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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 63/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców
i warzyw
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

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

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości w przywozie, o których mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie
z tabelą zamieszczoną w Załączniku.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia
2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62
z 9.3.2005, str. 3).
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ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla
ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

0702 00 00

052
204
212
624
999

89,6
47,1
92,7
115,6
86,3

0707 00 05

052
204
999

169,1
83,8
126,5

0709 10 00

220
999

94,1
94,1

0709 90 70

052
204
999

113,0
128,4
120,7

0805 10 20

052
204
220
388
624
999

46,7
55,8
47,0
66,5
58,5
54,9

0805 20 10

052
204
999

74,2
71,2
72,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
400
464
624
662
999

71,1
76,7
84,3
133,0
74,7
27,9
78,0

0805 50 10

052
220
999

55,6
60,9
58,3

0808 10 80

400
404
512
720
999

108,1
93,3
58,4
60,2
80,0

0808 20 50

400
720
999

97,2
54,4
75,8

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 64/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na
wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

(4)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 1695/2005 otrzymuje następujące brzmienie:

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

(2)

(3)

„Artykuł 2

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1695/2005 (2) ogłoszono stały przetarg na wywóz 500 000 ton pszenicy
zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej
agencji interwencyjnej.

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 1 000 000 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do wszystkich państw trzecich,
z wyjątkiem Albanii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Lichtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (*) oraz Szwajcarii.

Dzięki przetargom, które odbyły się od momentu
otwarcia stałego przetargu prawie cała ilość pszenicy
udostępniona podmiotom gospodarczym została wyczerpana. Ze względu na silny popyt stwierdzony w ciągu
ostatnich kilku tygodni i sytuację na rynku, należy
udostępnić nowe ilości pszenicy i zezwolić francuskiej
agencji interwencyjnej na zwiększenie o 500 000 ton
ilości pszenicy zgłoszonej do przetargu na wywóz.
Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1695/2005.

___________
(*) Wraz z Kosowem, zgodnie z określeniem zawartym
w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.”.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 272 z 18.10.2005, str. 3.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 65/2006
z dnia 13 stycznia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki wprowadzenia w życie
wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywilnego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające
wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego (1),
w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 622/2003 dodaje się art. 3a
w następującym brzmieniu:

„Artykuł 3a
Nowe metody i procesy

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 zadaniem
Komisji jest przyjęcie środków w celu wprowadzenia
w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa we Wspólnocie Europejskiej.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia
4 kwietnia 2003 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów
dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (2)
było pierwszym aktem zawierającym takie środki.

1.
Państwa Członkowskie mogą dopuścić metodę techniczną lub proces dotyczący działań z zakresu ochrony,
które są stosowane zamiast działań określonych
w Załączniku, pod warunkiem że:

(2)

Istnieje potrzeba ustanowienia środków, które szczegółowo określą wspólne podstawowe standardy.

b) nie wpłynie to negatywnie na ogólny osiągany poziom
ochrony.

(3)

W szczególności powinna istnieć możliwość testowania
nowych technologii i procesów, na zasadzie próby
i w ograniczonym okresie czasu. Takie próby nie
powinny negatywnie wpływać na ogólny poziom
ochrony lotnictwa.

2.
Co najmniej cztery miesiące przed planowanym wprowadzeniem proponowanej nowej metody lub procesu dane
Państwo Członkowskie informuje o tym Komisję i Państwa
Członkowskie na piśmie, załączając ocenę wskazującą, w jaki
sposób zagwarantuje, że zastosowanie nowej metody lub
procesu spełnia wymóg ust. 1 lit. b). Notyfikacja taka
winna również zawierać szczegółowe informacje na temat
miejsca (miejsc), gdzie metoda lub proces zostaną zastosowane, i przewidywanej długości okresu prowadzenia próby.

(4)

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 622/2003.

(1)

(1) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 849/2004 (Dz.U. L 158 z 30.4.2004,
str. 1).
(2) Dz.U. L 89 z 5.4.2003, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 857/2005 (Dz.U. L 143 z 7.6.2005,
str. 9).

a) metodę tę lub proces stosuje się w celu oceny nowego
sposobu prowadzenia działań z zakresu ochrony; oraz

3.
Jeśli Komisja udzieli Państwu Członkowskiemu pozytywnej odpowiedzi lub jeśli nie udzieli odpowiedzi w ciągu
trzech miesięcy od otrzymania pisemnego wniosku, Państwo
Członkowskie może dopuścić wprowadzenie nowej metody
lub procesu.
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Jeśli Komisja jest zdania, że proponowana nowa metoda lub
proces nie gwarantuje utrzymania wystarczającego ogólnego
poziomu ochrony lotnictwa we Wspólnocie, informuje o tym
Państwo Członkowskie, wyjaśniając swoje zastrzeżenia
w ciągu trzech miesięcy od otrzymania notyfikacji, o której
mowa
w ust. 2. W takiej sytuacji Państwo Członkowskie nie wprowadza metody lub procesu, zanim dany proces lub metoda
nie uzyska pozytywnej oceny Komisji.
4.
Okres prowadzenia próby dotyczącej każdej z metod
lub procesów nie może przekraczać osiemnastu miesięcy.
Komisja może przedłużyć ten okres prób o nie więcej niż
dalsze dwanaście miesięcy, pod warunkiem że Państwo
Członkowskie przedstawi odpowiednie uzasadnienie takiego
przedłużenia.

L 11/5

5.
Właściwy organ Państwa Członkowskiego, w odstępach
czasowych nie dłuższych niż sześć miesięcy w trakcie okresu
próby, dostarcza Komisji sprawozdanie na temat stanu
zaawansowania próby. Komisja informuje pozostałe Państwa
Członkowskie o treści sprawozdania.
6.
Okres próby nie może w żadnym wypadku przekraczać
30 miesięcy.”.
Artykuł 2
Wejście w życie
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 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EURATOM) NR 66/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r.
zwalniające z obowiązku stosowania zasad rozdziału dotyczącego zaopatrzenia w zakresie
transferu niewielkich ilości rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów
rozszczepialnych
Artykuł 2

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 2 lit. d) i art. 74,
77, 124 i 161,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Rozporządzenie Komisji nr 17/66/Euratom z dnia
29 listopada 1966 r. zwalniające z obowiązku stosowania zasad rozdziału dotyczącego zaopatrzenia
w zakresie transferu niewielkich ilości rud, materiałów
źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych (1) zostało znacząco zmienione (2). Dla zapewnienia
jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

Warunki zaopatrzenia Wspólnoty w materiały rozszczepialne pozwalają na ogłoszenie zwolnienia przewidzianego w art. 74 Traktatu, zgodnie ze sposobami zapewniającymi ochronę regularnego i równego zaopatrzenia
wszystkich
użytkowników,
z
jednej
strony,
w odniesieniu do rud i materiałów źródłowych,
a z drugiej strony w odniesieniu do specjalnych materiałów rozszczepialnych,

Ze stosowania przepisów rozdziału VI tytułu II Traktatu zwalnia
się, w odniesieniu do specjalnych materiałów rozszczepialnych,
transfer, przywóz na i wywóz z terytorium Wspólnoty, pod
warunkiem że dotyczy to ilości określonych w stanie wolnym,
nieprzekraczających 200 gramów uranu-235, uranu-233 lub
plutonu w każdej pojedynczej transakcji oraz rocznego limitu
1 000 gramów którejkolwiek z tych substancji na użytkownika.
W przypadku wywozu i przywozu niniejsze stosuje się
z zastrzeżeniem przepisów umów o współpracy zawartych
przez Wspólnotę z państwami trzecimi.

Artykuł 3
Każdy, kto przywozi lub wywozi, lub każdy dostawca dokonujący transferu wewnątrz Wspólnoty w ramach zwolnienia ustanowionego w art. 1 i 2, zgłasza do Agencji Dostaw kwartalne
zestawienia transakcji w ten sposób przeprowadzone,
z uwzględnieniem:

a) daty zawarcia umowy dostawy;

b) nazw stron umowy;

c)

miejsca produkcji materiału;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

d) cech chemicznych i/lub fizycznych produktu;
Artykuł 1
Ze stosowania postanowień tytułu II rozdziału VI Traktatu dla
rud i materiałów źródłowych uranu i toru wyłącza się:

a) transfer i przywóz na terytorium Wspólnoty ilości nieprzekraczających zawartości 1 t uranu i/lub toru na transakcję
w granicach 5 t rocznie na użytkownika, dla każdego
z tych materiałów;

b) wywóz poza terytorium Wspólnoty ilości, dla których
zawartość uranu i/lub toru nie przekracza 1 t w granicach
5 t rocznie na użytkownika, dla każdego z tych materiałów.
(1) Dz.U. 241 z 28.12.1966, str. 4057/66. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (Euratom) nr 3137/74 (Dz.U. L 333
z 13.12.1974, str. 27).
(2) Patrz: załącznik I.

e)

ilości podanych w jednostkach systemu miar;

f)

zastosowania
tych
rud,
materiałów
i specjalnych materiałów rozszczepialnych.

źródłowych

Informacje, o których mowa w lit. e) akapit pierwszy, wyraża
się w kilogramach zawartości uranu lub toru dla rud
i materiałów źródłowych i w gramach dla uranu-233, uranu235 lub plutonu dla specjalnych materiałów rozszczepialnych.
Liczby zawierające części dziesiętne są zaokrąglane do jednostki
niższej lub wyższej, w zależności, czy część dziesiętna jest
niższa czy wyższa niż 0,5. Jeśli część dziesiętna wynosi 0,5,
liczba jest zaokrąglana do jednostki wyższej lub niższej
w zależności, czy cyfra poprzedzająca część dziesiętną jest
parzysta czy nieparzysta.
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Kwartalne zestawienia są zgłaszane do Agencji w terminie
jednego miesiąca, licząc od końca każdego kwartału, w czasie
którego miały miejsce operacje, o których mowa w niniejszym
rozporządzeniu.

L 11/7

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać
jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie
z tabelą korelacji w załączniku II.
Artykuł 5

Artykuł 4
Rozporządzenie nr 17/66/Euratom zostaje uchylone.

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 16 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

PL
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ZAŁĄCZNIK I
Uchylone rozporządzenie i jego zmiana
Rozporządzenie Komisji 17/66/Euratom (Dz.U. 241 z 28.12.1966, str. 4057/66)
Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 3137/74 (Dz.U. L 333 z 13.12.1974, str. 27)

ZAŁĄCZNIK II
Tabela korelacji
Rozporządzenie nr 17/66/Euratom

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 zdanie wprowadzające

Artykuł 1 zdanie wprowadzające

Artykuł 1 tiret pierwsze

Artykuł 1 lit. a)

Artykuł 1 tiret drugie

Artykuł 1 lit. b)

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3 akapit pierwszy

Artykuł 3 akapit pierwszy

Artykuł 3 akapit pierwszy przypis u dołu strony 3

Artykuł 3 akapit drugi

Artykuł 3 akapit drugi

Artykuł 3 akapit trzeci

—

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5

—

Załącznik I

—

Załącznik II

17.1.2006

17.1.2006
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 67/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r.
zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu
posiadanych przez Komisję wynika, iż obecnie stosowane
stawki refundacji wywozowych powinny zostać zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia
19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), szczególnie jego art. 27 ust. 5a oraz
art. 15,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

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

(2)

Stawki refundacji stosowane od dnia 23 grudzień 2005 r.
do
produktów
wymienionych
w
Załączniku,
wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do
Traktatu, zostały ustalone rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 2128/2005 (2).
Z zastosowania reguł i kryteriów zawartych
w rozporządzeniu (WE) nr 2128/2005 do informacji

Stawki refundacji określone w rozporządzeniu (WE)
nr 2128/2005 zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie
17 stycznia 2006 r.

wchodzi

w

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(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 340 z 23.12.2005, str. 37.

życie

z

dniem
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ZAŁĄCZNIK
Stawki refundacji stosowane od dnia 17 stycznia 2006 r. do niektórych produktów z sektora cukru
wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)
Stawka refundacji na 100 kg (w EUR)
Kod CN

1701 99 10

Opis

Cukier biały

W przypadku ustalania
refundacji z wyprzedzeniem

Inne

32,19

32,19

(1) Stawki określone w niniejszym załączniku nie mają zastosowania do wywozu do Bułgarii z dniem 1 października 2004 r., do Rumunii
z dniem 1 grudnia 2005 r. oraz do towarów wymienionych w tabelach I i II Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą
Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarskiej lub do Księstwa Lichtensteinu – z dniem 1 lutego 2005 r.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 68/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy
w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2488/2000 z dnia
10 listopada 2000 r. utrzymujące zamrożenie funduszy
w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim (1),
w szczególności jego art. 4 ust. 2 lit. c),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2488/2000
zawiera listę właściwych organów, którym powierzone
zostały konkretne zadania związane z wykonaniem
tego rozporządzenia.

Niemcy, Niderlandy, Szwecja i Zjednoczone Królestwo
wystąpiły o zmianę adresów właściwych organów tych
krajów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2488/2000 zostaje
niniejszym zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 287 z 14.11.2000, str. 19. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1205/2001 (Dz.U. L 163
z 20.6.2001, str. 14) oraz Aktem Przystąpienia z 2003 r.,
załącznik II, sekcja 20, pkt 8 (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 773).

L 11/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK
W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2488/2000 wprowadza się następujące zmiany:
1) Dane adresowe w pozycji „Niemcy” otrzymują brzmienie:
„Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel.: (49-89) 28 89 38 00
Faks: (49-89) 35 01 63 38 00”;
2) Dane adresowe w pozycji „Niderlandy” otrzymują brzmienie:
„Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Niderlandy
Tel.: (31-70) 342 8997
Faks: (31-70) 342 7984”;
3) Dane adresowe w pozycji „Szwecja” otrzymują następujące brzmienie:
„Artykuł 2 ust. 2
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
S-102 26 Stockholm
Tel.: (46-8) 401 90 00
Faks: (46-8) 401 99 00
Artykuł 3
Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel.: (46-8) 787 80 00
Faks: (46-8) 24 13 35
Artykuł 4 ust. 3
Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tel.: (46-8) 786 90 00
Faks: (46-8) 411 27 89”;
4) Dane adresowe w pozycji „Zjednoczone Królestwo” otrzymują następujące brzmienie:
„Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
Zjednoczone Królestwo
Tel.: (44-207) 601 46 07
Faks: (44-207) 601 43 09
HM Treasury
International Financial Services
Parliament Street
London SW1P 3AG
Zjednoczone Królestwo
Tel.: (44-207) 207 55 50
Faks: (44-207) 207 43 65
Dla Gibraltaru:
Ernest Montado
Chief Secretary
Government Secretariat
No. 6 Convent Place
Gibraltar
Zjednoczone Królestwo
Tel.: (350) 75707
Faks: (350) 587 5700”.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r.
ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż
w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych
pochodzących z Jordanii
w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany
listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael
dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz
zastąpienia protokołów 1 i 2 do Układu o stowarzyszeniu
między WE a Izraelem (3), 2003/914/WE z dnia 22
grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską
a Królestwem Maroka dotyczącego wzajemnych środków
liberalizacyjnych oraz zastąpienia protokołów 1 i 3 do
Układu o stowarzyszeniu między WE a Marokiem (4)
oraz 2005/4/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej
na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, dotyczącego
wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia protokołów 1 i 2 do Przejściowego układu stowarzyszeniowego
pomiędzy WE a Autonomią Palestyńską (5).

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia
21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego
Brzegu i Strefy Gazy (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. a),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Artykuł 2 ust. 2 i art. 3 rozporządzenia (EWG) nr
4088/87 przewiduje, iż wspólnotowe ceny przywozu
i wspólnotowe ceny producenta są ustalane co piętnaście
dni dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków
wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż
drobnokwiatowych i mają zastosowanie przez dwa
tygodnie. Zgodnie z art. 1b rozporządzenia Komisji
(EWG) nr 700/88 z dnia 17 marca 1988 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych
kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka
oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (2) ceny są
ustalone dla okresu dwóch kolejnych tygodni na
podstawie ważonych danych, dostarczonych przez
Państwa Członkowskie.

(2)

Istotne jest, aby ceny te zostały bezzwłocznie ustalone,
żeby móc określić, jakie należności celne należy
stosować.

(3)

Z uwagi na przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej
dnia 1 maja 2004 r. w przyszłości nie należy ustalać
cen przywozu odnośnie do tego państwa.

(4)

Podobnie nie należy też już ustalać cen przywozu
względem Izraela, Maroka, Zachodniego Brzegu i Strefy
Gazy, biorąc pod uwagę porozumienia zatwierdzone
decyzją Rady 2003/917/WE z dnia 22 grudnia 2003 r.

(5)

Komisja powinna przyjąć omawiane środki w odstępie
czasowym między zebraniami Komitetu Zarządzającego
ds. Żywych Roślin i Produktów Kwiatowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu
dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobnokwiatowych, określone w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4088/87,
ustalone są w Załączniku do niniejszego rozporządzenia na
okres od 18 do 31 stycznia 2006 r.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 382 z 31.12.1987, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1300/97 (Dz.U. L 177 z 5.7.1997,
str. 1).
(2) Dz.U. L 72 z 18.3.1988, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2062/97 (Dz.U. L 289
z 22.10.1997, str. 1).

(3) Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 65.
(4) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 117.
(5) Dz.U. L 2 z 5.1.2005, str. 4.
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ZAŁĄCZNIK
(EUR/100 sztuk)
Okres: od 18 do 31 stycznia 2006 r.
Wspólnotowe ceny
producenta

Wspólnotowe ceny
przywozu

Jordania

Goździki jednokwiatowe
(bloom)

Goździki wielokwiatowe
(spray)

Róże wielkokwiatowe

Róże drobnokwiatowe

16,49

12,05

35,88

13,68

Goździki jednokwiatowe
(bloom)

Goździki wielokwiatowe
(spray)

Róże wielkokwiatowe

Róże drobnokwiatowe

—

—

—

—
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r.
zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre
produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy
2005/2006
niem Komisji (WE) nr 1011/2005 (3). Ceny te i
kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 2161/2005 (4).

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
(2)

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

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do
zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami
i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1423/95,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/95 z dnia
23 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące przywozu produktów innych niż melasy
w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 1 ust. 2 akapit
drugi, zdanie drugie, oraz art. 3 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności
stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku
gospodarczego 2005/2006 zostały ustalone rozporządze-

Artykuł 1
Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do
przywozu produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1423/95, ustalone rozporządzeniem (WE)
nr 1011/2005 w odniesieniu do roku gospodarczego
2005/2006, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi
w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia
2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6
z 10.1.2004, str. 16).
(2) Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 624/98 (Dz.U. L 85 z 20.3.1998,
str. 5).

(3) Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 35.
(4) Dz.U. L 342 z 24.12.2005, str. 67.
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Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie
cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia
17 stycznia 2006 r.
(EUR)
Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg
netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg
netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)

31,28
31,28

1,90
5,89

1701 12 10 (1)

31,28

1,77

1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)

31,28
31,08

5,46
9,69

1701 99 10 (2)

31,08

5,17

1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

31,08
0,31

5,17
0,34

(1) Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 (Dz.U. L 178
z 30.6.2001, str. 1).
(2) Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt I rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.
(3) Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 71/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r.
zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie
nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 9/2006
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Z uwagi na różnice pomiędzy danymi, którymi obecnie
dysponuje Komisja a danymi dostępnymi w chwili przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 9/2006, należy zmienić te
refundacje,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001
z 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), w szczególności jego artykuł 27 ust. 5
akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Refundacje stosowane do wywozu cukru białego i cukru
surowego w stanie nieprzetworzonym zostały ustalone
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 9/2006 (2).

Artykuł 1
Refundacje, które przyznaje się do wywozu produktów,
o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1260/2001, w stanie nieprzetworzonym i niedenaturowanych, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 9/2006, zmienia
się i przedstawia w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia
2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6
z 10.1.2004, str. 16).
(2) Dz.U. L 3 z 6.1.2006, str. 9.
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ZAŁĄCZNIK
REFUNDACJE WYWOZOWE DO CUKRU BIAŁEGO I CUKRU SUROWEGO W STANIE NIEPRZETWORZONYM OD DNIA 17 STYCZNIA 2006 R. (a)
Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,61 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,61 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,61 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,61 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

0,3219

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

0,3219

NB: Kody produktów i kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366
z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.
Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).
Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:
S00: wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem,
określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z 10 czerwca 1999 r.) i Byłej Jugosłowiańskiej
Republiki Macedonii, poza przypadkiem cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia
Rady nr 2201/96 (Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29).
(a) Kwoty refundacji ustalone w niniejszym załączniku nie są stosowane od dnia 1 lutego 2005 r. zgodnie z decyzją Rady 2005/45/WE
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją
Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r.
odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie o przetworzonych produktów rolnych (Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 17).
(1) Niniejszą kwotę stosuje się do cukru surowego o uzysku wynoszącym 92 %. Jeżeli uzysk z wywożonego cukru surowego nie wynosi
92 %, stosowaną kwotę refundacji wylicza się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 72/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r.
zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru,
wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 2132/2005
jęcia rozporządzenia (WE) nr 2132/2005, należy zmienić
te refundacje,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

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

(2)

Refundacje stosowane do wywozu syropów i niektórych
innych produktów w sektorze cukru, wywożonych
w stanie nieprzetworzonym, zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2132/2005 (2).
Z uwagi na różnice pomiędzy danymi, którymi obecnie
dysponuje Komisja a danymi dostępnymi w chwili przy-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Refundacje, które przyznaje się do wywozu w stanie nieprzetworzonym produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d),
f) i g) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 2132/2005 dla roku gospodarczego
2005/2006, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi
w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia
2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione
ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6
z 10.1.2004, str. 16).
(2) Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 47.
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ZAŁĄCZNIK
ZMIENIONE KWOTY REFUNDACJI WYWOZOWYCH DO SYROPÓW I NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW
W SEKTORZE CUKRU, WYWOŻONYCH W STANIE NIEPRZETWORZONYM (a)
Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suchej masy

32,19 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

32,19 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg suchej masy

61,16 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

0,3219 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

0,3219 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

0,3219 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

0,3219 (3)
32,19 (1)

32,19 (1)
0,3219 (3)

NB: Kody produktów i kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366
z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.
Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003,
str. 11).
Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:
S00: wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia
traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz
z Kosowem, określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z 10 czerwca 1999 r.) i Byłej
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, oprócz cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b)
rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 (Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29).
(a) Kwoty refundacji ustalone w niniejszym załączniku nie są stosowane od dnia 1 lutego 2005 r. zgodnie z decyzją Rady 2005/45/WE
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją
Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r.
odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 17).
(1) Stosowane wyłącznie do produktów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2135/95.
(2) Stosowane wyłącznie do produktów, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2135/95.
(3) Kwoty podstawowej nie stosuje się do syropów o czystości mniejszej niż 85 % (rozporządzenie (WE) nr 2135/95). Zawartość
sacharozy określona jest zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2135/95.
(4) Kwoty nie stosuje się do produktu określonego w pkt 2 Załącznika do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3513/92 (Dz.U. L 355
z 5.12.1992, str. 12).
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II
(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI
z dnia 5 stycznia 2006 r.
zmieniająca załącznik B do dyrektywy Rady 88/407/EWG i załącznik II do decyzji 2004/639/WE
w odniesieniu do warunków przywozu nasienia bydła domowego
(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5840)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/16/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

Jednakże pojawiły się problemy związane z przywozem
nasienia bydła domowego z państw trzecich z uwagi na
brakujące
lub
niewłaściwe
informacje
podane
w załączniku B do dyrektywy 88/407/EWG i w załączniku II do decyzji 2004/639/WE, które należy zatem
odpowiednio zmienić.

(4)

W celu stworzenia podmiotom gospodarczym możliwości dostosowania się do nowych warunków ustanowionych w niniejszej decyzji za właściwe uznaje się
wprowadzenie okresu przejściowego, podczas którego,
na określonych warunkach, nasienie bydła domowego
spełniające warunki ustanowione we wzorze świadectwa
weterynaryjnego obowiązującego przed terminem stosowania niniejszej decyzji może być przywożone do
Wspólnoty.

(5)

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 88/407/EWG z dnia 14 czerwca
1988 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane
w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie nasienia
bydła domowego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 2 akapit
pierwszy, art. 11 ust. 2 i art. 17 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z wprowadzeniem zmian do dyrektywy
88/407/EWG dyrektywą Rady 2003/43/WE (2) konieczne
było przekształcenie decyzji Komisji odnoszących się do
warunków zdrowotnych zwierząt w przywozie nasienia
bydła domowego do Wspólnoty.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
(2)

Komisja przyjęła zatem decyzję 2004/639/WE z dnia
6 września 2004 r. ustanawiającą warunki przywozu
nasienia bydła domowego (3), która ujęła w jednym
akcie wszystkie informacje odnoszące się do przywozu
nasienia bydła domowego.

(1) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2004/101/WE (Dz.U. L 30 z 4.2.2004, str. 15).
(2) Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 23.
(3) Dz.U. L 292 z 15.9.2004, str. 21. Decyzja zmieniona decyzją
2005/290/WE (Dz.U. L 93 z 12.4.2005, str. 34).

Artykuł 1
W załączniku B do dyrektywy 88/407/EWG wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2
Załącznik II do decyzji 2004/639/WE zastępuje się tekstem
znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.
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Artykuł 3
W okresie przejściowym, kończącym się z dniem 31 marca
2006 r., Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz nasienia
bydła domowego, pod warunkiem że:

17.1.2006

Artykuł 4
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.
Artykuł 5
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

a) spełnia ono warunki ustanowione we wzorze świadectwa
weterynaryjnego znajdującym się w załączniku II do decyzji
2004/639/WE, które miało zastosowanie przed datą stosowania niniejszej decyzji; oraz

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

b) towarzyszy mu takie należycie wypełnione świadectwo.

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I
W załączniku B do dyrektywy 88/407/EWG rozdział I pkt 1 lit. d) akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Właściwy organ może zezwolić na przeprowadzenie testów, o których mowa w lit. d), na próbkach pobranych
w stacji kwarantanny. W takim wypadku okres kwarantanny określony w lit. a) nie może się rozpoczynać przed datą
pobrania próbek. Jednakże jeżeli wynik któregokolwiek z testów wymienionych w lit. d) będzie dodatni, zwierzę
z takim wynikiem zostaje niezwłocznie usunięte z pomieszczenia do izolacji. W przypadku izolacji grupowej okres
kwarantanny, o którym mowa w lit. a), nie może rozpocząć się dla pozostałych zwierząt, dopóki zwierzę,
w odniesieniu do którego wynik okazał się dodatni, nie zostanie usunięte z pomieszczenia izolacji.”.
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ZAŁĄCZNIK II
„ZAŁĄCZNIK II
Wzory świadectw weterynaryjnych stosowane w przywozie
CZĘŚĆ 1
NASIENIE

BYDŁA DOMOWEGO, PRZEZNACZONE DO PRZYWOZU, POZYSKANE
Z DYREKTYWĄ RADY 88/407/EWG ZMIENIONĄ DYREKTYWĄ 2003/43/WE

ZGODNIE

Poniższy wzór świadectwa stosuje się w przywozie nasienia pozyskiwanego zgodnie z dyrektywą Rady 88/407/EWG
zmienioną dyrektywą 2003/43/WE.

17.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/25

L 11/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2006

17.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/27

L 11/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CZĘŚĆ 2
NASIENIE BYDŁA DOMOWEGO POZYSKANE, PODDANE OBRÓBCE I PRZECHOWYWANE PRZED DNIEM
31 GRUDNIA 2004 R., PRZEZNACZONE DO PRZYWOZU OD DNIA 1 STYCZNIA 2005 R. ZGODNIE Z ART
2. UST. 2 DYREKTYWY RADY 2003/43/WE
Poniższy wzór świadectwa obowiązuje, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., w przywozie nasienia pochodzącego
z zapasów, pozyskanego, poddanego obróbce i przechowywanego przed dniem 31 grudnia 2004 r., zgodnie
z warunkami wcześniej określonymi w dyrektywie Rady 88/407/EWG, i przywożonego po tej dacie zgodnie z art. 2
ust. 2 dyrektywy 2003/43/WE.
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DECYZJA KOMISJI
z dnia 11 stycznia 2006 r.
zmieniająca dodatek A do załącznika V do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do
niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Republice Czeskiej
(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6052)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/17/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek A do
załącznika V do Aktu Przystąpienia z 2003 r. W celu
zapewnienia jasności należy go zastąpić.

(5)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia
Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii,
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii
i Słowacji, w szczególności jego załącznik V, rozdział 3,
sekcja A ust. 1 lit. d),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Republice Czeskiej przyznano okresy przejściowe
w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych
w dodatku A (1) do załącznika V do Aktu Przystąpienia
z 2003 r.
Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz
Republiki Czeskiej niektóre zakłady mięsne zakończyły
proces modernizacji i są aktualnie w pełni zgodne
z prawem wspólnotowym. Niektóre zakłady zakończyły
działalność, na którą otrzymały okres przejściowy.
Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu
zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.
Status trzech zakładów mięsnych i zmiana ich kategorii
na zakłady o niskiej wydajności są obecnie przedmiotem
rozmów z właściwymi władzami Republiki Czeskiej.
Należy przewidzieć dodatkowy krótki okres w celu
wyjaśnienia sytuacji.

(1) Dz.U. C 227 E z 23.9.2003, str. 14.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Dodatek A do załącznika V do Aktu Przystąpienia z 2003 r.
zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
„Dodatek A,
o którym mowa w rozdziale 3 sekcja A ust. 1 do załącznika V (*)
Wykaz zakładów, ze wskazaniem niedociągnięć oraz terminami wyznaczonymi do ich uzupełnienia
UBOJNIE

Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Niedociągnięcia

Data pełnego dostosowania

1

JABOR, s.r.o.

Dyrektywa Rady 64/433/EWG:
załącznik II, rozdział I, pkt 9
załącznik II, rozdział II, pkt 10 lit. b), c) i e)

31.12.2005

2

Jaroslav Kouba, Řeznictví –
uzenářství

Dyrektywa Rady 64/433/EWG:
załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. b), c) i e)
załącznik I, rozdział I, pkt 2 lit. b)
załącznik I, rozdział I, pkt 4 lit. c) i d)
załącznik I, rozdział I, pkt 5, 11 i 12
załącznik I, rozdział II, pkt 14 lit. b), e), h)
i i)
załącznik I, rozdział III, pkt 15 lit. b)

31.12.2005

3

Karel Nozar, Jatky Janov

Dyrektywa Rady 64/433/EWG:
załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a) i b)
załącznik I, rozdział I, pkt 2 lit. a) i pkt 11

31.12.2006

4

Pavel Hřebejk – Firma
Slávie

Dyrektywa Rady 64/433/EWG:
załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a), b) i e)
załącznik I, rozdział I, pkt 4 lit. c)
załącznik I, rozdział I, pkt 11 i 12
załącznik I, rozdział I, pkt 14 lit. a), b), c) i h)

31.12.2006

Dyrektywa Rady 77/99/EWG:
załącznik A, rozdział I, pkt 2 lit. a), b) i e)
załącznik B, rozdział I, pkt 1 lit. b), d), e) i f)
5

Zemědělské družstvo Čechtice – Jatka Jeníkov

Dyrektywa Rady 64/433/EWG:
załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a), b), c) i d)
załącznik I, rozdział I, pkt 4 lit. d)
załącznik I, rozdział I, pkt 5 i 11

31.12.2006

6

ZD Rosice u Chrasti –
masná výroba a jatky

Dyrektywa Rady 64/433/EWG:
załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a), b), c), e)
i g)
załącznik I, rozdział I, pkt 2 lit. a)
załącznik I, rozdział I, pkt 4 lit. c)
załącznik I, rozdział I, pkt 5 i 11

31.12.2006

7

Zemědělské obchodní
družstvo, družstvo Šebkovice

Dyrektywa Rady 64/433/EWG:
załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. b), c) i e)
załącznik I, rozdział I, pkt 7 i 11
załącznik I, rozdział III, pkt 15 lit. b)
załącznik I, rozdział IV, pkt 16 lit. b)

31.12.2005

8

ZVOS Hustopeče, a.s.

Dyrektywa Rady 64/433/EWG:
załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a) i b)
załącznik I, rozdział I, pkt 9
załącznik I, rozdział II, pkt 14 lit. a) i h)
załącznik I, rozdział IV, pkt 16 lit. a)

31.12.2005

(*) Tekst załącznika V znajduje się w Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 803.
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Nr

Nr wet.

9
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Nazwa zakładu

MASOEKO, s.r.o.

Niedociągnięcia

Dyrektywa Rady 64/433/EWG:
załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a), b), c) i e)
załącznik I, rozdział I, pkt 2 lit. a) i b)
załącznik I, rozdział I, pkt 3
załącznik I, rozdział I, pkt 4 lit. a), b) i c)
załącznik I, rozdział I, pkt 5, 10, 11 i 12
załącznik I, rozdział II, pkt 14 lit. a), b), c), e),
f) i h)
załącznik I, rozdział III, pkt 15 lit. b)
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Data pełnego dostosowania

31.12.2006

PRZETWÓRSTWO MIĘSNE I WYTWARZANIE PRODUKTÓW MIĘSNYCH
Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Agrodružstvo vlastníků –
ADV Libštát

1

Niedociągnięcia

Dyrektywa Rady 64/433/EWG:
załącznik I, rozdział I, pkt 2 lit. b)
załącznik I, rozdział I, pkt 5 i 9

Data pełnego dostosowania

31.12.2006

Dyrektywa Rady 77/99/EWG:
załącznik A, rozdział I, pkt 1
załącznik A, rozdział I, pkt 2 lit. a), c), d) i g)
załącznik A, rozdział I, pkt 4
2

Josef Kalina – JoKa Litoměřice (obecnie jako JOTIS
s.r.o Litoměřice)

Dyrektywa Rady 77/99/EWG:
załącznik A, rozdział I, pkt 1
załącznik A, rozdział I, pkt 2 lit. a), b) i c)
załącznik A, rozdział I, pkt 11
załącznik B, rozdział I, pkt 1 lit. d)
załącznik B, rozdział II, pkt 4

31.12.2006

3

Drůbež Příšovice a.s.

Dyrektywa Rady 77/99/EWG:
załącznik I, rozdział I, pkt 7 lit. a), b) i c)
załącznik I, rozdział I, pkt 5

31.12.2005

MLECZARNIE
Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Niedociągnięcia

Data pełnego dostosowania

1

Krkonošské sýrárny a.s.

Dyrektywa Rady 92/46/EWG:
załącznik B, rozdział I, pkt 2 lit. a), b), c) i g)
załącznik B, rozdział I, pkt 8 i 11

31.12.2006

2

PROM s.r.o.

Dyrektywa Rady 92/46/EWG:
załącznik B, rozdział I, pkt 1
załącznik B, rozdział I, pkt 2 lit. a), b), c), d), e)
i g)
załącznik B, rozdział I, pkt 3, 9, 11, 13 i 15
załącznik B, rozdział VI, pkt 1

31.12.2006

3

Tavírna sýrů Nymburk
s.r.o.

Dyrektywa Rady 92/46/EWG:
załącznik B, rozdział I, pkt 3 i 11

31.12.2006”
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DECYZJA KOMISJI
z dnia 16 stycznia 2006 r.
zmieniająca decyzję 2000/690/WE ustanawiającą Zespół ds. Polityki Przedsiębiorczości w celu
przedłużenia jej okresu obowiązywania
(2006/18/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 6 decyzji Komisji 2000/690/WE (1) wydaje się właściwe, aby praca grupy ekspertów
pod nazwą „Zespołu ds. Polityki Przedsiębiorczości” była bez przeszkód kontynuowana w 2006 r.,
w takiej samej formie ustalonej wspomnianą decyzją.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2000/690/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł
W art. 6 decyzji 2000/690/WE drugie zdanie otrzymuje następujące brzmienie: „Stosuje się do dnia
31 grudnia 2006 r.”.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2006 r.
W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 285 z 10.11.2000, str. 24. Decyzja zmieniona decyzją 2003/247/WE (Dz.U. L 93 z 10.4.2003, str. 27).
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