes dostawców
(189) Jeden włoski dostawca (i jego stowarzyszenie) ujawnili się podczas dochodzenia. Argumentowali oni,

że we Włoszech istnieje ponad 200 fabryk, które zaopatrują producentów rowerów w części i że
dalsze istnienie sektora dostawców było zatem nieuchronnie zależne od dalszej produkcji rowerów
w Europie. W tym względzie stwierdzono, że bez istnienia środków należy spodziewać się dalszego
zamykania produkcji rowerów w Europie, co miałoby niekorzystny wpływ na wspólnotowy przemysł
części do rowerów i stanowiłoby zagrożenie dla zatrudnienia w sektorze dostawców. Stwierdza się
zatem, że nałożenie środków antydumpingowych leżałoby w interesie dostawców.
6. Wpływ na konsumentów

(190) Komisja nie otrzymała żadnych uwag od wspólnotowych zrzeszeń konsumentów w sprawie środków

dotyczących ChRL lub możliwości nałożenia środków na przywóz z Wietnamu. Należy zauważyć
w każdym razie, że konsumenci mają szerokie możliwości wyboru we wszystkich segmentach, nawet
bez rowerów pochodzących z ChRL lub Wietnamu. Przemysł wspólnotowy przyczynia się znacznie
do zapewnienia wyczerpującego zakresu produktów w swojej ofercie. Dochodzenie nie ujawniło
żadnych problemów z dostawami. W tym względzie należy również zauważyć, że Komisja otrzymała
uwagi od tego samego stowarzyszenia, o którym mowa w motywie 185 powyżej. Sprzedawcy
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detaliczni reprezentowani przez stowarzyszenie zakupują większą część swoich rowerów od producentów europejskich i utracili znaczną część udziału rynkowego na rzecz innych kanałów dystrybucji,
a mianowicie rynku dystrybucji masowej. Chociaż twierdzą oni, że rowery przywożone z ChRL nie
pojawiają się w sieciach sprzedaży detalicznej, niskie ceny na rynku dystrybucji masowej mają wpływ
na preferencje końcowych odbiorców, pomimo różnic jakościowych między rowerami dostępnymi
u sprzedawców detalicznych a rowerami u sprzedawców masowych. Z tych powodów ustalono, że
wszelkie środki antydumpingowe przeciwko ChRL i Wietnamowi nie są sprzeczne z interesem
konsumentów.

7. Wnioski dotyczące interesu wspólnotowego
(191) Kontynuowanie stosowania środków dotyczących przywozu rowerów pochodzących z ChRL

i nałożenie środków na przywóz rowerów pochodzących z Wietnamu leży wyraźnie w interesie
przemysłu wspólnotowego i w interesie wspólnotowych dostawców części rowerowych. Pozwoli ono
przemysłowi wspólnotowemu rozwijać się i w pełni poprawić swoją sytuację po szkodach spowodowanych przez dumpingowy przywóz. Jednakże jeżeli środki nie zostaną nałożone, prawdopodobne
jest, że produkcja wspólnotowa będzie się nadal zmniejszać i coraz więcej podmiotów gospodarczych
wycofa się z działalności. Ponadto sytuacja importerów i sprzedawców detalicznych nie pogorszy się,
gdyż uczciwie wycenione rowery będą nadal dostępne na rynku. W przypadku konsumentów
Komisja nie otrzymała żadnych uwag z tej strony.

(192) W związku z powyższym stwierdza się, że nie ma przekonywujących powodów, aby nie nakładać ceł

antydumpingowych na przywóz rowerów pochodzących z ChRL i Wietnamu.

H. PROPONOWANE CŁA
(193) W świetle otrzymanych wniosków dotyczących dumpingu, powstałej szkody i interesu wspólnoto-

wego, należy nałożyć środki na przywóz z Wietnamu w celu zapobiegania dalszej szkodzie wyrządzanej przemysłowi wspólnotowemu przez przywóz dumpingowy. W przypadku przywozu z ChRL,
istniejące środki, utrzymane rozporządzeniem Rady (WE) nr 1524/2000, powinny zostać zmienione
w celu uwzględnienia ustaleń przeglądu okresowego. Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego zmienione środki powinny zostać nałożone na nowy okres pięciu lat.

(194) Środki powinny zostać nałożone na poziomie wystarczającym do wyeliminowania szkody spowo-

dowanej przez przywóz, bez przekraczania ustalonego marginesu dumpingu. Obliczając wysokość cła
koniecznego do usunięcia skutków szkodliwego dumpingu, uznano, że środki powinny pozwolić
przemysłowi wspólnotowemu na pokrycie kosztów produkcji i otrzymanie takiego zysku przed
opodatkowaniem, który mógłby zostać słusznie osiągnięty przez przemysł tego typu w tym sektorze
w warunkach normalnej konkurencji, tzn. przy braku dumpingowego przywozu, ze sprzedaży
podobnego produktu we Wspólnocie. Marża zysku przed opodatkowaniem wykorzystana
w niniejszych obliczeniach wyniosła 8 % obrotu ze sprzedaży rowerów. Jest ona taka sama jak
w poprzednim dochodzeniu, ponieważ nie ustalono, żeby ta stawka powinna była zostać zmieniona.

(195) Kilku współpracujących eksporterów z ChRL i Wietnamu argumentowało, że 8 % to bardzo dużo

i odniosło się do wartości procentowej wskazanej w skardze, 3,3 %, jako zysku przypisywanemu
zdrowemu przemysłowi. Ponadto zrobili odniesienie do poprzedniego dochodzenia, w którym ustalono, że przemysł wspólnotowy odnosił straty w wysokości – 0,6 %. Uznano jednak, że rentowność
(3,5 %) ustalona w OD niniejszego dochodzenia wskazuje jedynie, że przemysł wspólnotowy zregenerował się częściowo po uprzednim dumpingu i nie może zostać uznany za poziom zysku, który
mógłby zostać osiągnięty przy braku dumpingowego przywozu. W tej kwestii zauważono, że
pomimo istnienia środków przeciwko przywozowi z ChRL, przywóz ten znacznie wzrósł
w trakcie okresu objętego postępowaniem, podczas gdy jednocześnie nastąpił duży wzrost przywozu
z Wietnamu po cenach dumpingowych. W tych okolicznościach poziom zysku w wysokości 8 %,
wykorzystany w poprzednim dochodzeniu, jest uznany za właściwy, ponieważ nie ustalono, żeby ta
stawka powinna była zostać zmieniona. Na tej podstawie obliczono nieszkodliwą cenę podobnego
produktu dla przemysłu wspólnotowego.
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(196) Konieczna podwyżka ceny została zatem określona na podstawie porównania średniej ważonej ceny

importowej, ustalonej dla obliczeń dotyczących zaniżania cen, ze średnią ważoną całkowitego kosztu
produkcji objętych próbą producentów, zwiększoną o marżę zysku w wysokości 8 %.

(197) Ponieważ marginesy szkody są wyższe niż ustalone marginesy dumpingu, cła antydumpingowe

powinny opierać się o marginesy dumpingu zgodnie z przepisami art. 7 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego.

(198) CIGME, wraz ze współpracującymi chińskimi producentami eksportującymi, wyraziła wolę złożenia

zobowiązania. W tym względzie należy zauważyć, że zobowiązania dotyczące produktów konsumpcyjnych w przeszłości nie były zwykle akceptowane ze względu na m.in. złożoność modeli, liczbę
różnych rodzajów, różnorodności i regularności ich unowocześniania lub zmian w inny sposób.
Z tego względu jest praktycznie niemożliwe określenie konkretnych minimalnych cen importowych.
Dodatkowo ustalenia te prowadzą w rzeczywistości do niemożliwych do przezwyciężenia trudności
w monitorowaniu, co powoduje, że zaakceptowanie takich zobowiązań jest niewykonalne. Te ogólne
uwagi odnoszą się również do obecnego przypadku. Komisja uznała zatem, że zaakceptowanie
takiego zobowiązania było niestosowne w tym konkretnym dochodzeniu, a propozycja musiała
zostać odrzucona. Komisja poinformowała zatem stosownie CIGME.

(199) Indywidualne

stawki cła antydumpingowego dla poszczególnych przedsiębiorstw określone
w niniejszym rozporządzeniu zostały określone na podstawie ustaleń obecnego dochodzenia.
Odzwierciedlają one zatem sytuację ustaloną podczas dochodzenia, dotyczącą tych przedsiębiorstw.
Stawki celne (w przeciwieństwie do ogólnokrajowego cła mającego zastosowanie do „wszystkich
pozostałych przedsiębiorstw”) mają zatem zastosowanie wyłącznie do przywozu produktów pochodzących z kraju objętego postępowaniem i wyprodukowanych przez te przedsiębiorstwa, a tym
samym przez wspomniane konkretne podmioty prawne. Przywiezione produkty wyprodukowane
przez inne przedsiębiorstwo, niewymienione konkretnie w części zasadniczej niniejszego rozporządzenia z podaniem ich nazwy i adresu, włączając podmioty powiązane z podmiotami wymienionymi,
nie mogą korzystać z tych stawek i podlegają stawce celnej mającej zastosowanie do „wszystkich
pozostałych przedsiębiorstw”.

(200) Wszelkie roszczenia dotyczące zastosowania indywidualnych stawek cła antydumpingowego (np.

w następstwie zmiany nazwy podmiotu lub po ustanowieniu nowych podmiotów zajmujących się
produkcją lub sprzedażą) powinny być niezwłocznie kierowane do Komisji (1) wraz ze wszystkimi
istotnymi informacjami, w szczególności na temat zmian w działalności przedsiębiorstwa związanych
z produkcją, sprzedażą krajową i eksportową dotyczącą np. zmiany nazwy lub zmiany podmiotów
zajmujących się produkcją lub sprzedażą. W stosownych przypadkach rozporządzenie będzie odpowiednio zmieniane poprzez aktualizację wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych
stawek celnych.

(201) Ze względu na powyższe ustalenia, stawki ceł antydumpingowych przedstawiają się następująco:

Kraj

Przedsiębiorstwo

Cło antydumpingowe (%)

Chińska Republika Ludowa

Wszystkie przedsiębiorstwa

48,5

Wietnam

Always Co., Ltd.,
Tan Thuan Strefa produkcji
eksportowej,
District 7,
Ho Chi Minh City, Vietnam

15,8

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

34,5

(1) European Commission
Directorate-General for Trade
Direction B
Biuro J-79 5/16
B-1049 Bruksela.
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(202) Zgodnie z art. 20 rozporządzenia podstawowego wszystkie zainteresowane strony zostały poinfor-

mowane o zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierzano złożyć wniosek
dotyczący zmiany poziomu istniejących środków względem ChRL i nałożyć środki na przywóz
rowerów z Wietnamu. Otrzymały one możliwość przedstawienia uwag i wystąpienia z wnioskiem
o przesłuchanie. Uwagi otrzymano i wzięto pod uwagę tam, gdzie stosowne,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł 1
1.
Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów dwukołowych i innych
rowerów (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze, ale bez rowerów jednokołowych), bezsilnikowe,
sklasyfikowanych w ramach kodów CN ex 8712 00 10 (kod TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30
i ex 8712 00 80 (kod TARIC 8712 00 80 90) pochodzących z Wietnamu.
2.
Stawka cła mająca zastosowanie do ceny netto franco na granicy Wspólnoty, przed ocleniem,
produktów wyprodukowanych przez następujące przedsiębiorstwa wynosi:

Kraj

Wietnam

3.

Cło antydumpingowe (%)

Dodatkowy kod
TARIC

Always Co., Ltd.,Tan Thuan Export processing Zone,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

15,8

A667

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

34,5

A999

Przedsiębiorstwo

O ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, stosowane są obowiązujące przepisy celne.
Artykuł 2

Artykuł 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1524/2000 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 1
1.
Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów dwukołowych
i innych rowerów (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze, ale bez rowerów jednokołowych),
bezsilnikowe, sklasyfikowanych w ramach kodów CN ex 8712 00 10 (kod TARIC 8712 00 10 90),
8712 00 30 i ex 8712 00 80 (kod TARIC 8712 00 80 90) pochodzących z Chińskiej Republiki
Ludowej.
2.
Stawka ostatecznego cła stosowanego wobec ceny netto franco na granicy Wspólnoty, przed
ocleniem, wynosi 48,5 %.”.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.
W imieniu Rady
G. BROWN

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1096/2005
z dnia 13 lipca 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,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

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

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

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie
z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

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.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 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 13 lipca 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
096
999

55,8
43,7
49,8

0707 00 05

052
999

79,7
79,7

0709 90 70

052
999

75,7
75,7

0805 50 10

388
528
999

64,6
61,4
63,0

0808 10 80

388
400
404
508
512
528
720
804
999

80,1
90,1
59,2
68,4
84,5
64,8
68,8
89,8
75,7

0808 20 50

388
512
528
800
804
999

84,9
46,9
54,4
31,4
99,5
63,4

0809 10 00

052
999

163,2
163,2

0809 20 95

052
400
999

263,9
312,0
288,0

0809 40 05

528
624
999

109,1
111,7
110,4

Standardowa wartość w przywozie

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1097/2005
z dnia 12 lipca 2005 r.
ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących
się towarów
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks
Celny (1),
uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2)
ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2913/92, a w szczególności jego art. 173,
ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Artykuł 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93
przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji
w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

(2)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej
wymienionych artykułach do elementów przekazanych
Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości
jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego
rozporządzenia w stosunku do produktów, o których
mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą
zawartą w Załączniku.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311
z 12.12.2000, str. 17).
(2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343
z 31.12.2003, str. 1).
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ZAŁĄCZNIK
Wyszczególnienie

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg

Pozycja
Gatunki, Odmiany, Kod CN

1.10

1.30

1.40

1.50

Ziemniaki młode
0701 90 50

Cebula (inna niż do sadzenia)
0703 10 19

Czosnek
0703 20 00

Pory
ex 0703 90 00

EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

31,92

18,31

965,38

237,92

499,37

7 909,27

110,20

22,21

13,70

129,98

7 643,10

1 242,82

300,95

21,90

138,03

79,17

4 175,09

1 028,95

2 159,68

34 206,25

476,59

96,05

59,26

562,14

33 055,09

5 374,97

1 301,55

94,73

62,17

35,66

1 880,52

463,45

972,75

15 406,97

214,66

43,26

26,69

253,19

14 888,47

2 420,96

586,24

42,67

1.60

Kalafior
0704 10 00

—

—

1.80

Kapusta biała i czerwona
0704 90 10

53,56

30,72

1 620,08

399,27

838,03

13 273,24

184,93

37,27

22,99

218,13

12 826,55

2 085,68

505,05

36,76

1.90

1.100

Brokuly lub kalarepa
oleracea. var. italica)
ex 0704 90 90

Kapusta pekińska
ex 0704 90 90

(Brassica

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

104,01

59,66

3 146,09

775,35

1 627,40

25 775,76

359,13

72,38

44,65

423,59

24 908,31

4 050,25

980,77

71,38

1.110

Salata glowiasta
0705 11 00

—

—

1.130

Marchew
ex 0706 10 00

30,30

17,38

916,51

225,87

474,09

7 508,95

104,62

21,09

13,01

123,40

7 256,24

1 179,91

285,72

20,79

52,35

30,03

1 583,48

390,25

819,10

12 973,38

180,75

36,43

22,47

213,20

12 536,78

2 038,56

493,64

35,93

488,15

280,01

14 765,69

3 639,00

7 637,96

120 974,42

1 685,50

339,71

209,56

1 988,06

116 903,22

19 009,22

4 603,10

335,02

1.140

1.160

Rzodkiewka
ex 0706 90 90

Groch (Pisum sativum)
0708 10 00

—

—

—

—

PL
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Wyszczególnienie
Pozycja
Gatunki, Odmiany, Kod CN

1.170

Fasola

1.170.1

— Fasola (Vigna spp., Phaseolus
spp.)
ex 0708 20 00

1.170.2

1.180

— Fasola (Phaseolus ssp., vulgaris
var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

Bób
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Liczba wartości jednostkowych na 100 kg
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

115,56

66,28

3 495,37

861,43

1 808,08

28 637,39

399,00

80,42

49,61

470,62

27 673,64

4 499,91

1 089,66

79,31

151,09

86,67

4 570,17

1 126,32

2 364,04

37 443,12

521,68

105,14

64,86

615,33

36 183,03

5 883,60

1 424,72

103,69

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ex 0708 90 00
1.190

Karczochy
0709 10 00

1.200

Szparagi

1.200.1

— zielone
ex 0709 20 00

1.200.2

1.210

1.220

1.230

1.240

1.250

— pozostałe
ex 0709 20 00

Oberzyny (baklazany)
0709 30 00

Seler naciowy (Apium graveolens L.,
var. dulce)
ex 0709 40 00

Pieprznik jadalny
0709 59 10

Papryka słodka
0709 60 10

432,80

248,25

13 091,26

3 226,33

6 771,81

107 255,88

1 494,36

301,18

185,80

1 762,61

103 646,35

16 853,57

4 081,11

297,03

409,70

235,00

12 392,59

3 054,15

6 410,40

101 531,73

1 414,61

285,11

175,88

1 668,54

98 114,84

15 954,11

3 863,30

281,18

97,81

56,10

2 958,42

729,10

1 530,32

24 238,16

337,70

68,06

41,99

398,32

23 422,46

3 808,64

922,27

67,12

138,52

79,46

4 189,95

1 032,61

2 167,37

34 328,03

478,28

96,40

59,47

564,14

33 172,77

5 394,11

1 306,19

95,07

404,81

232,20

12 244,69

3 017,70

6 333,90

100 320,01

1 397,73

281,71

173,78

1 648,63

96 943,90

15 763,71

3 817,20

277,82

118,66

68,06

3 589,22

884,56

1 856,62

29 406,25

409,71

82,58

50,94

483,25

28 416,62

4 620,73

1 118,91

81,44

—

Koper

—

—

—

—

—

0709 90 50
1.270

Słodkie ziemniaki, całe, świeże
(przeznaczone do spożycia przez
ludzi)
0714 20 10

116,82

67,01

3 533,57

870,85

1 827,84

28 950,33

403,36

81,30

50,15

475,76

27 976,05

4 549,09

1 101,57

80,17

2.10

Kasztany (Castanea spp.), świeze
ex 0802 40 00

—

—

—

—

—

—

2.30

Ananas, świeży
ex 0804 30 00

61,66

35,37

1 865,01

459,63

964,73

15 279,91

212,89

42,91

26,47

251,11

14 765,69

2 401,00

581,40

42,32
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Wyszczególnienie
Pozycja
Gatunki, Odmiany, Kod CN

2.40

Awokado, świeże
ex 0804 40 00

2.50

Guawa, mango, świeże
ex 0804 50

2.60

Słodkie pomarańcze, świeże:

2.60.1

— Krwiste i półkrwiste
ex 0805 10 20

2.60.2

2.60.3

— Nawele, Naweliny, Nawelaty,
Salustiany, Vernasy, Valencjany,
Maltańskie,
Szamutiasy,
Ovalisy, Trovita i Hamliny
ex 0805 10 20
— Pozostałe
ex 0805 10 20

2.70

Mandarynki (łącznie z tangerinami
i satsumas), świeże, klementynki,
wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże

2.70.1

— Klementynki
ex 0805 20 10

2.70.2

2.70.3

2.70.4

2.85

— Monrealesy i satsumas
ex 0805 20 30

— Mandarynki i wilkingi
ex 0805 20 50

— Tangeryny i pozostałe
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90
Limy (Citrus aurantifolia), świeże
0805 50 90

2.90

Grejpfruty, świeże

2.90.1

— białe
ex 0805 40 00

2.90.2

— różowe
ex 0805 40 00

14.7.2005

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

118,53

67,99

3 585,19

883,57

1 854,54

29 373,24

409,25

82,48

50,88

482,71

28 384,73

4 615,54

1 117,66

81,34

—

—

—

—

—

—

55,08

31,59

1 666,06

410,60

861,81

13 649,93

190,18

38,33

23,65

224,32

13 190,56

2 144,87

519,38

37,80

48,83

28,01

1 477,10

364,03

764,07

12 101,79

168,61

33,98

22,96

198,88

11 694,53

1 901,61

460,48

33,51

45,29

25,98

1 369,93

337,62

708,63

11 223,77

156,38

31,52

19,44

184,45

10 846,05

1 763,64

427,07

31,08

56,00

32,12

1 694,00

417,49

876,27

13 878,86

193,37

38,97

24,04

228,08

13 411,79

2 180,84

528,09

38,44

52,69

30,22

1 593,73

392,77

824,40

13 057,36

181,92

36,67

22,62

214,58

12 617,94

2 051,76

496,84

36,16

39,17

22,47

1 184,88

292,01

612,91

9 707,63

135,25

27,26

16,82

159,53

9 380,93

1 525,40

369,38

26,88

47,40

27,19

1 433,82

353,37

741,68

11 747,24

163,67

32,99

20,35

193,05

11 351,90

1 845,89

446,98

32,53

155,80

89,37

4 712,77

1 161,46

2 437,81

38 611,40

537,96

108,42

66,89

634,53

37 311,99

6 067,17

1 469,17

106,93

62,25

35,71

1 883,03

464,07

974,05

15 427,51

214,95

43,32

26,73

253,53

14 908,32

2 424,19

587,02

42,72

64,70

37,11

1 956,92

482,28

1 012,27

16 032,96

223,38

45,02

27,77

263,48

15 493,40

2 519,33

610,06

44,40
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Wyszczególnienie
Pozycja
Gatunki, Odmiany, Kod CN

2.100

2.110

Winogrona stołowe
0806 10 10

Arbuzy
0807 11 00

2.120

Melony (inne niż arbuzy)

2.120.1

— Amarillo, cuper, honey dew (w
tym cantalene), onteniente, piel
de sapo (w tym verde liso),
rochet, tendral, futuro
ex 0807 19 00

2.120.2

— Pozostałe
ex 0807 19 00

2.140

Gruszki

2.140.1

— Gruszki – Nashi (Pyrus pyrifolia),
Pears – Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

2.140.2

2.150

2.160

2.170

2.180

2.190

— Pozostałe
ex 0808 20 50

Morele
0809 10 00

Wiśnie i czereśnie
0809 20 95
0809 20 05

Brzoskwinie
0809 30 90

Nektaryny
ex 0809 30 10

Śliwki
0809 40 05

2.200

Truskawki i poziomki
0810 10 00

L 183/43

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

153,80

88,22

4 652,08

1 146,50

2 406,42

38 114,25

531,03

107,03

66,03

626,36

36 831,57

5 989,05

1 450,25

105,55

38,37

22,01

1 160,62

286,03

600,36

9 508,85

132,48

26,70

16,47

156,27

9 188,85

1 494,17

361,81

26,33

62,97

36,12

1 904,72

469,42

985,27

15 605,23

217,42

43,82

27,03

256,45

15 080,06

2 452,11

593,78

43,22

63,89

36,65

1 932,54

476,27

999,66

15 833,22

220,60

44,46

27,43

260,20

15 300,38

2 487,94

602,46

43,85

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

281,43

161,43

8 512,69

2 097,95

4 403,42

69 743,98

971,72

195,85

120,82

1 146,15

67 396,86

10 959,17

2 653,77

193,15
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Wyszczególnienie

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg

Pozycja
Gatunki, Odmiany, Kod CN

2.205

2.210

2.220

2.230

2.240

2.250

Maliny
0810 20 10

Owoce z gatunku
myrtillus
0810 40 30

Vaccinium

Owoce kiwi (Actinidia chinensis
Planch.)
0810 50 00
Granaty
ex 0810 90 95

Khakis (w tym owoce sharon)
ex 0810 90 95

Liczi (śliwki chińskie)
ex 0810 90

14.7.2005

EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

304,95

174,92

9 224,13

2 273,28

4 771,43

75 572,71

1 052,93

212,21

130,92

1 241,94

73 029,43

11 875,06

2 875,56

209,29

1 455,44

834,84

44 024,15

10 849,72

22 772,69

360 687,14

5 025,34

1 012,84

624,82

5 927,42

348 548,77

56 676,29

13 724,22

998,87

124,67

71,51

3 771,05

929,37

1 950,68

30 895,97

430,46

86,76

53,52

507,74

29 856,21

4 854,81

1 175,60

85,56

106,91

61,32

3 233,81

796,97

1 672,78

26 494,44

369,14

74,40

45,90

435,40

25 602,81

4 163,18

1 008,12

73,37

151,52

86,91

4 583,28

1 129,55

2 370,83

37 550,53

523,18

105,45

65,05

617,09

36 286,82

5 900,47

1 428,81

103,99

—

—

—

—

—

—
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1098/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu
(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1043/2005, stawkę refundacji na 100 kilogramów
danych produktów podstawowych ustala się na okres
uwzględniony przy ustalaniu refundacji do tych
produktów wywożonych w stanie nieprzetworzonym.

(4)

Artykuł 11 Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego
podczas Rundy Urugwajskiej stanowi, że refundacje
wywozowe do produktów zaliczonych do towarów nie
mogą przewyższać refundacji mających zastosowanie do
produktów wywożonych w stanie nieprzetworzonym.

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75
przewiduje, że różnica między cenami produktów
wymienionych w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia na
światowym rynku a cenami we Wspólnocie może być
pokryta refundacją wywozową w przypadku wywozu
tych produktów jako towary wymienione w Załączniku
do tego rozporządzenia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa
Drobiowego i Jaj,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30
czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych
produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte
załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wysokości sum takich refundacji (2), określa produkty,
w stosunku do których ustala się stawki refundacji,
które stosuje się dla tych produktów wywożonych jako
towary wymienione w załączniku I do rozporządzenia
(EWG) nr 2771/75.

Stawki refundacji mające zastosowanie w odniesieniu do
produktów podstawowych objętych załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 i art. 1 ust. 1 rozporządzenia
(EWG) nr 2771/75 oraz wywożonych jako towary objęte
załącznikiem I do rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 ustala
się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
jaj (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122
z 16.5.2003, str. 1).
(2) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24.
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ZAŁĄCZNIK
Stawki refundacji obowiązujące od dnia 14 lipca 2005 r. do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte
załącznikiem i do traktatu
(EUR/100 kg)
Kod CN

0407 00

Miejsce przeznaczenia (1)

Wyszczególnienie

Stawki refundacji

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane lub gotowane:
– Drobiu:

0407 00 30

– – Pozostałe:
a) przy wywozie owoalbuminy
CN 3502 11 90 oraz 3502 19 90

objętej

kodem

b) przy wywozie innych towarów
0408

02

12,00

03

20,00

04

6,00

01

6,00

01

40,00

01

20,00

01

20,00

01

75,00

01

19,00

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub
inaczej zakonserwowane, zawierające lub niezawierające
cukru lub innego środka słodzącego:
– Żółtko jaj:

0408 11
ex 0408 11 80

– – Suszone:
– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:
niesłodzone

0408 19

– – Pozostałe:
– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:

ex 0408 19 81

– – – – W płynie:
niesłodzone

ex 0408 19 89

– – – – Mrożone:
niesłodzone
– Pozostałe:

0408 91
ex 0408 91 80

– – Suszone:
– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:
niesłodzone

0408 99
ex 0408 99 80

– – Pozostałe:
– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:
niesłodzone

(1)

Miejsce przeznaczenia:
01 kraje trzecie, z wyjątkiem Bułgarii od dnia 1 października 2004 r. Stawki te nie mają zastosowania do Szwajcarii i Liechtensteinu
do towarów wymienionych w tabelach I i II do Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją
Szwajcarii z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych od dnia 1 lutego 2005 r.;
02 Kuwejt, Bahrain, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Turcja, Hong Kong SAR i Rosja;
03 Korea Płd., Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan i Filipiny;
04 wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i wymienionych w punkcie 02 i 03.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1099/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

rozporządzenia oraz w celu ustalenia końcowych
terminów dotyczących ich przesyłania.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty
w sprawie społeczeństwa informacyjnego, w szczególności
jego art. 8 (1),

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,
ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

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

Rozporządzenie (WE) Nr 808/2004 ustanowiło jednolite
ramy systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty
dotyczących społeczeństwa informacyjnego.

(2)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
808/2004, konieczne są środki wykonawcze w celu
określenia danych, jakie mają być dostarczane do
tworzenia statystyk zdefiniowanych w art. 3 i 4 tego

Artykuł 1
Dane, jakie mają być przekazywane do tworzenia statystyk
Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego zgodnie
z art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 808/2004 są
określone w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 13 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 49.

(2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.
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ZAŁĄCZNIK I
Moduł 1: Przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne
1. TEMATY I ICH CECHY
a)

Tematy, jakie mają zostać ujęte dla roku referencyjnego 2006, wybrane z zestawienia w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, są następujące:
— Systemy ICT (technologii informacyjnej i komunikacyjnej) oraz ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach
— Wykorzystanie Internetu i innych sieci elektronicznych przez przedsiębiorstwa
— Procesy handlu elektronicznego i elektronicznej działalności gospodarczej (e-biznesu)
— Bezpieczeństwo ICT.

b.1) Następujące cechy przedsiębiorstw są gromadzone wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw niesklasyfikowanych
w sekcji J Ogólnej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych we Wspólnotach Europejskich (NACE Rev. 1.1):
Systemy ICT oraz ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku wszystkich przedsiębiorstw:
— Wykorzystanie komputerów
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które korzystają z komputerów:
— Procent zatrudnionych osób, które korzystają z komputerów przynajmniej raz w tygodniu
— Występowanie zatrudnionych osób, które regularnie pracują przez część czasu pracy (pół dnia na tydzień lub
więcej) poza normalnym miejscem zakładu pracy i które podłączają się do systemu komputerowego przedsiębiorstwa poprzez sieci elektroniczne (praca zdalna)
— Trudności w naborze personelu, posiadającego umiejętności w zakresie ICT w 2005 r.
— Występowanie bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych LAN
— Występowanie przewodowych lokalnych sieci komputerowych LAN
— Występowanie Intranetu
— Występowanie Extranetu
— Występowanie systemu informatycznego do zarządzania składaniem i/lub przyjmowaniem zleceń
— Stopień zastąpienia tradycyjnej poczty elektronicznymi środkami komunikacji w ciągu ostatnich pięciu lat
(brak zastąpienia, nieznaczne zastąpienie, znaczące zastąpienie, zastąpienie w większości lub w całości, nie
dotyczy)
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw wykorzystujących pracę zdalną:
— Praca zdalna według typu: praca w domu
— Praca zdalna według typu: na terenie siedziby klientów i/lub zewnętrznych partnerów biznesowych
— Praca zdalna według typu: rozproszone geograficznie lokalizacje tego samego przedsiębiorstwa lub grupy
przedsiębiorstw
— Praca zdalna według typu: podczas podróży służbowych
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które w 2005 r. napotkały trudności w naborze
personelu, posiadającego umiejętności w zakresie ICT:
— Niedostępni lub nie w pełni odpowiedni użytkownicy ICT w 2005 r.
— Niedostępni lub nie w pełni odpowiedni specjaliści ICT w 2005 r.
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— Wysoki koszt specjalistów ICT w 2005 r.
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które posiadają system informatyczny do zarządzania składaniem i/lub przyjmowaniem zleceń:
— System informatyczny do zarządzania zleceniami podłączony do wewnętrznego systemu wspomagającego
ponowne zamawianie dostaw na uzupełnienie zapasów
— System informatyczny do zarządzania zleceniami podłączony do systemu fakturowania i systemu płatniczego
— System informatyczny do zarządzania zleceniami podłączony do systemu zarządzającego operacjami
produkcji, logistyki i obsługi
— System informatyczny do zarządzania zleceniami podłączony do systemów biznesowych dostawców
— System informatyczny do zarządzania zleceniami podłączony do systemów biznesowych klientów
Wykorzystanie Internetu i innych sieci elektronicznych przez przedsiębiorstwa
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które korzystają z komputerów:
— Dostęp do Internetu
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które posiadają dostęp do Internetu:
— Procent zatrudnionych osób, które korzystają z komputerów podłączonych do sieci WWW („World Wide
Web”) przynajmniej raz w tygodniu
— Połączenie z Internetem: tradycyjny modem
— Połączenie z Internetem: ISDN
— Połączenie z Internetem: DSL
— Połączenie z Internetem: inne stałe połączenie z Internetem
— Połączenie z Internetem: połączenie mobilne
— Maksymalna prędkość pobierania w ramach połączenia internetowego (poniżej 144 Kb/s, 144 Kb/s lub więcej
i mniej niż 2 Mb/s, 2 Mb/s lub więcej)
— Wykorzystanie Internetu do usług bankowych i finansowych
— Wykorzystanie Internetu do szkoleń i kształcenia
— Wykorzystanie Internetu do monitorowania rynku
— Wykorzystanie Internetu do otrzymywania produktów cyfrowych
— Wykorzystanie Internetu do uzyskiwania usług posprzedażowych
— Wykorzystanie Internetu do interakcji z władzami publicznymi w 2005 r.
— Występowanie własnej strony internetowej
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które w 2005 r. prowadziły interakcje
z władzami publicznymi przez Internet:
— Wykorzystanie Internetu do uzyskiwania informacji ze stron internetowych władz publicznych w 2005 r.
— Wykorzystanie Internetu do uzyskiwania formularzy ze stron internetowych władz publicznych w 2005 r.
— Wykorzystanie Internetu do zwracania wypełnionych formularzy władzom publicznym w 2005 r.
— Wykorzystanie Internetu do składania oferty w elektronicznym systemie przetargów (elektroniczne zamówienia publiczne) w 2005 r.
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które posiadają stronę internetową:
— Strona internetowa dla celów marketingowych związanych z własnymi produktami
— Strona internetowa w celu ułatwienia dostępu do katalogów i cenników
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— Strona internetowa w celu świadczenia usług posprzedażowych
Procesy handlu elektronicznego i elektronicznej działalności gospodarczej
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które posiadają dostęp do Internetu:
— Składały zlecenia przez Internet
— Otrzymywały zlecenia przez Internet
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które składały zlecenia przez Internet:
— Procent całkowitych zakupów wynikających ze zleceń złożonych przez Internet, w przedziałach procentowych ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;100] )
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które otrzymywały zlecenia przez Internet:
— Procent całkowitego obrotu wynikający ze zleceń otrzymanych przez Internet
— Internetowa sprzedaż elektroniczna według typu klienta: B2B i B2G
— Internetowa sprzedaż elektroniczna według typu klienta: B2C
— Internetowa sprzedaż elektroniczna według miejsca przeznaczenia: własny kraj
— Internetowa sprzedaż elektroniczna według miejsca przeznaczenia: inne państwa UE
— Internetowa sprzedaż elektroniczna według miejsca przeznaczenia: reszta świata
— Sprzedawały produkty poprzez specjalizowane rynki B2B
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które korzystają z komputerów:
— Składały zlecenia przez sieci komputerowe inne niż Internet
— Otrzymywały zlecenia przez sieci komputerowe inne niż Internet
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które składały zlecenia przez sieci komputerowe
inne niż Internet:
— Procent całkowitych zakupów wynikający ze zleceń złożonych przez sieci komputerowe inne niż Internet,
w przedziałach procentowych ( [0;1[ , [1;25[ , [25;50[ , [50;75[ , [75;100] )
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które otrzymywały zlecenia przez sieci komputerowe inne niż Internet:
— Procent całkowitego obrotu wynikający ze zleceń otrzymanych przez sieci komputerowe inne niż Internet
Bezpieczeństwo ICT
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które posiadają dostęp do Internetu:
— Użycie zabezpieczeń: oprogramowanie kontrolujące i chroniące przed wirusami
— Użycie zabezpieczeń: „zapory ogniowe” (ang.: firewalls)
— Użycie zabezpieczeń: bezpieczne serwery
— Użycie zabezpieczeń: rezerwowe kopie danych poza siedzibą
— Użycie zabezpieczeń: elektroniczny podpis cyfrowy jako mechanizm autoryzacji klienta
— Użycie zabezpieczeń: inne mechanizmy autoryzacji (np. kod PIN)
— Użycie zabezpieczeń: szyfrowanie danych dla zachowania poufności
— Problemy związane z ICT napotkane w 2005 r., które doprowadziły do utraty informacji lub czasu pracy

14.7.2005

14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

b.2) Następujące cechy przedsiębiorstw są gromadzone w przypadku przedsiębiorstw sektora finansowego, sklasyfikowanych w sekcji J, w klasach 65.12, 65.22, 66.01 i 66.03 Ogólnej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych we
Wspólnotach Europejskich (NACE Rev. 1.1):
Systemy ICT i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku wszystkich przedsiębiorstw:
— Procent zatrudnionych osób, korzystających z komputerów przynajmniej raz w tygodniu
— Występowanie zatrudnionych osób, które regularnie pracują przez część czasu pracy (pół dnia na tydzień lub
więcej) poza normalnym miejscem zakładu pracy i które podłączają się do systemu komputerowego przedsiębiorstwa poprzez sieci elektroniczne (praca zdalna)
— Trudności w naborze personelu, posiadającego umiejętności w zakresie ICT w 2005 r.
— Występowanie bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych
— Występowanie przewodowych lokalnych sieci komputerowych
— Występowanie Intranetu
— Występowanie Extranetu
— Występowanie systemu informatycznego do zarządzania przyjmowaniem zleceń
— Stopień zastąpienia tradycyjnej poczty elektronicznymi środkami komunikacji w ciągu ostatnich pięciu lat
(brak zastąpienia, nieznaczne zastąpienie, znaczące zastąpienie, zastąpienie w większości lub w całości, nie
dotyczy)
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw wykorzystujących pracę zdalną:
— Praca zdalna według typu: praca w domu
— Praca zdalna według typu: na terenie siedziby klientów i/lub zewnętrznych partnerów biznesowych
— Praca zdalna według typu: rozproszone geograficznie lokalizacje tego samego przedsiębiorstwa lub grupy
przedsiębiorstw
— Praca zdalna według typu: podczas podróży służbowych
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które w 2005 r. napotkały trudności w naborze
personelu posiadającego umiejętności w zakresie ICT:
— Niedostępni lub nie w pełni odpowiedni użytkownicy ICT w 2005 r.
— Niedostępni lub nie w pełni odpowiedni specjaliści ICT w 2005 r.
— Wysoki koszt specjalistów ICT w 2005 r.
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które posiadają system informatyczny do zarządzania przyjmowaniem zleceń:
— System informatyczny do zarządzania zleceniami podłączony do wewnętrznego systemu przedsiębiorstwa lub
grupy przedsiębiorstw
— System informatyczny do zarządzania zleceniami podłączony do systemów biznesowych klientów
Wykorzystanie Internetu przez przedsiębiorstwa
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku wszystkich przedsiębiorstw:
— Dostęp do Internetu
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które posiadają dostęp do Internetu:
— Procent zatrudnionych osób, które korzystają z komputerów podłączonych do sieci WWW przynajmniej raz
w tygodniu
— Połączenie z Internetem: tradycyjny modem
— Połączenie z Internetem: ISDN
— Połączenie z Internetem: DSL
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— Połączenie z Internetem: inne stałe połączenie z Internetem
— Połączenie z Internetem: połączenie mobilne
— Maksymalna prędkość pobierania w ramach połączenia internetowego (poniżej 144 Kb/s, 144 Kb/s lub więcej
i mniej niż 2 Mb/s, 2 Mb/s lub więcej)
— Wykorzystanie Internetu do szkoleń i kształcenia
— Wykorzystanie Internetu do interakcji z władzami publicznymi w 2005 r.
— Występowanie własnej strony internetowej
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które w 2005 r. prowadziły interakcje
z władzami publicznymi przez Internet:
— Wykorzystanie Internetu do uzyskiwania informacji ze stron internetowych władz publicznych w 2005 r.
— Wykorzystanie Internetu do uzyskiwania formularzy ze stron internetowych władz publicznych w 2005 r.
— Wykorzystanie Internetu do zwracania wypełnionych formularzy władzom publicznym w 2005 r.
— Wykorzystanie Internetu do składania oferty w elektronicznym systemie przetargów (elektroniczne zamówienia publiczne) w 2005 r.
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które posiadają stronę internetową (nieobowiązkowe):
— Strona internetowa dla celów marketingowych związanych z własnymi produktami/usługami (nieobowiązkowe)
Procesy handlu elektronicznego i elektronicznej działalności gospodarczej
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które posiadają dostęp do Internetu:
— Świadczenie bezpośrednich usług finansowych klientom przez Internet
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które świadczą bezpośrednie usługi finansowe
przez Internet:
— Świadczenie usług płatniczych
— Przyjmowanie depozytów oszczędnościowych
— Udzielanie pożyczek
— Świadczenie usług inwestycyjnych
— Oferowanie ubezpieczeń na życie
— Oferowanie pozostałych ubezpieczeń
— Otrzymywały zlecenia przez Internet na usługi płatnicze
— Otrzymywały zlecenia przez Internet na depozyty oszczędnościowe
— Otrzymywały zlecenia przez Internet na pożyczki
— Otrzymywały zlecenia przez Internet na usługi inwestycyjne
— Otrzymywały zlecenia przez Internet na ubezpieczenia na życie
— Otrzymywały zlecenia przez Internet na pozostałe ubezpieczenia
— Internetowa sprzedaż elektroniczna detalicznych usług finansowych według miejsca przeznaczenia: własny
kraj
— Internetowa sprzedaż elektroniczna detalicznych usług finansowych według miejsca przeznaczenia: inne
państwa UE
— Internetowa sprzedaż elektroniczna detalicznych usług finansowych według miejsca przeznaczenia: reszta
świata
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które świadczą usługi bankowe przez Internet:
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— Procent wszystkich osób posiadających konta/depozyty, które złożyły zlecenia przez stronę internetową,
w przedziałach procentowych ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Procent wszystkich osób prywatnych posiadających konta/depozyty, które złożyły zlecenia przez stronę
internetową, w przedziałach procentowych ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Procent wszystkich przedsiębiorstw posiadających konta/depozyty, które złożyły zlecenia przez stronę internetową, w przedziałach procentowych ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Procent wartości zleceń płatniczych przez Internet (nieobowiązkowe), w przedziałach procentowych ( [0;1[ ,
[1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Procent wartości dochodów ze zleceń przez Internet (nieobowiązkowe), w przedziałach procentowych
( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które świadczą usługi ubezpieczeniowe przez
Internet:
— Procent polis ubezpieczeniowych zamówionych przez klientów prywatnych przez stronę internetową,
w przedziałach procentowych ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Procent polis ubezpieczeniowych zamówionych przez przedsiębiorców przez stronę internetową,
w przedziałach procentowych ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Procent wartości składek przypisanych brutto z polis ubezpieczeniowych osób prywatnych i przedsiębiorstw,
zamówionych przez stronę internetową, w przedziałach procentowych ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ ,
[25;50[ , [50;100] )
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku wszystkich przedsiębiorstw (nieobowiązkowe):
— Otrzymanie zleceń od klientów przez sieci inne niż Internet (nieobowiązkowe)
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które otrzymywały zlecenia od klientów przez
sieci inne niż Internet (nieobowiązkowe):
— Wykorzystanie sieci do otrzymywania partii zleceń płatniczych od aplikacji komputerowych klientów będących przedsiębiorcami (nieobowiązkowe)
— Wykorzystanie sieci bankomatów (np. ATM) w obszarach samoobsługowych do otrzymywania zleceń płatniczych i/lub sieci do zleceń płatniczych kartą kredytową od klientów detalicznych/osób fizycznych
(nieobowiązkowe)
— Wykorzystanie sieci do otrzymywania zleceń od systemów komputerowych przedstawicieli ds. sprzedaży
podłączonych do systemu komputerowego przedsiębiorstwa (nieobowiązkowe)
— Pozostałe wykorzystanie sieci elektronicznych innych niż Internet (nieobowiązkowe)
Bezpieczeństwo ICT
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku przedsiębiorstw, które posiadają dostęp do Internetu:
— Użycie zabezpieczeń: oprogramowanie kontrolujące i chroniące przed wirusami
— Użycie zabezpieczeń: „zapory ogniowe” (ang. „firewalls”)
— Użycie zabezpieczeń: bezpieczne serwery
— Użycie zabezpieczeń: rezerwowe kopie danych poza zakładem
— Użycie zabezpieczeń: elektroniczny podpis cyfrowy jako mechanizm autoryzacji klienta
— Użycie zabezpieczeń: inne mechanizmy autoryzacji (np. kod PIN)
— Użycie zabezpieczeń: szyfrowanie danych dla zachowania poufności
— Problemy związane z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi napotkane w 2005 r., które doprowadziły do utraty informacji lub czasu pracy
2. ZASIĘG
Cechy zdefiniowane w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika mają zostać zebrane dla przedsiębiorstw sklasyfikowanych
w ramach następujących typów działalności gospodarczej i wielkości przedsiębiorstwa.
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a) Działalność gospodarcza: przedsiębiorstwa sklasyfikowane w ramach następujących kategorii NACE-Rev. 1.1
(Ogólnej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych we Wspólnotach Europejskich):
Kategoria NACE

Opis

Sekcja D

„Działalność produkcyjna”

Sekcja F

„Budownictwo”

Sekcja G

„Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz
artykułów użytku osobistego i domowego”

Grupy 55.1 i 55.2

„Hotele” oraz „Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania”

Sekcja I

„Transport, gospodarka magazynowa i łączność”

Klasa 65.12

„Pozostałe pośrednictwo pieniężne”

Klasa 65.22

„Pozostałe formy udzielania kredytów”

Klasa 66.01

„Ubezpieczenia na życie”

Klasa 66.03

„Ubezpieczenia pozostałe”

Sekcja K

„Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”

Grupy 92.1 i 92.2

„Działalność związana z filmem i przemysłem wideo” i „Działalność radiowa
i telewizyjna”

b) Wielkość przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa z 10 lub większą liczbą zatrudnionych osób;
c) Zakres geograficzny: przedsiębiorstwa zlokalizowane w dowolnej części terytorium Państwa Członkowskiego.
3. OKRESY REFERENCYJNE
Okresem referencyjnym jest rok 2005 dla zmiennych z pozycji procesów handlu elektronicznego i elektronicznej
działalności gospodarczej oraz we wskazanych przypadkach. Dla pozostałych danych okresem referencyjnym jest
styczeń 2006 r.
4. PODZIAŁ
Tematy i ich cechy wymienione w pkt 1 lit b) niniejszego załącznika dostarcza się odrębnie według następujących
rozbić:
a) Podział działalności gospodarczej: zgodnie z następującymi agregacjami NACE Rev. 1.1:
agregacja NACE
DA + DB + DC + DD + DE
DF + DG + DH
DI + DJ
DK + DL + DM + DN
45
50
51
52
55.1 + 55.2
60 + 61 + 62 + 63
64
65.12 + 65.22
66.01 + 66.03
72
70 + 71 + 73 + 74
92.1 + 92.2
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b) Podział na klasy za względu na wielkość: dane dzieli się na następujące klasy wielkości ze względu na liczbę
zatrudnionych osób:
Klasa wielkości
10 lub więcej
10–49 (małe przedsiębiorstwa)
50–249 (średnie przedsiębiorstwa)
250 lub więcej (duże przedsiębiorstwa)

c) Podział geograficzny: Dane dzieli się na następujące grupy regionalne:
Grupa regionalna
Regiony Celu 1 (łącznie z przejściowymi lub stopniowo wygasającymi regionami Celu 1)
Regiony niebędące regionem Celu 1

5. OKRESOWOŚĆ
Dane dostarcza się raz za rok 2006.
6. NIEPRZEKRACZALNE TERMINY
a) Zagregowane dane, w koniecznych przypadkach zastrzeżone jako poufne lub niewiarygodne, określone w art. 6
rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady przekazuje się do Eurostat przed 5 października 2006 r. Do tego terminu zestaw danych musi zostać sfinalizowany, potwierdzony i zaakceptowany. Tabelaryczny, odczytywalny przez komputer format transmisji odpowiada instrukcjom dostarczanym przez Eurostat;
b) Metadane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady przekazuje się do Eurostat przed 31 lipca 2006 r. Metadane odpowiadają szablonowi raportu dostarczanemu przez
Eurostat;
c) Raport jakościowy, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady przekazuje się do Eurostat przed 1 grudnia 2006 r. Raport jakościowy odpowiada szablonowi raportu
dostarczanemu przez Eurostat.
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ZAŁĄCZNIK II
Moduł 2: Osoby fizyczne, gospodarstwa domowe i społeczeństwo informacyjne
1) TEMATY I ICH CECHY
a) Tematy, jakie mają zostać ujęte dla roku referencyjnego 2006, wybrane z zestawienia w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, są następujące:
— Dostęp i wykorzystanie systemów ICT przez osoby fizyczne i/lub gospodarstwa domowe
— Wykorzystanie Internetu dla różnych celów przez osoby fizyczne i/lub gospodarstwa domowe
— Bezpieczeństwo ICT
— Kompetencje ICT
— Bariery w wykorzystaniu ICT oraz Internetu.

b) Gromadzi się następujące cechy:
Dostęp i wykorzystanie systemów ICT przez osoby fizyczne i/lub gospodarstwa domowe
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku wszystkich gospodarstw domowych:
— Dostęp do urządzeń ICT w domu: telewizja (uwzględniając osobno: telewizję satelitarną, telewizję kablową
i telewizję cyfrową)
— Dostęp do urządzeń ICT w domu: stała linia telefoniczna
— Dostęp do urządzeń ICT w domu: telefon komórkowy (uwzględniając osobno: telefon komórkowy z dostępem
do Internetu)
— Dostęp do urządzeń ICT w domu: konsola gier
— Dostęp do urządzeń ICT w domu: komputer stacjonarny
— Dostęp do urządzeń ICT w domu: komputer przenośny
— Dostęp do urządzeń ICT w domu: komputer podręczny
— Dostęp do Internetu w domu, bez względu na to, czy jest on wykorzystywany.
Cechy, jakie mają zostać zebrane dla gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w domu:
— Urządzenia wykorzystywane do uzyskania dostępu do Internetu w domu: komputer stacjonarny
— Urządzenia wykorzystywane do uzyskania dostępu do Internetu w domu: komputer przenośny
— Urządzenia wykorzystywane do uzyskania dostępu do Internetu w domu: odbiornik telewizyjny ze specjalnym
urządzeniem udostępniającym Internet
— Urządzenia wykorzystywane do uzyskania dostępu do Internetu w domu: konsola gier
— Urządzenia wykorzystywane do uzyskania dostępu do Internetu w domu: inne środki (nieobowiązkowo:
uwzględniając osobno przez telefon komórkowy z dostępem do Internetu, poprzez komputer podręczny)
— Rodzaj połączenia wykorzystywany do uzyskania dostępu do Internetu w domu: modem lub ISDN
— Rodzaj połączenia wykorzystywany do uzyskania dostępu do Internetu w domu: DSL
— Rodzaj połączenia wykorzystywany do uzyskania dostępu do Internetu w domu: inne połączenie szerokopasmowe (np. telewizja kablowa, UMTS itp.)
— Rodzaj połączenia wykorzystywany do uzyskania dostępu do Internetu w domu: telefon komórkowy przez
wąskie pasmo (WAP, GPRS itp.).
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Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku wszystkich osób fizycznych:
— Ostatnie wykorzystanie komputera (w ciągu ostatnich trzech miesięcy, w przedziale między trzema miesiącami
a rokiem wcześniej, ponad rok temu, więcej niż rok temu, nigdy nie używał/-a komputera)
— Wykorzystanie telefonu komórkowego
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, korzystających z komputera w ciągu ostatnich
trzech miesięcy:
— Częstotliwość korzystania z komputera [codziennie lub prawie codziennie; przynajmniej raz w tygodniu (ale nie
codziennie); przynajmniej raz w miesiącu (ale nie co tydzień); rzadziej niż raz w miesiącu]
— Miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu
— Miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu pracy (innym niż dom)
— Miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu kształcenia
— Miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu innej osoby
— Miejsce korzystania z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w innym miejscu
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, korzystających z telefonu komórkowego:
— Zastąpienie prywatnej tradycyjnej poczty komórkowymi wiadomościami tekstowymi lub obrazkowymi (brak
zastąpienia, nieznaczne zastąpienie, znaczące zastąpienie, zastąpienie w większości lub w całości, nie dotyczy)
Wykorzystanie Internetu dla różnych celów przez osoby fizyczne i/lub gospodarstwa domowe
Cechy, jakie mają zostać zebrane dla wszystkich osób fizycznych:
— Ostatnie wykorzystanie Internetu (w ciągu ostatnich trzech miesięcy, w przedziale między trzema miesiącami
a rokiem wcześniej, ponad rok temu, więcej niż rok temu, nigdy nie używał/-a Internetu)
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, które korzystały już z Internetu:
— Ostatnie działanie w ramach handlu elektronicznego przez Internet na prywatny użytek (w ciągu ostatnich
trzech miesięcy, w przedziale między trzema miesiącami a rokiem wcześniej, ponad rok temu, więcej niż rok
temu, nigdy nie kupował/-a lub zamawiał/-a)
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich
trzech miesięcy:
— Częstotliwość korzystania z Internetu [codziennie lub prawie codziennie; przynajmniej raz w tygodniu (ale nie
codziennie); przynajmniej raz w miesiącu (ale nie co tydzień); rzadziej niż raz w miesiącu]
— Miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu
— Miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu pracy (innym niż dom)
— Miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu kształcenia
— Miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu innej osoby
— Miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w innym miejscu (nieobowiązkowo: uwzględniając osobno bibliotekę publiczną; pocztę; ratusz lub agencję rządową; organizację społeczną lub wolontariat;
kafejkę internetową)
— Wykorzystanie przenośnych urządzeń do uzyskania dostępu do Internetu: telefon komórkowy przez WAP lub
GPRS
— Wykorzystanie przenośnych urządzeń do uzyskania dostępu do Internetu: telefon komórkowy przez UMTS
— Wykorzystanie przenośnych urządzeń do uzyskania dostępu do Internetu: komputer podręczny
— Zastąpienie prywatnej tradycyjnej poczty Internetem lub wiadomościami e mailowymi (brak zastąpienia,
nieznaczne zastąpienie, znaczące zastąpienie, zastąpienie w większości lub w całości, nie dotyczy),
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— Korzystanie z osobistego (prywatnego lub służbowego) adresu e-mail
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wysyłania i/lub odbierania
poczty e-mail
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do prowadzenia rozmów
telefonicznych przez Internet
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do innych działań komunikacyjnych
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wyszukiwania informacji
o towarach i usługach
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do korzystania z usług
związanych z podróżowaniem i zakwaterowaniem
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do słuchania radia lub
oglądania telewizji w sieci
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do gry lub pobierania gier,
obrazów lub muzyki
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do pobierania oprogramowania
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do czytania lub pobierania
gazet i magazynów informacyjnych, udostępnianych w sieci
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania pracy
i wysyłania podań o pracę
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania informacji
związanych ze zdrowiem
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania innych
informacji oraz usług udostępnianych w sieci
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do korzystania
z elektronicznych usług bankowych w sieci
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do sprzedaży towarów lub
usług
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do realizacji sformalizowanych
działań edukacyjnych
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do korzystania z kursów
podyplomowych
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do realizacji innych działań
edukacyjnych związanych szczególnie z możliwościami zatrudnienia
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uzyskania informacji
z elektronicznych stron władz publicznych
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do pobierania oficjalnych
formularzy z elektronicznych stron władz publicznych
— Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wysyłania wypełnionych
formularzy do władz publicznych
— Wykorzystanie Internetu do kontaktowania się z administracją publiczną (wykorzystanie; zainteresowanie
wykorzystaniem; brak zainteresowania)
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich
trzech miesięcy i są zainteresowane elektronicznymi usługami administracji państwowej (zwanymi dalej „e-government”):
— Elektroniczne usługi administracji państwowej dla celów związanych z podatkami dochodowymi (wykorzystanie; zainteresowanie wykorzystaniem; brak zainteresowania)
— Elektroniczne usługi administracji państwowej dla celów związanych z pośrednictwem zatrudnienia przez
urzędy pracy (wykorzystanie; zainteresowanie wykorzystaniem; brak zainteresowania)
— Elektroniczne usługi administracji państwowej dla celów związanych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych (wykorzystanie; zainteresowanie wykorzystaniem; brak zainteresowania)
— Elektroniczne usługi administracji państwowej dla celów związanych z osobistymi dokumentami (wykorzystanie; zainteresowanie wykorzystaniem; brak zainteresowania)
— Elektroniczne usługi administracji państwowej dla celów związanych z rejestracją samochodu (wykorzystanie;
zainteresowanie wykorzystaniem; brak zainteresowania)
— Elektroniczne usługi administracji państwowej dla celów związanych z wnioskiem o pozwolenie budowlane
(wykorzystanie; zainteresowanie wykorzystaniem; brak zainteresowania)
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— Elektroniczne usługi administracji państwowej dla celów związanych ze zgłoszeniem do policji (wykorzystanie;
zainteresowanie wykorzystaniem; brak zainteresowania)
— Elektroniczne usługi administracji państwowej dla celów związanych z bibliotekami publicznymi (wykorzystanie; zainteresowanie wykorzystaniem; brak zainteresowania)
— Elektroniczne usługi administracji państwowej dla celów związanych ze składaniem wniosków o zaświadczenia
i z ich wystawianiem (wykorzystanie; zainteresowanie wykorzystaniem; brak zainteresowania)
— Elektroniczne usługi administracji państwowej dla celów związanych z rekrutacją na wyższe uczelnie lub
uniwersytety (wykorzystanie; zainteresowanie wykorzystaniem; brak zainteresowania)
— Elektroniczne usługi administracji państwowej dla celów związanych ze zgłoszeniem zmiany miejsca zamieszkania (wykorzystanie; zainteresowanie wykorzystaniem; brak zainteresowania)
— Elektroniczne usługi administracji państwowej dla celów związanych z usługami dotyczącymi zdrowia (wykorzystanie; zainteresowanie wykorzystaniem; brak zainteresowania)
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich 12
miesięcy w celu prowadzenia działalności handlu elektronicznego:
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania żywności lub artykułów spożywczych
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania filmów lub muzyki (uwzględniając osobno: czy dostarczane przez sieć)
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania książek, magazynów, gazet lub materiałów do uczenia się w sieci
(uwzględniając osobno: czy dostarczane przez sieć)
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania ubrań lub artykułów sportowych
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania oprogramowania komputerowego i nowych wersji (uwzględniając
osobno: czy dostarczane przez sieć)
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania sprzętu komputerowego
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania sprzętu elektronicznego
— Wykorzystanie Internetu do zlecania zakupu akcji, usług finansowych lub ubezpieczeń
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania zakwaterowania w czasie podróży lub wakacji
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania biletów na wydarzenia
— Wykorzystanie Internetu do brania udziału w loteriach lub zlecania zakładów
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania innych towarów i usług
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania od detalistów znanych spoza Internetu
— Wykorzystanie Internetu do zamawiania od detalistów znanych lub odnalezionych w Internecie
— Problemy napotkane w handlu elektronicznym, bez względu na ich rodzaj
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich 12
miesięcy w celu prowadzenia działalności handlu elektronicznego i napotkały na jakiekolwiek problemy związane
z handlem elektronicznym:
— Problemy napotkane w handlu elektronicznym: trudności ze znalezieniem informacji związanych
z gwarancjami
— Problemy napotkane w handlu elektronicznym: czas dostawy dłuższy niż wskazany
— Problemy napotkane w handlu elektronicznym: koszty ostateczne wyższe niż wskazane
— Problemy napotkane w handlu elektronicznym: błędne lub zniszczone dostarczone towary lub w ogóle brak
otrzymania towarów
— Problemy napotkane w handlu elektronicznym: brak zabezpieczenia płatności
— Problemy napotkane w handlu elektronicznym: trudności z reklamacjami i rekompensatą lub brak satysfakcjonującej reakcji po zgłoszeniu reklamacji
— Problemy napotkane w handlu elektronicznym: inne
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Bezpieczeństwo ICT
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, które korzystały z Internetu w domu w ciągu
ostatnich trzech miesięcy:
— Spam (niezamawiana poczta e-mail, uważana przez osoby fizyczne za korespondencję reklamową, której
wolałyby nie otrzymywać)

Kompetencje ICT
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, które korzystały kiedykolwiek z komputera:
— Ostatnie kursy szkoleniowe trwające co najmniej trzy godziny w jakimkolwiek kontekście użytkowania komputera (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w przedziale między trzema miesiącami a rokiem wcześniej;
w przedziale między rokiem a trzema latami temu, więcej niż trzy lata temu, nigdy nie brał/-a udziału w kursie)
— Umiejętności korzystania z komputera w zakresie kopiowania lub przenoszenia pliku lub folderu
— Umiejętności korzystania z komputera w zakresie używania narzędzi do kopiowania i wklejania w celu powielania i przenoszenia informacji w ramach dokumentu
— Umiejętności korzystania z komputera w zakresie używania podstawowych formuł arytmetycznych w arkuszu
kalkulacyjnym
— Umiejętności korzystania z komputera w zakresie kompresji plików
— Umiejętności korzystania z komputera w zakresie podłączania i instalowania nowych urządzeń, np. drukarki
lub modemu
— Umiejętności korzystania z komputera w zakresie pisania programów komputerowych za pomocą specjalizowanego języka programowania
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, które korzystały kiedykolwiek z Internetu:
— Umiejętności korzystania z Internetu w zakresie używania wyszukiwarek do odnajdywania informacji
— Umiejętności korzystania z Internetu w zakresie wysyłania e-maili z załącznikami
— Umiejętności korzystania z Internetu w zakresie wysyłania wiadomości do „pokoju rozmów” (ang.: chat room),
na grupy dyskusyjne oraz elektroniczne fora dyskusyjne
— Umiejętności korzystania z Internetu w zakresie wykonywania połączeń telefonicznych
— Umiejętności korzystania z Internetu w zakresie współdzielenia plików w sieci równorzędnej w celu wymiany
filmów, muzyki itp.
— Umiejętności korzystania z Internetu w zakresie tworzenia stron internetowych
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, które posiadają jedną lub więcej umiejętności
korzystania z Internetu
— Sposób pozyskania e-umiejętności: formalna instytucja edukacyjna
— Sposób pozyskania e-umiejętności: kursy szkoleniowe w centrach kształcenia dla dorosłych (ale nie z inicjatywy
pracodawcy)
— Sposób pozyskania e-umiejętności: zawodowe kursy szkoleniowe (na żądanie pracodawcy)
— Sposób pozyskania e-umiejętności: samokształcenie przy wykorzystaniu książek, płyt CD-ROM itp.
— Sposób pozyskania e-umiejętności: samokształcenie na zasadzie nauki przez praktykę
— Sposób pozyskania e-umiejętności: nieformalna pomoc kolegów, krewnych, przyjaciół
— Sposób pozyskania e-umiejętności: inny sposób

Bariery w wykorzystaniu ICT oraz Internetu
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu
w domu:
— Bariery w dostępie do Internetu w domu: posiadanie dostępu w innym miejscu
— Bariery w dostępie do Internetu w domu: brak chęci posiadania Internetu (ze względu na szkodliwą zawartość
itp.)
— Bariery w dostępie do Internetu w domu: brak potrzeby posiadania Internetu (ze względu na to, że nie jest
pożyteczny, ciekawy itp.)

14.7.2005

14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— Bariery w dostępie do Internetu w domu: zbyt wysoki koszt wyposażenia
— Bariery w dostępie do Internetu w domu: zbyt wysokie koszty dostępu
— Bariery w dostępie do Internetu w domu: brak umiejętności
— Bariery w dostępie do Internetu w domu: fizyczne inwalidztwo
— Bariery w dostępie do Internetu w domu: obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa
— Bariery w dostępie do Internetu w domu: inne
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich
trzech miesięcy, aczkolwiek nie wykorzystując jeszcze Internetu do zastąpienia osobistego kontaktu lub wizyt
w jednostkach służb publicznych lub administracji:
— Bariery w korzystaniu z elektronicznych usług administracji państwowej: wymagane usługi nie są dostępne
w sieci lub trudno je odnaleźć
— Bariery w korzystaniu z elektronicznych usług administracji państwowej: brak osobistego kontaktu
— Bariery w korzystaniu z elektronicznych usług administracji państwowej: brak natychmiastowej odpowiedzi
— Bariery w korzystaniu z elektronicznych usług administracji państwowej: obawy dotyczące ochrony
i bezpieczeństwa danych osobowych
— Bariery w korzystaniu z elektronicznych usług administracji państwowej: dodatkowe koszty
— Bariery w korzystaniu z elektronicznych usług administracji państwowej: zbyt skomplikowane
— Bariery w korzystaniu z elektronicznych usług administracji państwowej: inne
Cechy, jakie mają zostać zebrane w przypadku osób fizycznych, które korzystały z Internetu, jednak nie w zakresie
działań handlu elektronicznego w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
— Bariery w handlu elektronicznym: brak potrzeby
— Bariery w handlu elektronicznym: preferencje związane z osobistym zakupem, upodobanie do oglądania
produktów, lojalność wobec sklepów, siła przyzwyczajenia
— Bariery w handlu elektronicznym: brak umiejętności
— Bariery w handlu elektronicznym: dostawa towarów zamówionych przez Internet stanowi problem
— Bariery w handlu elektronicznym: obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności
— Bariery w handlu elektronicznym: obawy dotyczące zaufania związanego z dostawą i zwrotem towarów, obawy
dotyczące reklamacji i rekompensaty
— Bariery w handlu elektronicznym: brak karty płatniczej do dokonywania płatności przez Internet
— Bariery w handlu elektronicznym: zbyt mała prędkość połączenia internetowego
— Bariery w handlu elektronicznym: inne

2) ZASIĘG
a) Jednostkami statystycznymi, które mają być reprezentowane dla cech wymienionych w pkt. 1 lit. b) niniejszego
załącznika, odnoszącymi się do gospodarstw domowych, są gospodarstwa domowe z przynajmniej jednym członkiem w grupie wiekowej od 16 do 74 roku życia.
b) Jednostkami statystycznymi, które mają być reprezentowane dla cech wymienionych w pkt. 1 lit. b) niniejszego
załącznika, odnoszącymi się do osób fizycznych, są osoby fizyczne w wieku od 16 do 74 roku życia.
c) Zakres geograficzny obejmuje gospodarstwa domowe i/lub osoby fizyczne żyjące w dowolnej części terytorium
Państwa Członkowskiego.

3) OKRESY REFERENCYJNE
Okresem referencyjnym dla danych, które mają zostać zgromadzone, jest pierwszy kwartał 2006 r.
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4) PODZIAŁ
a) Dla tematów oraz ich cech wymienionych w pkt. 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do gospodarstw
domowych, gromadzi się następujące cechy podstawowe:
— Lokalizacja geograficzna: żyjący w regionie Celu 1 (łącznie z przejściowymi lub stopniowo wygasającymi
regionami Celu 1), żyjący w innych regionach
— Stopień urbanizacji: żyjący na gęsto zaludnionych obszarach; żyjący na średnio zaludnionych obszarach; żyjący
na słabo zaludnionych obszarach
— Typ gospodarstwa domowego: liczba członków gospodarstwa domowego (uwzględniając osobno: liczba dzieci
poniżej 16 roku życia)
— (nieobowiązkowe) Miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego (zbierany jako wartość lub przy użyciu
kwartyli)
b) Dla tematów oraz cech wymienionych w pkt. 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do osób fizycznych,
gromadzi się następujące cechy podstawowe:
— Lokalizacja geograficzna: mieszkający w regionie Celu 1 (łącznie z przejściowymi lub stopniowo wygasającymi
regionami Celu 1), mieszkający w innych regionach
— Stopień urbanizacji: żyjący na gęsto zaludnionych obszarach; żyjący na średnio zaludnionych obszarach; żyjący
na słabo zaludnionych obszarach
— Płeć: męska; żeńska
— Grupa wiekowa: poniżej 16 (nieobowiązkowe); 16 do 24; 25 do 34; 35 do 44; 45 do 54; 55 do 64; 65 do 74;
ponad 74 (nieobowiązkowe)
— Najwyższy ukończony poziom wykształcenia zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Wykształcenia (ISCED 97): niski (ISCED 0, 1 lub 2); średni (ISCED 3 lub 4); wysoki (ISCED 5 lub 6)
— Sytuacja związana z zatrudnieniem: zatrudnieni; prowadzący własną działalność, łącznie z pracownikami –
członkami rodziny; bezrobotni; studenci niestanowiący siły roboczej; pozostali niestanowiący siły roboczej
— Zawód zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Zawodów (ISCO-88 (COM)): pracownicy fizyczni,
pracownicy niebędący pracownikami fizycznymi, pracownicy z obszaru ICT, pracownicy spoza obszaru ICT
5) OKRESOWOŚĆ
Dane dostarcza się raz za rok 2006.
6) NIEPRZEKRACZALNE TERMINY DOSTARCZANIA WYNIKÓW
a) Zagregowane dane, w koniecznych przypadkach zastrzeżone jako poufne lub niewiarygodne, określone w art. 6
rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady przekazuje się do Eurostat przed 5 października 2006 r. Do tego terminu zestaw danych musi zostać sfinalizowany, potwierdzony i zaakceptowany. Tabelaryczny, odczytywalny przez komputer format transmisji odpowiada instrukcjom dostarczanym przez Eurostat.
b) Metadane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) Nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady przekazuje się do Eurostat przed 31 lipca 2006 r. Metadane odpowiadają szablonowi raportu dostarczanemu przez
Eurostat.
c) Raport jakościowy, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) Nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady przekazuje się do Eurostat przed 1 grudnia 2006 r. Raport jakościowy odpowiada szablonowi raportu
dostarczanemu przez Eurostat.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1100/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom
nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

Należy zatem ustalić cenę minimalną i pomoc produkcyjną na rok gospodarczy 2005/2006, zgodnie
z kryteriami określonymi odpowiednio w art. 6b i 6c
rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

(4)

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

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28
października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego
art. 6b ust. 3 oraz art. 6c ust. 7,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

W art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr
1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych (2) ustalono daty lat
gospodarczych dla suszonych fig.
Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1573/1999
z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
2201/96 w zakresie cech charakterystycznych suszonych
fig kwalifikujących się do pomocy w ramach systemu
pomocy produkcyjnej (3) ustanawia kryteria, które
muszą spełniać produkty w celu kwalifikowania się do
ceny minimalnej oraz wypłaty pomocy.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną dla nieprzetworzonych suszonych fig, o której mowa w art. 6a ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 2201/96, ustala się na 878,86 euro
za tonę netto od producenta.
Na rok gospodarczy 2005/2006 pomoc produkcyjną dla suszonych fig na mocy art. 6a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
2201/96 ustala się na 258,57 euro za tonę netto.
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 13 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64
z 2.3.2004, str. 25).
2
( ) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 180/2005 (Dz.U. L 30 z 3.2.2005,
str. 7).
(3) Dz.U. L 187 z 20.7.1999, str. 27.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1101/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
ustalające

na

rok

gospodarczy 2005/2006 kwotę pomocy w
przeznaczonych do przetworzenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

odniesieniu

do

gruszek

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia
28 października 1996 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1),
w szczególności jego art. 6 ust. 1,

Na rok gospodarczy 2005/2006 kwota pomocy w odniesieniu
do gruszek na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96
wynosi:

a także mając na uwadze, co następuje:

— 161,70 euro za tonę w Republice Czeskiej,

(1)

Artykuł 3 ust. 3 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla
przetworów owocowych i warzywnych (2) przewiduje
opublikowanie przez Komisję nie później niż do dnia
15 czerwca kwoty pomocy mającej zastosowanie do
gruszek przeznaczonych do przetworzenia.

(2)

Średnia ilość gruszek przetworzonych w ciągu ostatnich
trzech lat gospodarczych w ramach systemu pomocy jest
wyższa o 11 946 ton od progu wspólnotowego.

(3)

W przypadku Państw Członkowskich, które przekroczyły
próg przetworzenia, kwota pomocy w odniesieniu do
gruszek przeznaczonych do przetworzenia w roku
gospodarczym 2005/2006 powinna zostać zmieniona
w stosunku do poziomu ustalonego w art. 4 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 2201/96, zgodnie z art. 5 ust.
2 tego rozporządzenia.

(4)

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

— 155,23 euro za tonę w Grecji,
— 157,59 euro za tonę w Hiszpanii,
— 161,70 euro za tonę we Francji,
— 124,58 euro za tonę we Włoszech,
— 161,70 euro za tonę na Węgrzech,
— 159,09 euro za tonę w Niderlandach,
— 161,70 euro za tonę w Austrii,
— 161,70 euro za tonę w Portugalii.
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 13 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64
z 2.3.2004, str. 25).
(2) Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 180/2005 (Dz.U. L 30 z 3.2.2005,
str. 7).
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1102/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17
grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT
oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania
kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1808/95 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

2) w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:
a) w kodach CN dla numeru porządkowego 09.0106
w drugiej kolumnie wprowadza się następujące zmiany:
i) kod CN „6207 91 90” zastępuje się kodem CN
„ex 6207 91 00”;
ii) kod CN „6208 91 19” zastępuje się kodem CN
„ex 6208 91 00”;

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

(2)

(3)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca
1987 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej
oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1810/2004 (3), zmieniło kody Nomenklatury Scalonej dla pewnych
produktów w załącznikach III, IV i V do rozporządzenia
(WE) nr 32/2000. W związku z tym załączniki te należy
odpowiednio zmienić.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia wejścia
w życie rozporządzenia (WE) nr 1810/2004.
Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 32/2000 wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku III w kodach dla numeru porządkowego
09.0107 wprowadza się następujące zmiany:

iii) kod CN „6302 51”
„ex 6302 51 00”;

zastępuje

się

kodem

CN

iv) kod CN „6302 91”
„6302 91 00”;

zastępuje

się

kodem

CN

v) kody CN „6301 20 91” i „6301 20 99” zastępuje się
kodem CN „6301 20 90”;
b) w kodach dla numeru porządkowego 09.0106
w kolumnie kodów TARIC wprowadza się następujące
zmiany:
i) w wierszu dla kodu CN „6207 91 90” kod „10” zastępuje się kodem „91”;
ii) w wierszu dla kodu CN „6208 91 19” kod „10” zastępuje się kodem „18”;
c) w kodach CN dla numeru porządkowego 09.0106 wprowadza się następujące zmiany:

a) kod CN „ex 5702 39 90” zastępuje się kodem CN
„ex 5702 39 00”;

i) kod CN „6207 91 90” zastępuje się kodem CN
„6207 91 00”;

b) kod CN „ex 5702 49 90” oraz poddział TARIC „10” tego
kodu zastępuje się odpowiednio kodem CN
„ex 5702 49 00” oraz poddziałem TARIC „20”;

ii) kod CN „6208 91 19” zastępuje się kodem CN
„6208 91 00”;

c) kod CN „ex 5703 90 00” zastępuje się kodami CN
„ex 5703 90 10” i „ex 5703 90 90”;

iii) kody CN „6301 20 91” i „6301 20 99” zastępuje się
kodem CN „6301 20 90”;

(1) Dz.U. L 5 z 8.1.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 545/2004 (Dz.U. L 87
z 25.3.2004, str. 12).
2
( ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005,
str. 1).
(3) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1.

iv) kody CN „6302 51 10” i „6302 51 90” zastępuje się
kodem CN „6302 51 00”;
v) kody CN „6302 91 10” i „6302 91 90” zastępuje się
kodem CN „6302 91 00”;
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3) w załączniku V w kodach dla numeru porządkowego
09.0103 w wykazie kodów TARIC w kolumnie „kod CN”
wprowadza się następujące zmiany:

14.7.2005

c) kody CN „5210 31 10” i „5210 31 90” zastępuje się
kodem CN „5210 31 00”.
Artykuł 2

a) kody CN „5210 11 10” i „5210 11 90” zastępuje się
kodem CN „5210 11 00”;
b) kody CN „5210 21 10” i „5210 21 90” zastępuje się
kodem CN „5210 21 00”;

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1103/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach
kontyngentu taryfowego na rok 2005, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005
13.00 i korzystających z obniżki cła w wysokości 100 %,
obliczonego zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE)
1785/2003.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (1),

(3)

Nie należy również wydawać więcej pozwoleń na
przywóz pozwalających na otrzymanie obniżki cła
w wysokości 100 % na rok 2005.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005
z dnia 23 czerwca 2005 r. otwierające kontyngent na przywóz
do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu (2), w szczególności
jego art. 4 ust. 3,

(4)

Uwzględniając cel niniejszego rozporządzenia, powinno
ono wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

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

(2)

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu objętego
kodem CN 1006 składane od dnia 1 do 4 lipca 2005 r.
do godziny 13.00 i przekazane Komisji dotyczą 59 135
ton ryżu, podczas gdy maksymalna ilość, którą można
przywieźć, wynosi 9 342 tony ryżu objętego kodem CN
1006, zgodnie z Protokołem do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotą Europejską i jej
Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską
Republiką Egiptu, z drugiej strony, mającym na celu
uwzględnienie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej,
Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii
i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (3), załączonym do decyzji Rady 2005/89/WE (4).
Należy
zatem
ustalić
współczynnik
redukcji
w odniesieniu do wniosków o wydanie pozwoleń na
przywóz złożonych do dnia 4 lipca 2005 r. do godziny

Artykuł 1
Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu objętego kodem
CN 1006 w ramach kontyngentu otwartego rozporządzeniem
(WE) nr 955/2005, złożone do dnia 4 lipca 2005 r. do godziny
13.00 i przekazane Komisji, stanowią podstawę do wydania
pozwoleń na ilości objęte wnioskiem, przeliczone przez współczynnik redukcji w wysokości 84,202249 %.
Artykuł 2
Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu objętego kodem
CN 1006 składane od dnia 4 lipca 2005 r. od godziny 13.00
do końca roku 2005 nie stanowią podstawy do wydania
pozwoleń na przywóz w ramach kontyngentu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

(1)
(2)
(3)
(4)

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L

270 z 21.10.2003, str. 96.
164 z 24.6.2005, str. 5.
31 z 4.2.2005, str. 31.
31 z 4.2.2005, str. 30.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1104/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na
pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie
(WE) nr 2375/2002
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002
ustalił na 592 900 ton wielkość podkontyngentu III dla
okresu od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 września
2005 r.

(3)

Ilości wnioskowane w dniu 11 lipca 2005 r., zgodnie
z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, przekraczają ilości pozostające w dyspozycji. Należy więc
określić, w jakiej mierze pozwolenia mogą być wydane,
poprzez ustanowienie współczynnika redukcji, jaki
należy zastosować do wnioskowanych ilości,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1784/2003
z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynku zbóż (1),
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002
z dnia 27 grudnia 2002 r. otwierające i ustalające zarządzanie
wspólnotowym kontyngentem taryfowym na pszenicę
zwyczajną z państw trzecich, o jakości innej niż jakość wysoka
oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady
(EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach
podkontyngentu III dla pszenicy zwyczajnej, o jakości innej niż
jakość wysoka, złożony i przekazany Komisji w dniu 11 lipca
2005 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr
2375/2002, zostaje uwzględniony do wysokości 1,84593 %
ilości wnioskowanych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 otworzyło roczny
kontyngent celny na 2 981 600 ton pszenicy zwyczajnej,
o jakości innej niż jakość wysoka. Kontyngent ten został
podzielony na trzy podkontyngenty.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2003 (Dz.U. L 158
z 27.6.2003, str. 21).
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1105/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.
przepisów, należy podkreślić, że aby otrzymać refundację, produkty jajeczne, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2771/75, muszą być
opatrzone znakiem jakości zdrowotnej przewidzianym
w dyrektywie Rady 89/437/EWG z dnia 20 czerwca
1989 r. dotyczącej higieny i problemów sanitarnych
związanych z produkcją i wprowadzaniem na rynek
produktów jajecznych (3).

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
jaj (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 trzeci akapit,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Artykuł 8 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 przewiduje, że różnica pomiędzy cenami produktów określonych w art. 1 ust. 1 wymienionego rozporządzenia na
rynku światowym i we Wspólnocie może zostać objęta
refundacją wywozową.

(2)

Stosowanie tych szczegółowych zasad i kryteriów
w obecnej sytuacji na rynkach w sektorze jaj prowadzi
do ustalenia refundacji w kwocie umożliwiającej udział
Wspólnoty
w
handlu
międzynarodowym
i uwzględniającej charakter wywozu tych produktów
oraz jego znaczenie w chwili obecnej.

(3)

(4)

Obecna sytuacja rynkowa oraz pod względem konkurencji w niektórych krajach trzecich czyni koniecznym
ustalenie refundacji zróżnicowanych w zależności od
miejsca
przeznaczenia
niektórych
produktów
w sektorze jaj.
Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999
z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne
szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji
wywozowych do produktów rolnych (2) przewiduje, że
refundacja nie może zostać przyznana do produktów,
których jakość handlowa nie jest solidna i właściwa
w dniu przyjęcia zgłoszenia wywozowego. W celu
zapewnienia jednolitego stosowania obowiązujących

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa
Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Kody produktów, dla których przyznano refundację wywozową
określoną w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i kwoty
tej refundacji są ustalone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Jednakże aby można je było objąć refundacją, produkty wchodzące w zakres zastosowania rozdziału XI załącznika do dyrektywy 89/437/EWG muszą również spełniać wymogi w zakresie
oznakowania zdrowotności przewidziane we wspomnianej
dyrektywie.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio
nione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L
z 16.5.2003, str. 1).
(2) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio
nione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L
z 14.4.2004, str. 5).

zmie122
zmie105

(3) Dz.U. L 212 z 22.7.1989, str. 87. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003
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ZAŁĄCZNIK
Refundacje wywozowe do jaj, stosowane od 14 lipca 2005 r.
Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 szt.

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 szt.

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

NB: Zarówno kody produktów, jak i kody serii „A« miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87
(Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), zmienionym.
Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).
Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:
E09 Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Hongkong SRA, Rosja i Turcja.
E10 Korea Południowa, Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan i Filipiny.
E16 Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Bułgarii.
E17 Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii, Bułgarii i grup E09 i E10.
E18 Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i Bułgarii.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1106/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 14 lipca 2005 r.
dację, mięso drobiowe, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75, musi być opatrzone
znakiem
jakości
zdrowotnej
przewidzianym
w dyrektywie Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego
1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych związanych
z produkcją i wprowadzaniem do obrotu świeżego mięsa
drobiowego (3).

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 trzeci
akapit,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Artykuł 8 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 przewiduje, że różnica pomiędzy cenami produktów określonych w art. 1 ust. 1 wymienionego rozporządzenia na
rynku światowym i we Wspólnocie może zostać objęta
refundacją wywozową.

(2)

Stosowanie tych szczegółowych zasad i kryteriów
w obecnej sytuacji na rynkach w sektorze mięsa drobiowego prowadzi do ustalenia refundacji w kwocie umożliwiającej udział Wspólnoty w handlu międzynarodowym
i uwzględniającej charakter wywozu tych produktów
oraz jego znaczenie w chwili obecnej.

(3)

Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999
z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne
szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji
wywozowych do produktów rolnych (2) przewiduje, że
refundacja nie może zostać przyznana do produktów,
których jakość handlowa nie jest solidna i właściwa
w dniu przyjęcia zgłoszenia wywozowego. W celu
zapewnienia jednolitego stosowania obowiązujących
przepisów, należy podkreślić, że aby otrzymać refun-

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa
Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Kody produktów, dla których przyznano refundację wywozową
określoną w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 i kwoty
tej refundacji są ustalone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Jednakże aby można było objąć je refundacją, produkty wchodzące w zakres zastosowania rozdziału XII załącznika do dyrektywy 71/118/EWG muszą również spełniać wymogi w zakresie
oznakowania zdrowotności przewidziane we wspomnianej
dyrektywie.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str.
zmienione rozporządzeniem (WE)
z 16.5.2003, str. 1).
(2) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str.
zmienione rozporządzeniem (WE)
z 14.4.2004, str. 5).

77. Rozporządzenie ostatnio
nr 806/2003 (Dz.U. L 122
11. Rozporządzenie ostatnio
nr 671/2004 (Dz.U. L 105

(3) Dz.U. L 55 z 8.3.1971, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 36).
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ZAŁĄCZNIK
Refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od 14 lipca 2005 r.
Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostki miary

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 12 90 9990

A02
A02
A02
A02
A02
A02
V01
A24
V01
A24
V01
A24

EUR/100 szt.
EUR/100 szt.
EUR/100 szt.
EUR/100 szt.
EUR/100 szt.
EUR/100 szt.
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

Kwota refundacji

0,80
0,80
0,80
0,80
1,70
1,70
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00

UWAGI: Zarówno kody produktów, jak i kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87
(Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), zmienionym.
Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).
Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:
V01 Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak,
Iran.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1107/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych
kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych
i pochodzących z krajów, które podpisały Protokół AKP
i Umowę z Indiami.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
(3)

Artykuł 22 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 otwiera
kontyngenty taryfowe, po stawce celnej 98 EUR za tonę,
produktów oznaczonych kodem NC 1701 11 10, pochodzących z Brazylii, Kuby i innych państw trzecich.

(4)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2003
z dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady
przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 w ramach niektórych
kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 (3),
w szczególności jego art. 5 ust. 3,

W okresie od 4 do 8 lipca 2005 r., zgodnie z art. 5 ust.
1 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003, zostały przedłożone właściwym władzom wnioski o pozwolenie na
przywóz dla ilości całkowitej przekraczającej przydział
dla każdego kraju pochodzenia przewidziany w art. 22
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 odnośnie do
cukru wymienionego w koncesji CXL.

(5)

W tych okolicznościach Komisja powinna ustalić współczynnik redukcyjny umożliwiający wydawanie pozwoleń
proporcjonalnie do dostępnej ilości oraz zaznaczyć, jeżeli
odpowiedni limit został wykorzystany.

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia
19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1),
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),

(1)

(2)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje szczegółowe zasady dotyczące ustalenia zobowiązań
dostawy, po zerowej stawce celnej, produktów oznaczonych kodem NC 1701, wyrażonych jako ekwiwalent
cukru białego i pochodzących z krajów, które podpisały
Protokół AKP i Umowę z Indiami.

Artykuł 1
W przypadku wniosków złożonych w okresie od 4 do 8 lipca
2005 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1159/2003, pozwolenia na przywóz wydaje się dla limitów
ilościowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje szczegółowe zasady dotyczące ustalenia kontyngentów taryfowych, po zerowej stawce celnej,
w odniesieniu do produktów oznaczonych kodem NC
1701 11 10, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 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 146 z 20.6.1996, str. 1.
(3) Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 568/2005 (Dz.U. L 97
z 15.4.2005, str. 9).
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ZAŁĄCZNIK
Cukier preferencyjny z AKP–INDII
Tytuł II rozporządzenia (WE) nr 1159/2003
Rok gospodarczy 2004/2005

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona
w okresie od 4.–8.7.2005 w procentach
ilości wnioskowanej

Limit

Barbados
Belize

100
0

Kongo

100

Fidżi
Gujana

0
0

Wykorzystany
Wykorzystany

0

Wykorzystany

Indie
Wybrzeże Kości Słoniowej
Jamajka

100
100

Kenia

100

Madagaskar
Malawi

100
0

Wykorzystany

Wykorzystany

wyspa Mauritius

0

Wykorzystany

Mozambik

0

Wykorzystany

Saint Christopher i Nevis
Suazi

100
0

Wykorzystany

Tanzania

100

Trynidad i Tobago
Zambia

100
100

Zimbabwe

0

Wykorzystany

Rok gospodarczy 2005/2006

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona
w okresie od 4.–8.7.2005 w procentach
ilości wnioskowanej

Barbados

100

Belize
Kongo

100
100

Fidżi

100

Gujana
Indie

100
100

Wybrzeże Kości Słoniowej

100

Jamajka
Kenia

100
100

Madagaskar

100

Malawi
wyspa Mauritius

100
100

Mozambik

100

Saint Christopher i Nevis
Suazi

100
100

Tanzania

100

Trynidad i Tobago
Zambia

100
100

Zimbabwe

100

Limit
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Specjalny cukier preferencyjny
Tytuł III rozporządzenia (WE) nr 1159/2003
Rok gospodarczy 2005/2006

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona
w okresie od 4.–8.7.2005 w procentach
ilości wnioskowanej

Indie

100

AKP

100

Limit

Cukier wymieniony w koncesji CXL
Tytuł IV rozporządzenia (WE) nr 1159/2003
Rok gospodarczy 2005/2006

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona
w okresie od 4.–8.7.2005 w procentach
ilości wnioskowanej

Brazylia

100

Kuba

100

Inne państwa trzecie

0

Limit

Wykorzystany
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1108/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do
albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95
w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu
do albumin jaj, wynika że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów uwzględniając wahania cen zgodnie z pochodzeniem.
W konsekwencji ceny reprezentatywne powinny być
opublikowane.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
jaj (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 5 ust. 4,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2783/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnego systemu handlu
albuminą jaj i albuminą mleka (3), w szczególności jego art. 3
ust. 4,

(3)

Niezbędnym jest jak najszybsze zastosowanie tej zmiany,
uwzględniając sytuację na rynku.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa
Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

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

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 (4), ustanowiło
szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych
należności celnych przywozowych oraz ustaliło ceny
reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj
oraz w odniesieniu do albumin jaj.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się
Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca
2005 r.

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są
określane ceny reprezentatywne dla produktów

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122
z 16.5.2003, str. 1).
(2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.
(3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 104. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2916/95 (Dz.U. L 305
z 19.12.1995, str. 49).
(4) Dz.U. L 145 z 29.6.1995, str. 47. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 900/2005 (Dz.U. L 153
z 16.6.2005, str. 18).
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ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa
drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95
„ZAŁĄCZNIK I

Cena
reprezentatywna
(EUR/100 kg)

Zabezpieczenie
określone w
art. 3 ust. 3
(EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

KOD CN

Opis produktu

0207 12 10

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów
i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek
i żołądków, znane jako »kurczaki 70 %« lub
inaczej prezentowane, mrożone

81,6

2

01

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów
i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek
i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub
inaczej prezentowane, mrożone

84,8

10

01

94,5

7

03

Kawałki bez kości z drobiu z gatunku Gallus
domesticus, mrożone

170,9

45

01

164,8

48

02

196,3

32

03

261,7

12

04

0207 14 10

0207 14 50

Pierś z kurczaka, mrożone

142,9

21

01

0207 14 70

Inne kawałki kurcząt, mrożone

138,0

54

01

138,0

54

03

192,4

32

01

220,5

23

04

155,7

46

01

184,6

32

03

0207 27 10

1602 32 11

Kawałki bez kości z indyków, mrożone

Przetwory niegotowane z drobiu z gatunku
Gallus domesticus

(1) Pochodzenie przywozu
01 Brazylia
02 Tajlandia
03 Argentyna
04 Chile”
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1109/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny
tymi, które są uważane za reprezentatywne dla rzeczywistych tendencji rynkowych. Do celów takiego ustalenia
ceny uwzględnia się średnią z ofert i notowań otrzymaną
na jednej lub więcej giełdach europejskich reprezentatywnych dla produktu dostarczonego na bazie cif do portu
wspólnotowego i pochodzącego z różnych krajów
dostarczających, uważanych za reprezentatywne dla
handlu międzynarodowego. Jednakże aby uwzględnić
różnice wynikające z jakości dostarczonego produktu
lub z charakteru wspomnianych ofert i notowań, przewidziano dostosowania kryteriów do celów ustalenia
ceny rynku światowego bawełny odziarnionej. Dostosowania te są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1591/2001.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając Protokół 4 w sprawie bawełny, załączony do
Aktu Przystąpienia Grecji, ostatnio zmieniony rozporządzeniem
Rady (WE) nr 1050/2001 (1),
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia
22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla
bawełny (2), w szczególności jego art. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001
cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest
ustalana okresowo na podstawie ceny rynku światowego
bawełny odziarnionej przy uwzględnieniu historycznych
związków
między
ceną
bawełny
odziarnionej
a wyliczoną ceną bawełny nieodziarnionej. Te historyczne związki zostały ustanowione w art. 2 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2
sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
stosowania
systemu
pomocy
dla
bawełny (3).
W przypadku gdy cena rynku światowego nie może
być ustalona w powyższy sposób, zostaje ona określona
na podstawie ostatniej ustalonej ceny.

(3)

Stosowanie wyżej wymienionych kryteriów prowadzi do
ustalenia ceny rynku światowego bawełny nieodziarnionej na poziomie wskazanym poniżej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej określona
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 jest ustalona
na 21,035 EUR/100 kg.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001
cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest
ustalana dla produktu odpowiadającego pewnym cechom
charakterystycznym i uwzględniając najkorzystniejsze
oferty i notowania na rynku światowym pomiędzy

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1.
(2) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3.
(3) Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223
z 20.8.2002, str. 3).
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1110/2005
z dnia 13 lipca 2005 r.
ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

W odniesieniu do niektórych miejsc przeznaczenia
eksportu, należy przyznawać refundacje wywozowe dla
niektórych mięs świeżych i chłodzonych, wymienionych
w załączniku i oznaczonych kodem CN 0201, dla
niektórych
mięs
mrożonych
wymienionych
w załączniku i oznaczonych kodem CN 0202, dla
niektórych
mięs
i
podrobów
wymienionych
w załączniku i oznaczonych kodem CN 0206 oraz dla
niektórych innych wyrobów i konserw mięsnych
i podrobowych, wymienionych w załączniku i
oznaczonych kodem CN 1602 50 10.

(6)

Poziom wykorzystania refundacji wywozowych do
niektórych kategorii produktów z wołowiny i cielęciny
okazał się być znikomy. Dotyczy to również niektórych
miejsc przeznaczenia położonych w pobliżu obszaru
Wspólnoty. Refundacje wywozowe nie powinny być już
ustalane dla takich kategorii.

(7)

W odniesieniu do niektórych innych produktów
i konserw mięsnych i podrobowych wymienionych
w załączniku i opatrzonych kodem CN 1602 50, udział
Wspólnoty Europejskiej w handlu międzynarodowym
może być utrzymany poprzez przyznawanie eksporterom refundacji w wysokości odpowiadającej refundacji
stosowanej do tej pory.

(8)

W odniesieniu do innych produktów z sektora wołowiny
i cielęciny, z uwagi na nikłe znaczenie udziału Wspólnoty w handlu światowym, ustalanie refundacji nie jest
konieczne.

(9)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 (7) ustaliło
nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji
wywozowych i wszystkie refundacje ustala się
w oparciu o kody produktów na podstawie wspomnianej
nomenklatury.

(10)

Należy dostosować wysokość refundacji dla wszystkich
mięs mrożonych do kwot ustalonych dla mięs świeżych
lub chłodzonych, z wyjątkiem mięs pochodzących od
dorosłych osobników męskich.

(11)

W celu wzmocnienia kontroli produktów oznaczonych
kodem CN 1602 50, należy przewidzieć przyznanie
refundacji jedynie dla tych produktów, które zostały
wytworzone w ramach systemu przewidzianego
w art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80 z dnia
4 marca 1980 r. w sprawie zaliczek na poczet refundacji
wywozowych dla produktów rolnych (8).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności zaś jego art. 33 ust. 12,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Zgodnie z treścią art. 33 rozporządzenia (WE)
nr 1254/1999, różnica między cenami na rynku światowym i we Wspólnocie Europejskiej produktów,
o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1254/1999, może być pokrywana przez refundację
wywozową.
Warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych dla niektórych mięs wołowych i cielęcych oraz dla
niektórych konserw w odniesieniu do niektórych miejsc
przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniach:
(EWG) nr 32/82 (2), (EWG) nr 1964/82 (3), (EWG)
nr 2388/84 (4), (EWG) nr 2973/79 (5) oraz (WE)
nr 2051/96 (6).

(3)

Zastosowanie tych norm i kryteriów do przewidywanej
sytuacji na rynku wołowiny i cielęciny prowadzi do ustalenia refundacji w poniższy sposób.

(4)

Dla uproszczenia, w odniesieniu do zwierząt żywych,
należy zaprzestać przyznawania refundacji wywozowych
dla kategorii będących przedmiotem handlu o niewielkim
znaczeniu z krajami trzecimi. Ponadto, mając na względzie ogólną troskę o dobrostan zwierząt, należy ograniczać jak tylko można refundacje wywozowe dla żywych
zwierząt przeznaczonych do uboju. W związku z tym,
refundacje wywozowe dla tych zwierząt powinny być
przyznawane jedynie w odniesieniu do tych krajów trzecich, które ze względu na kulturę i/lub religię tradycyjnie
przywożą znaczną liczbę zwierząt przeznaczonych do
uboju. W odniesieniu do żywych zwierząt przeznaczonych do reprodukcji, w celu uniknięcia jakichkolwiek
nadużyć, refundacje wywozowe dla hodowlanego bydła
czystej rasy powinno się ograniczyć do jałówek i krów
w wieku 30 miesięcy lub poniżej.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270
z 21.10.2003, str. 1).
2
( ) Dz.U. L 4 z 8.1.1982, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 744/2000 (Dz.U. L 89 z 11.4.2000,
str. 3).
(3) Dz.U. L 212 z 21.7.1982, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2772/2000 (Dz.U. L 321
z 19.12.2000, str. 35).
(4) Dz.U. L 221 z 18.8.1984, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3661/92 (Dz.U. L 370
z 19.12.1992, str. 16).
(5) Dz.U. L 336 z 29.12.1979, str. 44. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3434/87 (Dz.U. L 327
z 18.11.1987, str. 7).
(6) Dz.U. L 274 z 26.10.1996, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2333/96 (Dz.U. L 317
z 6.12.1996, str. 13).

(7) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2199/2004 (Dz.U. L 380
z 24.12.2004, str. 1).
(8) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 444/2003 (Dz.U. L 67
z 12.3.2003, str. 3).
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Refundacje powinno się przyznawać jedynie produktom
dopuszczonym do swobodnego obrotu we Wspólnocie
Europejskiej. W związku z tym, aby móc korzystać
z refundacji, produkty muszą spełniać warunki oznakowania sanitarnego, przewidziane w dyrektywie Rady
dyrektywie
Rady
94/65/WE (2)
64/433/EWG (1),
i dyrektywie Rady 77/99/EWG (3).

Warunki określone w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG)
nr 1964/82 nakazują zmniejszenie refundacji specjalnej,
o ile ciężar przeznaczonego na eksport mięsa bez kości
jest niższy od 95 % wagi całkowitej kawałków oddzielonych od kości, ale nie niższy niż 85 % tej wagi.

14.7.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
Lista produktów, na których eksport przyznawane są
refundacje, o których mowa w art. 33 rozporządzenia (WE)
nr 1254/1999, wysokości tych refundacji i miejsca przeznaczenia zostały określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2.
Produkty muszą spełniać odpowiednie warunki oznakowania sanitarnego, przewidziane przez:
— załącznik I rozdział XI dyrektywy 64/433/EWG,
— załącznik I rozdział VI dyrektywy 94/65/WE,
— załącznik B rozdział VI dyrektywy 77/99/EWG.
Artykuł 2

(14)

(15)

Celem negocjacji prowadzonych w ramach Układów
Europejskich między Wspólnotą Europejską a Rumunią
i Bułgarią jest w szczególności liberalizacja handlu
produktami objętymi wspólną organizacją rynku wołowiny i cielęciny. W przypadku obu krajów refundacje
wywozowe powinny być zatem zniesione. Jednakże zniesienie to nie może doprowadzić do zróżnicowanych
refundacji wywozowych do innych krajów.

Komitet Zarządzający ds. Wołowiny i Cielęciny nie wydał
opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit trzeci,
rozporządzenia (EWG) nr 1964/82, obniża się stawkę refundacji
dla produktów oznaczonych kodem 0201 30 00 9100
o 14,00 EUR/100 kg.
Artykuł 3
Fakt, że w przypadku Rumunii i Bułgarii nie zostały ustalone
żadne refundacje wywozowe, nie jest uważany za stanowiący
zróżnicowanie refundacji.
Artykuł 4
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 2012/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122
z 16.5.2003, str. 1).
(2) Dz.U. L 368 z 31.12.1994, str. 10. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).
(3) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 36).
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ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Komisji z 13 lipca 2005 r. określającego refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny
Kod produktów

Wysokość
refundacji (7)

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg żywej wagi

42,40

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg żywej wagi

42,40

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg żywej wagi

32,80

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg wagi netto

57,20

B03

EUR/100 kg wagi netto

34,40

B02

EUR/100 kg wagi netto

26,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

8,00

B02

EUR/100 kg wagi netto

77,60

B03

EUR/100 kg wagi netto

45,20

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

11,20

B02

EUR/100 kg wagi netto

77,60

B03

EUR/100 kg wagi netto

45,20

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

11,20

B02

EUR/100 kg wagi netto

57,20

B03

EUR/100 kg wagi netto

34,40

B02

EUR/100 kg wagi netto

26,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

8,00

B02

EUR/100 kg wagi netto

98,40

B03

EUR/100 kg wagi netto

57,20

B02

EUR/100 kg wagi netto

46,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

14,00

B02

EUR/100 kg wagi netto

57,20

B03

EUR/100 kg wagi netto

34,40

B02

EUR/100 kg wagi netto

26,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

8,00

B02

EUR/100 kg wagi netto

26,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

8,00

400 (3)

EUR/100 kg wagi netto

18,80

404 (4)

EUR/100 kg wagi netto

18,80

0201 10 00 9120

0201 10 00 9130 (1)

0201 10 00 9140

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 20 9120

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 30 9120

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130 (1)

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

0201 30 00 9050
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Kod produktów

0201 30 00 9060 (6)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100

0202 30 90 9200 (6)

0206 10 95 9000

0206 29 91 9000

1602 50 10 9170 (8)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
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Wysokość
refundacji (7)

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,40

B08, B09

EUR/100 kg wagi netto

137,60

B03

EUR/100 kg wagi netto

81,60

220

EUR/100 kg wagi netto

164,00

B08

EUR/100 kg wagi netto

75,60

B09

EUR/100 kg wagi netto

70,40

B03

EUR/100 kg wagi netto

45,20

220

EUR/100 kg wagi netto

98,40

B02

EUR/100 kg wagi netto

26,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

8,00

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

11,20

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

11,20

B02

EUR/100 kg wagi netto

26,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

8,00

B02

EUR/100 kg wagi netto

46,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

14,00

B02

EUR/100 kg wagi netto

26,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

8,00

B02

EUR/100 kg wagi netto

26,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

8,00

400 (3)

EUR/100 kg wagi netto

18,80

404 (4)

EUR/100 kg wagi netto

18,80

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,40

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,40

B02

EUR/100 kg wagi netto

36,80

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,40

B02

EUR/100 kg wagi netto

18,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

12,00
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Kod produktów
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Wysokość
refundacji (7)

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg wagi netto

70,80

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg wagi netto

63,20

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg wagi netto

70,80

(5)

B00

EUR/100 kg wagi netto

63,20

1602 50 39 9325
(1)

Dopuszczenie do tej podpozycji jest uzależnione od przedstawienia zaświadczenia znajdującego się w załączniku do zmienionego
rozporządzenia (EWG) nr 32/82.
(2) Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 1964/82, zmienionym.
(3) Zrealizowane zgodnie z warunkami rozporządzenia (EWG) nr 2973/79, zmienionego.
4
( ) Zrealizowane zgodnie z warunkami rozporządzenia (WE) nr 2051/96, zmienionego.
(5) Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 2388/84, zmienionym.
(6) Zawartość chudego mięsa wołowego z wyłączeniem tłuszczu jest określona według procedury badawczej, zamieszczonej
w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U. L 210 z 1.8.1986, str. 39). Wyrażenie „średnia zawartość”
odnosi się do ilości zawartej w próbce, tak jak to zostało określone w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2002 (Dz.U. L 117
z 4.5.2002,
str. 6). Próbka jest pobierana z tej partii danego towaru, która przedstawia najwyższe ryzyko.
(7) Na mocy art. 33 ust. 10 zmienionego rozporządzenia (WE) nr 1254/1999, nie przyznaje się żadnej refundacji wywozowej dla
produktów importowanych z krajów trzecich i reeksportowanych do krajów trzecich.
(8) Refundację przyznaje się wyłącznie dla produktów wytworzonych w ramach systemu przewidzianego w art. 4 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 565/80, zmienionego.
Uwaga: Kody produktów, a także kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w zmienionym rozporządzeniu Komisji (EWG) nr
3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).
Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia zostały określone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005,
str. 12).
Pozostałe miejsca przeznaczenia określa się w sposób następujący:
B00: wszystkie miejsca przeznaczenia (kraje trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia
traktowane jak eksport poza Wspólnotę) z wyjątkiem Rumunii i Bułgarii.
B02: B08, B09 i miejsce przeznaczenia 220.
B03: Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo, Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, zaopatrywanie w żywność i catering (przeznaczenie, o którym mowa w artykułach 36 i 45 oraz, jeżeli właściwe, w art. 44
zmienionego rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11)).
B08: Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenia, Uzbekistan, Tadżykistan,
Kirgizja, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg Jordanu/Strefa Gazy, Jordania,
Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar
(Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, Hongkong.
B09: Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau,
Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna),
Ruanda, Burundi, Wyspa Świętej Heleny z przyległościami, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania,
Seszele z przyległościami, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia,
Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesotho.
B11: Liban i Egipt.

L 183/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2005

II
(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 lipca 2005 r.
zmieniająca decyzję 97/757/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów
rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Madagaskaru w odniesieniu do wyznaczania
właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia
(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2513)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/496/WE)
produktów rybołówstwa i akwakultury określonych
w dyrektywie 91/493/EWG, a także spełnienia wymogów
higieny odpowiadających tym, które zostały określone
w tej dyrektywie.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca
1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji
i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1),
w szczególności jej art. 11 ust. 1,

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/757/WE.

(6)

Właściwym jest stosowanie niniejszej decyzji czterdzieści
pięć dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w celu zapewnienia niezbędnego okresu
przejściowego.

(7)

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

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

Decyzja Komisji 97/757/WE (2) wyznacza „Direction des
services vétérinaires (DSV) du ministère de l’elevage” jako
właściwy organ na Madagaskarze, w celu sprawdzania
i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa
i akwakultury z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
(2)

W następstwie restrukturyzacji administracji na Madagaskarze, właściwy organ przekształcił się w „Direction de la
santé animale et du phytosanitaire (DSAPS) du ministère
de l’agriculture, de l’elevage et de la pêche (MAEP)”.

(3)

Ten nowy organ jest w stanie skutecznie kontrolować
stosowanie obowiązującego prawodawstwa.

(4)

DSAPS złożył oficjalne zapewnienie dotyczące przestrzegania norm kontroli zdrowotnej oraz monitorowania

Artykuł 1
W decyzji 97/757/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 1

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).
(2) Dz.U. L 307 z 12.11.1997, str. 33.

»Direction de la santé animale et du phytosanitaire (DSAPS)
du ministère de l’agriculture, de l’elevage et de la pêche
(MAEP)« jest właściwym organem na Madagaskarze w celu
sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy
91/493/EWG”;
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2) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 2
Produkty rybołówstwa i akwakultury przywożone
z Madagaskaru muszą spełniać następujące warunki:
1) do każdej przesyłki musi być dołączony oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany,
opatrzony datą i składający się z jednego arkusza zgodnie
ze wzorem znajdującym się w załączniku A;

L 183/85

3) artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Świadectwa muszą zawierać nazwisko, stanowisko
i podpis przedstawiciela DSAPS-MAEP oraz jego urzędową
pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacje.”;
4) załącznik A zastępuje się tekstem
w Załączniku do niniejszej decyzji.

znajdującym

się

Artykuł 2
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 28 sierpnia 2005 r.

2) produkty muszą pochodzić z zatwierdzonych zakładów,
statków przetwórni lub chłodni składowych lub
z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych
w załączniku B;
3) z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem
oraz przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, wszystkie opakowania muszą być opatrzone
wykonanym w sposób trwały napisem »MADAGASCAR«
oraz numerem zezwolenia/rejestracji przedsiębiorstwa,
statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia produktu.”;

Artykuł 3
Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK A
ŚWIADECTWO ZDROWIA
w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Madagaskaru, przeznaczonych do wywozu do
Wspólnoty Europejskiej, z wyjątkiem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich w dowolnej formie
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DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 lipca 2005 r.
zmieniająca decyzję 2002/472/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów
rybołówstwa z Republiki Bułgarii
(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2454)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/497/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

Właściwym jest stosowanie niniejszej decyzji czterdzieści
pięć dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, ustanawiając w ten sposób konieczny
okres przejściowy.

(6)

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

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca
1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji
i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1),
w szczególności jej art. 11 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2002/472/WE ustanawiająca specjalne
warunki przywozu produktów rybołówstwa z Republiki
Bułgarii (2) stanowi, że dodanie nowych przedsiębiorstw
i statków do listy przedsiębiorstw i statków, z których
zatwierdzono
przywóz
produktów
rybołówstwa
z Bułgarii będzie wymagać przeprowadzenia inspekcji
przez Komisję.
Decyzja 2002/472/WE stanowi również, że ograniczenie
częstotliwości kontroli bezpośrednich, ustanowione
w decyzji Komisji 94/360/WE (3) nie dotyczy produktów
rybołówstwa przywożonych z Bułgarii.
Wynik nowej inspekcji przeprowadzonej przez
ekspertów Komisji wskazuje, że Bułgaria spełnia obecnie
warunki, aby zapewnić gwarancje sanitarne przynajmniej
równorzędne z tymi stosowanymi we Wspólnocie.
W świetle tego wyniku właściwym jest zezwolenie na
ograniczenie częstotliwości kontroli bezpośrednich,
włączenie nowych przedsiębiorstw do listy oraz stosowanie procedury ustanowionej w art. 5 decyzji Rady
95/408/WE (4) przy wprowadzaniu zmian do listy
w przyszłości.
Należy
zatem
2002/472/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).
(2) Dz.U. L 163 z 21.6.2002, str. 24.
(3) Dz.U. L 158 z 25.6.1994, str. 41. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2002/237/WE (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, str. 40).
(4) Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17. Decyzja ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 157 z 30.4.2004, str. 33).

Artykuł 1
W decyzji 2002/472/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się art. 4 i 5;
2) załączniki I i II zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej
decyzji.
Artykuł 2
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 28 sierpnia 2005 r.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK I
ŚWIADECTWO ZDROWIA
dla produktów rybołówstwa pochodzących z Bułgarii i przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty
Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich pod każdą postacią

L 183/89

L 183/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2005

14.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/91

ZAŁĄCZNIK II
WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW I STATKÓW

Nr zatwierdzenia

Nazwa

Miasto
Region

Data
wygaśnięcia
zatwierdzenia

Kategoria

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello – Okręg Vidin

PP

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi – Okręg Plovdiv

PP

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat – Okręg Smolyan

PP

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad – Okręg Haskovo

PP

BG 051 3002

Beluga AD

Miasto Vidin – Region Vidin

PP

BG 021 3024

Buljac AD

Miasto Bourgas – Region Bourgas

PP

BG 020 3001

Buljac AD

Miasto Bourgas – Region Bourgas

PP

Legenda kategorii:
PPa Zakład przetwarzający wyłącznie lub w części materiały pochodzące z akwakultury (produkty hodowlane).”

Uwagi

A
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DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 lipca 2005 r.
ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Algierii
(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2533)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/498/WE)
wyposażonych, zgodnie z wymogami dyrektywy Rady
92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r., ustanawiającej
minimalne zasady higieny mające zastosowanie do
produktów rybołówstwa otrzymanych na pokładzie
niektórych statków zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) pkt (i)
dyrektywy 91/493/EWG (2). Wykazy te należy sporządzić
na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez
DSV.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca
1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji
i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1),
w szczególności jej art. 11 ust. 1,
(7)

Właściwym jest stosowanie niniejszej decyzji czterdzieści
pięć dni po jej opublikowaniu przewidzianym
w koniecznym okresie przejściowym.

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Algierii w imieniu Komisji przeprowadzono kontrolę,
mającą na celu sprawdzenie warunków, w jakich
produkty rybołówstwa są wytwarzane, przechowywane
i wysyłane do Wspólnoty.

(8)

(2)

Wymogi ustawodawstwa Algierii w zakresie kontroli
zdrowotnej i monitorowania produktów rybołówstwa
można uznać za równoważne wymogom ustanowionym
w dyrektywie 91/493/EWG.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Szczególnie „Direction des Services Vétérinaires (DSV) –
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural”
jest w stanie skutecznie kontrolować wykonywanie
obowiązujących przepisów.

(4)

DSV udzieliła oficjalnego zapewnienia o zgodności
z normami kontroli zdrowotnej i monitorowania
produktów rybołówstwa określonymi w rozdziale
V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz
w odniesieniu do spełniania wymogów higieny równoważnych wymogom ustanowionym przez tę dyrektywę.

Artykuł 1
W Algierii właściwym organem odpowiedzialnym za kontrolowanie i poświadczanie zgodności produktów rybołówstwa
z wymogami dyrektywy 91/493/EWG jest „Direction des
Services Vétérinaires (DSV) – Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural”.

Artykuł 2
Produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty z Algierii
spełniają wymogi określone w art. 3, 4 oraz 5.

Artykuł 3
(5)

Właściwym jest ustanowienie szczegółowych przepisów
dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych do
Wspólnoty z Algierii, zgodnie z dyrektywą 91/493/EWG.

(6)

Konieczne jest również sporządzenie wykazu zakładów,
które otrzymały zezwolenie, statków przetwórni lub
chłodni składowych oraz wykazu statków zamrażalni

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).

1.
Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony
datą i składający się z jednego arkusza, zgodnie ze wzorem
znajdującym się w załączniku I.

2.
Świadectwo sporządza się przynajmniej w jednym języku
urzędowym Państw Członkowskich, w których przeprowadzane
są kontrole.
(2) Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.
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3.
Świadectwo zawiera nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela DSV oraz jego urzędową pieczęć odciśniętą w kolorze
różniącym się od pozostałych adnotacji.

L 183/93

chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia, naniesiony w sposób nieusuwalny.
Artykuł 6

Artykuł 4
Produkty pochodzą z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych, lub z zarejestrowanych statków
zamrażalni wymienionych w załączniku II.

Artykuł 5
Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem
i przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej,
wszystkie opakowania zawierają napis „ALGIERIA” oraz
numer zatwierdzenia/rejestracji zakładu, statku przetwórni,

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 28 sierpnia 2005 r.
Artykuł 7
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I
ŚWIADECTWO ZDROWIA
dla produktów rybołówstwa pochodzących z Algierii oraz przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty
Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich w każdej postaci
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ZAŁĄCZNIK II
WYKAZ ZAKŁADÓW ORAZ STATKÓW

Numer
zatwierdzenia

Miasto
Region

Nazwa

Data wygaśnięcia
zatwierdzenia

Kategoria

06402

Eurl Contra 2 P

Oued Ghir
Bejaia

PP

13408

Sarl Agromar

Chetouane
Tlemcen

PP

13409

Eurl Zahret El Yasmine

Ghazaouet
Tlemcen

PP

13411

Sarl Trading et Agencement Commercial T.A.C.

Ghazaouet
Tlemcen

PP

16401

Kahina Al 78 (Eurl Union Pêche)

Hydra
Alger

FV

16402

Cherif (Eurl Union Pêche)

Hydra
Alger

FV

16403

Nuevo Jose Molia Ikram Al 80 (SPA Sepia)

Bab el Oued
Alger

FV

16404

Sarl Muskaten

Alger
Alger

PP

16405

Cartena CH 645 (SPA Somalep II)

Bou-Ismail
Tipaza

FV

16409

Raimane (SPA Somalep II)

Bou-Ismail
Tipaza

FV

16412

Karima (Sarl Karima Pêche)

Alger
Alger

FV

16417

Établissement Bouali

Chéraga
Alger

PP

16427

Brahim II (Eurl Union Pêche)

Hydra
Alger

FV

16438

El Andaloussi Al 137 (Sarl Pesca Nord I)

Ténes
Chlef

FV

16439

El Kortobi Al 137 (Sarl Pesca Nord I)

Ténes
Chlef

FV

16440

Oulhaca (Sarl Pêche Ouest)

Oran
Oran

FV

16441

El Mansoura 139 (Sarl Pêche Ouest)

Oran
Oran

FV

16442

Naila (Eurl Union Pêche)

Hydra
Alger

FV

16443

El Malaka (Sarl El Malaka Fishing)

Oran
Oran

FV

16444

Alis Mar (Sarl Alis Mar)

Oran
Oran

FV

16445

Sarl Iperfish

Dar-el-Beida
Alger

PP

16449

Lydia Al 240 (Sarl Al Poiss)

Staoueli
Alger

FV

16450

Sarl GSF

Chéraga
Alger

PP

16451

Tinaghi Al 238 (Sarl Alespa Pêche)

Dély Ibrahim
Alger

FV

16452

Ouardia (Société Smalep)

Alger
Alger

FV

16453

Mont Zaccar (Sarl Etap)

Chéraga
Alger

FV
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Numer
zatwierdzenia

Miasto
Region

Nazwa

L 183/97

Data wygaśnięcia
zatwierdzenia

Kategoria

16454

Sarl Mesfina

Chéraga
Alger

PP

16455

Mont Asfour (Sarl Etap)

Chéraga
Alger

FV

16456

Mont Djurdjura (Sarl Etap)

Chéraga
Alger

FV

16457

Bellid Said

Bordj el Kiffan
Alger

PP

16458

Sarl Fimexal Fish

Zéralda
Alger

PP

16459

Nouha Al 118 (Rahouat Fethi)

Bordj el Kiffan
Alger

FV

18403

Sarl Mesfina

Jijel
Jijel

PP

21410

Sarl Stora Fishing

Skikda
Skikda

PP

23401

Sarl Cape de Garde

El Bouni
Annaba

FV

23412

Rouibah Hacene

Annaba
Annaba

PP

23418

Sarl Sahari Export

Annaba
Annaba

PP

23428

Sarl Al Fish

Annaba
Annaba

PP

23430

Sarl Medifish

Annaba
Annaba

PP

23434

Sarl Crustifish Algérie

Annaba
Annaba

PP

23435

Sarl Algérie Fish

Annaba
Annaba

PP

23436

Sarl Finta pêche

Annaba
Annaba

PP

23437

Sarl Haroun Errachid

Annaba
Annaba

PP

27412

Eurl Crustal

Mostaganem
Mostaganem

PP

31403

Sarl Mesfina

Oran
Oran

PP

31407

Sarl Bahia Pêche

Bir el Djir
Oran

PP

31416

Établissement Hanafi Kouider

Bir el Djir
Oran

PP

31417

Oued Tafna Or 2375 (Sarl Alfim)

Oran
Oran

FV

31421

Sarl Zama

Oran
Oran

PP

31423

Sarl Pêche de l’Ouest

Oran
Oran

PP

31424

Oued Rhumel Or 2419 (Sarl Alfim)

Alger
Alger

FV

31428

Sarl Eximer

Ain el Tork
Oran

PP

31429

Eurl Ayad Yamina

Bir el Djir
Oran

PP

31430

Sarl Alfish

Oran
Oran

PP

PL
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Numer
zatwierdzenia

Miasto
Region

Nazwa

14.7.2005

Data wygaśnięcia
zatwierdzenia

Kategoria

31432

Dina Or 2830 (Sarl Socop)

Alger
Alger

FV

31441

Cap Falcon Or 2830 (Sarl Gambera Pêche)

Oran
Oran

FV

31442

Sarl Agromar

Oran
Oran

PP

31443

Eurl Petite Lilly

Bir el Djir
Oran

PP

36405

Sarl MSPM El Mordjane

El kala
El tarf

PP

36411

Sarl Ziani Aissa

El kala
El tarf

PP

36415

Eurl Siadico

El Tarf
El Tarf

PP

36416

Sarl El Amine

El Tarf
El Tarf

PP

42411

Sarl Plate Forme Juto

Ain-Taggourait
Tipaza

PP

42414

Sarl Promal

Bou-Haroun
Tipaza

PP

42416

Eurl Chénoua

Bou-Haroun
Tipaza

PP

42417

Eurl Benimpex

Koléa
Tipaza

PP

42418

Sarl Alfish

Cherchell
Tipaza

PP

46403

Belkacem Abdelkader

Sidi Benadda
Ain-Temouchent

PP

46409

Conserverie des fruits de mer

El Malah
Ain-Temouchent

PP

46411

Si Bachir Mohamed

Ain-Temouchent
Ain-Temouchent

PP

46416

Eurl Sampla

Ben Saf
Ain-Temouchent

PP

46417

El Wiam (Sarl Gefishco)

Boufarik
Blida

FV

46418

Sarl Sexim Trading

Ben Saf
Ain-Temouchent

PP

46419

El Malikou (Sarl Gefishco)

Boufarik
Blida

FV

46422

Abibas (Sarl Abibas)

Oran
Oran

FV

46426

Sarl Bahia Pêche

Ben Saf
Ain-Temouchent

PP

46427

Sarl El Fadl

Hammam-Bouhadjar
Ain-Temouchent

PP

Legenda:
FV Statki przetwórnie
PP Zakład przetwórczy
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PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/99

DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 lipca 2005 r.
ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Bahamów
(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2518)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/499/WE)
dyrektywy 91/493/EWG (2). Wykazy te należy sporządzić
na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez
DF.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca
1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji
i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1),
w szczególności jej art. 11 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Na Bahamach w imieniu Komisji przeprowadzono
kontrolę, mającą na celu sprawdzenie warunków,
w jakich produkty rybołówstwa są wytwarzane, przechowywane i wysyłane do Wspólnoty.

(7)

Właściwym jest stosowanie niniejszej decyzji czterdzieści
pięć dni po jej opublikowaniu przewidzianym
w koniecznym okresie przejściowym.

(8)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

Wymogi ustawodawstwa Bahamów w zakresie kontroli
zdrowotnej i monitorowania produktów rybołówstwa
można uznać za równoważne wymogom ustanowionym
w dyrektywie 91/493/EWG.

Na Bahamach właściwym organem odpowiedzialnym za
kontrolowanie i poświadczanie zgodności produktów rybołówstwa z wymogami dyrektywy 91/493/EWG jest „Department of
Fisheries (DF)”.

(3)

Szczególnie „Department of fisheries (DF)” jest w stanie
skutecznie kontrolować wykonywanie obowiązujących
przepisów.

Artykuł 2

(4)

DF udzielił oficjalnego zapewnienia o zgodności
z normami kontroli zdrowotnej i monitorowania
produktów rybołówstwa, określonymi w rozdziale
V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz
w odniesieniu do spełniania wymogów higieny równoważnych wymogom ustanowionym przez tę dyrektywę.

(5)

Właściwym jest ustanowienie szczegółowych przepisów
dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych do
Wspólnoty z Bahamów, zgodnie z dyrektywą
91/493/EWG.

(6)

Konieczne jest również sporządzenie wykazu zakładów,
które otrzymały zezwolenie, statków przetwórni lub
chłodni składowych oraz wykazu statków zamrażalni
wyposażonych, zgodnie z wymogami dyrektywy Rady
92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r., ustanawiającej
minimalne zasady higieny mające zastosowanie do
produktów rybołówstwa otrzymanych na pokładzie
niektórych statków zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) pkt i)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).

Produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty z Bahamów
spełniają wymogi określone w art. 3, 4 oraz 5.
Artykuł 3
1.
Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony
datą i składający się z jednego arkusza, zgodnie ze wzorem
znajdującym się w załączniku I.
2.
Świadectwo sporządza się przynajmniej w jednym języku
urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.
3.
Świadectwo zawiera nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela DF oraz jego urzędową pieczęć odciśniętą w kolorze
różniącym się od pozostałych adnotacji.
Artykuł 4
Produkty pochodzą z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych, lub z zarejestrowanych statków
zamrażalni wymienionych w załączniku II.
(2) Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.
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Artykuł 5
Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem
i przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej,
wszystkie opakowania zawierają napis „BAHAMY” oraz numer
zatwierdzenia/rejestracji zakładu, statku przetwórni, chłodni
składowej lub statku zamrażalni pochodzenia, naniesiony
w sposób nieusuwalny.
Artykuł 6
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 28 sierpnia 2005 r.

14.7.2005

Artykuł 7
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

14.7.2005
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ZAŁĄCZNIK I
ŚWIADECTWO ZDROWIA
dla produktów rybołówstwa pochodzących z Bahamów i przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty
Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich w każdej postaci
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ZAŁĄCZNIK II
WYKAZ ZAKŁADÓW ORAZ STATKÓW

Nr zatwierdzenia

Miasto
Region

Nazwa

Data
wygaśnięcia
zatwierdzenia

Kategoria

01

Tropic Seafood Ltd

New Providence

PP

04

Marsh Harbour Exporters & Importers Ltd

Abaco

PP

08

Ronald’s Seafood Ltd

Eleuthera

PP

16

Performance Fisheries Ltd

Long Island

PP

22

Paradise Fisheries Ltd

New Providence

PP

29

Seafarmer (David Kreiser)

New Providence

FV

64

Heritage Seafood Ltd

New Providence

PP

68

Hurricane Shawn (Hurricane Seafoods)

New Providence

FV

69

Typhoon Kyle (Hurricane Seafoods)

New Providence

FV

70

Painful Pleasure (Hurricane Seafoods)

New Providence

FV

71

Turn Me Loose (Hurricane Seafoods)

New Providence

FV

90

G & L Seafoods

Grand Bahama

PP

Legenda:
FV Statki przetwórnie
PP Zakład przetwórczy
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DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 lipca 2005 r.
ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Grenady
(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2545)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/500/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

Właściwym jest ustanowienie szczegółowych przepisów
dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych do
Wspólnoty z Grenady, zgodnie z dyrektywą
91/493/EWG.

(6)

Konieczne jest również sporządzenie wykazu zakładów,
które otrzymały zezwolenie, statków przetwórni lub
chłodni składowych oraz wykazu statków zamrażalni
wyposażonych, zgodnie z wymogami dyrektywy Rady
92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r., ustanawiającej
minimalne zasady higieny mające zastosowanie do
produktów rybołówstwa otrzymanych na pokładzie
niektórych statków zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) pkt i)
dyrektywy 91/493/EWG (2). Wykazy te należy sporządzić
na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez
PHD-MHE.

(7)

Właściwym jest stosowanie niniejszej decyzji czterdzieści
pięć dni po jej opublikowaniu przewidzianym
w koniecznym okresie przejściowym.

(8)

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

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca
1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji
i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1),
w szczególności jej art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

W Grenadzie w imieniu Komisji przeprowadzono
kontrolę, mającą na celu sprawdzenie warunków,
w których produkty rybołówstwa są wytwarzane, przechowywane i wysyłane do Wspólnoty.

Wymogi ustawodawstwa Grenady w zakresie kontroli
zdrowotnej i monitorowania produktów rybołówstwa
można uznać za równoważne wymogom ustanowionym
w dyrektywie 91/493/EWG.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

(4)

Szczególnie „Public Health Department (PHD) under the
Ministry of Health and the Environment (MHE)” jest
w stanie skutecznie kontrolować wykonywanie obowiązujących przepisów.

PHD-MHE udzielił oficjalnego zapewnienia o zgodności
z normami kontroli zdrowotnej i monitorowania
produktów rybołówstwa określonymi w rozdziale
V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz
w odniesieniu do spełniania wymogów higieny równoważnych wymogom ustanowionym przez tę dyrektywę.

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).

Artykuł 1
W Grenadzie właściwym organem odpowiedzialnym za kontrolowanie i poświadczanie zgodności produktów rybołówstwa
z wymogami dyrektywy 91/493/EWG jest „Public Health
Department (PHD) under the Ministry of Health and the Environment (MHE)”.

Artykuł 2
Produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty z Grenady
spełniają wymogi określone w art. 3, 4 oraz 5.
(2) Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

14.7.2005
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Artykuł 3

Artykuł 5

1.
Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony
datą i składający się z jednego arkusza, zgodnie ze wzorem
znajdującym się w załączniku I.

Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem
i przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej,
wszystkie opakowania zawierają napis „GRENADA” oraz
numer zatwierdzenia/rejestracji zakładu, statku przetwórni,
chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia, naniesiony w sposób nieusuwalny.

2.
Świadectwo sporządza się przynajmniej w jednym języku
urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.

3.
Świadectwo zawiera nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela PHD-MHE oraz jego urzędową pieczęć odciśniętą
w kolorze różniącym się od pozostałych adnotacji.

Artykuł 6
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 28 sierpnia 2005 r.
Artykuł 7
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.

Artykuł 4
Produkty pochodzą z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych, lub z zarejestrowanych statków
zamrażalni wymienionych w załączniku II.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 183/106
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ZAŁĄCZNIK I
ŚWIADECTWO ZDROWIA
produktów rybołówstwa pochodzących z Grenady i przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej,
z wyłączeniem małży dwuskorupowych, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich w każdej postaci
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ZAŁĄCZNIK II
WYKAZ ZAKŁADÓW ORAZ STATKÓW

Nr zatwierdzenia

Nazwa

001

Grenada Commercial Fisheries Ltd.

St. George’s

002

Caribbean Sefoods Ltd.

005

Minerva (Cardinal Olliverre)

006

Comment (Devon Mitchell)

Petit Martinique

ZV

009

Mascot (Don Blair)

Petit Martinique

ZV

0010

Content I (Chad Charles)

Petit Martinique

ZV

0011

Content II (Francis Decoteau)

Petit Martinique

ZV

0012

White Stallion (Gerard Bethel)

Petit Martinique

ZV

Legenda:
PP

Zakład przetwórczy

ZV

Statek zamrażalnia

Legenda dotycząca „Uwag”:
A

Tylko chłodnia składowa

Miasto
Region

Data
wygaśnięcia
zatwierdzenia

Kategoria

Uwagi

PP

A

St. George’s

PP

A

Carriacou

ZV
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DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 lipca 2005 r.
zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się
przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do
Algierii, Bahamów i Grenady
(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2551)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/501/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

W celu zachowania przejrzystości należy w całości
zastąpić omawiane wykazy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/296/WE.

(5)

Niniejszą decyzję stosuje się od tego samego dnia, co
decyzje
2005/498/WE,
2005/499/WE
oraz
2005/500/WE dotyczące przywozu produktów rybołówstwa z Algierii, Bahamów i Grenady.

(6)

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

uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca
1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy,
tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których
Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych
produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa
lub żywych małży (1), w szczególności jej art. 2 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
(1)

Decyzja Komisji 97/296/WE z dnia 22 kwietnia 1997 r.
ustalająca wykaz państw trzecich, z których dopuszcza
się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do
spożycia przez ludzi (2) zawiera wykaz państw
i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz
produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia
przez ludzi. Część I Załącznika do niniejszej decyzji
ustala wykaz państw i terytoriów objętych szczególną
decyzją na mocy dyrektywy Rady 91/493/EWG z dnia
22 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów
rybołówstwa (3), a część II tego Załącznika ustala wykaz
państw i terytoriów spełniających warunki określone
w art. 2 ust. 2 decyzji 95/408/WE.

Artykuł 1
Załącznik do decyzji 97/296/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 28 sierpnia 2005 r.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.

(2)

(4),

(5)

Decyzje Komisji 2005/498/WE
2005/499/WE oraz
2005/500/WE (6) ustalają szczególne warunki przywozu
produktów rybołówstwa z Algierii, Bahamów i Grenady.
Wymienione państwa należy zatem włączyć do wykazu
w części I Załącznika do decyzji 97/296/WE.

(1) Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 157 z 30.4.2004, str. 33; sprostowanie w Dz.U. L 195
z 2.6.2004, str. 12).
(2) Dz.U. L 122 z 14.5.1997, str. 21. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2005/219/WE (Dz.U. L 69 z 16.3.2005, str. 55).
(3) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).
(4) Patrz: str. 92 niniejszego Dziennika Urzędowego.
(5) Patrz: str. 99 niniejszego Dziennika Urzędowego.
(6) Patrz: str. 104 niniejszego Dziennika Urzędowego.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK
Wykaz państw i terytoriów, z których przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do
spożycia przez ludzi, jest dozwolony
I. Państwa i terytoria objęte decyzją szczególną na mocy dyrektywy Rady 91/493/EWG
AE – Zjednoczone Emiraty Arabskie

LK – Sri Lanka

AG – Antigua i Barbuda

MA – Maroko

AL – Albania

MG – Madagaskar

AN – Antyle Niderlandzkie

MR – Mauretania

AR – Argentyna

MU – Mauritius

AU – Australia

MV – Malediwy

BD – Bangladesz

MX – Meksyk

BG – Bułgaria
BR – Brazylia
BS – Bahamy
BZ – Belize
CA – Kanada
CH – Szwajcaria
CI – Wybrzeże Kości Słoniowej
CL – Chile
CN – Chiny
CO – Kolumbia
CR – Kostaryka
CS – Serbia i Czarnogóra (1)
CU – Kuba
CV – Republika Zielonego Przylądka
DZ – Algieria
EC – Ekwador
EG – Egipt
FK – Falklandy
GA – Gabon
GD – Grenada
GH – Ghana
GL – Grenlandia
GM – Gambia
GN – Gwinea
GT – Gwatemala
GY – Gujana
HK – Hongkong
HN – Honduras
HR – Chorwacja
ID – Indonezja

MY – Malezja
MZ – Mozambik
NA – Namibia
NC – Nowa Kaledonia
NG – Nigeria
NI – Nikaragua
NZ – Nowa Zelandia
OM – Oman
PA – Panama
PE – Peru
PG – Papua Nowa Gwinea
PH – Filipiny
PF – Polinezja Francuska
PM – St Pierre i Miquelon
PK – Pakistan
RO – Rumunia
RU – Rosja
SA – Arabia Saudyjska
SC – Seszele
SG – Singapur
SN – Senegal
SR – Surinam
SV – Salwador
TH – Tajlandia
TN – Tunezja
TR – Turcja
TW – Tajwan
TZ – Tanzania
UG – Uganda

IN – Indie

UY – Urugwaj

IR – Iran

VE – Wenezuela

JM – Jamajka

VN – Wietnam

JP – Japonia

YE – Jemen

KE – Kenia

YT – Majotta

KR – Korea Południowa

ZA – Republika Południowej Afryki

KZ – Kazachstan

ZW – Zimbabwe

(1) Z wyjątkiem Kosowa, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

14.7.2005

14.7.2005
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II. Państwa i terytoria spełniające wymogi art. 2 ust. 2 decyzji 95/408/WE
AM – Armenia (1)

FJ – Fidżi

AO – Angola

IL – Izrael

AZ – Azerbejdżan (2)
BJ – Benin
BY – Białoruś

MM – Myanmar
SB – Wyspy Salomona
SH – Święta Helena

CG – Republika Kongo (3)
CM – Kamerun

TG – Togo

ER – Erytrea

US – Stany Zjednoczone Ameryki

(1) Zezwala się tylko na przywóz żywych raków (Astacus leptodactylus) przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
(2) Zezwala się tylko na przywóz kawioru.
(3) Zezwala się tylko na przywóz złowionych produktów rybołówstwa, mrożonych i pakowanych ostatecznie na morzu”.
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