ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy L 247
Unii Europejskiej
Tom 49
Wydanie polskie

Legislacja

Spis treści

I

★

★

9 września 2006

Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2006 z dnia 8 września 2006 r. ustanawiające standardowe
wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 8 i 9 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
Finansowej (IFRIC) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2006 z dnia 8 września 2006 r. dotyczące wypłaty
dodatkowych zaliczek pomocy wyrównawczej w sektorze bananów za rok 2006 r. . . . . . . . . . .

9

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 września 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2

PL

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1298/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego
bez dalszego przetwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1299/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów
cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2006 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wydawania
pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny . . . . . . . .

19

(1) Tekst mający znaczenie dla EOG.

(Ciąg dalszy na następnej stronie)

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują
ważność przez określony czas.
Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Spis treści (ciąg dalszy)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające stawki refundacji
do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do
Traktatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

II

Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada
2006/608/WE:
★

Decyzja nr 1/2006 Rady Ministrów AKP‒WE z dnia 2 czerwca 2006 r. określająca wieloletnie
ramy finansowe na lata 2008‒2013 i modyfikująca zmienioną umowę o partnerstwie AKP‒WE 22
Komisja
2006/609/WE:

★

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy
terytorialnej na lata 2007‒2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3473) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich
2006/610/WE:

★

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17 lipca
2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej między przedstawicielami
rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008‒2013 zgodnie z Umową o
partnerstwie AKP‒WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie,
w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata
2008‒2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP‒WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej
dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE . . . . . . . . . . . . . . . .

32

2006/611/WE:
★

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 10 kwietnia
2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej zmieniającej Umowę
wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur
w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP‒WE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Umowa wewnętrzna z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów państw członkowskich,
zebranymi w Radzie, zmieniająca Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia
procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP‒WE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PL

48

9.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/1

I
(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1328/2006
z dnia 8 września 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 9 września
2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2006 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(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 8 września 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla
ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Kod CN

Kod krajów trzecich

(1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052
999

86,4
86,4

0707 00 05

052
999

101,8
101,8

0709 90 70

052
999

94,6
94,6

0805 50 10

388
524
528
999

58,6
53,1
57,3
56,3

0806 10 10

052
220
400
624
804
999

77,9
135,2
177,1
118,8
95,7
120,9

0808 10 80

388
400
508
512
528
720
800
804
999

90,6
91,2
83,5
90,9
59,3
81,1
148,9
93,6
92,4

0808 20 50

052
388
720
999

114,7
101,1
60,3
92,0

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

115,1
115,1

0809 40 05

052
066
098
624
999

102,6
61,0
41,6
149,5
88,7

(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 1329/2006
z dnia 8 września 2006 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do Interpretacji 8 i 9 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(6)

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

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1),
w szczególności jego art. 3 ust. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1725/2003 (2)
przyjęto
określone
międzynarodowe
standardy
i interpretacje istniejące na dzień 14 września 2002 r.

W dniu 12 stycznia 2006 r. Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)
opublikował Interpretację 8 Zakres MSSF 2; IFRIC 8
wyjaśnia, że Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 Płatności w formie akcji własnych ma zastosowanie do transakcji, w których jednostka
dokonuje płatności w formie akcji własnych w zamian za
pozornie zerową lub nieodpowiednią zapłatę.

W dniu 1 marca 2006 r. IFRIC opublikował Interpretację
IFRIC 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych. IFRIC 9 wyjaśnia określone aspekty traktowania
wbudowanych instrumentów pochodnych zgodnie
z MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.

(4)

Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG)
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG) potwierdzają, że IFRIC 8 i IFRIC 9
spełniają techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1725/2003.

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 261 z 13.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 708/2006 (Dz.U. L 122
z 9.5.2006, str. 19).

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się interpretację 8 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej IFRIC 8 Zakres
MSSF 2 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

2) dodaje się interpretację 9 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej IFRIC 9 Ponowna
ocena wbudowanych instrumentów pochodnych, zgodnie
z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2
1.
Wszystkie przedsiębiorstwa zastosują IFRIC 8 zgodnie
z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej
wraz z rozpoczęciem swojego roku obrotowego 2006,
z wyłączeniem przedsiębiorstw rozpoczynających rok obrotowy
w styczniu, lutym, marcu lub kwietniu, które zastosują IFRIC 8
najpóźniej wraz z rozpoczęciem roku obrotowego 2007.

2.
Wszystkie przedsiębiorstwa zastosują IFRIC 9 zgodnie
z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej
wraz z rozpoczęciem swojego roku obrotowego 2006,
z wyłączeniem przedsiębiorstw rozpoczynających rok obrotowy
w styczniu, lutym, marcu, kwietniu lub maju, które zastosują
IFRIC 9 najpóźniej wraz z rozpoczęciem roku obrotowego
2007.
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Artykuł 3
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 8 września 2006 r.
W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji

9.9.2006
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ZAŁĄCZNIK
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

IFRIC 8

Interpretacja IFRIC 8 Zakres MSSF 2

IFRIC 9

Interpretacja IFRIC 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych

„Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są
zastrzeżone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach.
Więcej informacji można uzyskać na stronie RMSR www.iasb.org”.
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INTERPRETACJA IFRIC 8
Zakres MSSF 2
Dotyczy
— MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
— MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych
Wprowadzenie
1. MSSF 2 ma zastosowanie do transakcji płatności w formie akcji, w których jednostka otrzymuje lub nabywa dobra
lub usługi. Towary obejmują zapasy, materiały, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz inne aktywa
niefinansowe (MSSF 2 paragraf 5). W związku z powyższym, z wyjątkiem określonych transakcji wyłączonych
z zakresu MSSF 2, MSSF 2 ma zastosowanie do wszystkich transakcji, w ramach których jednostka otrzymuje
aktywa niefinansowe lub usługi w zamian za emisję własnych instrumentów kapitałowych. MSSF 2 ma również
zastosowanie do transakcji, w których jednostka zaciąga zobowiązania – w związku z otrzymaniem dóbr lub usług –
których wysokość jest uzależniona od ceny (lub wartości) akcji własnych jednostki lub jej innych instrumentów
kapitałowych.
2. Jednak w niektórych przypadkach wykazanie, że dobra lub usługi zostały (lub zostaną) otrzymane, może przysparzać
trudności. Na przykład jednostka może nieodpłatnie przyznać akcje organizacji charytatywnej. Zwykle niemożliwe
jest zidentyfikowanie określonych dóbr lub usług otrzymanych w zamian za tego rodzaju transakcję. Podobna
sytuacja może mieć miejsce w przypadku transakcji z innymi stronami.
3. Zgodnie z MSSF 2 transakcje, w których dokonywane są płatności w formie akcji na rzecz pracowników, należy
wyceniać poprzez odniesienie do wartości godziwej płatności w formie akcji na dzień przyznania tych instrumentów
(MSSF 2 paragraf 11) (*). Jednostka nie jest zatem zobowiązana do bezpośredniej wyceny wartości godziwej otrzymanych usług świadczonych przez pracowników.
4. W przypadku transakcji, w których dokonywane są płatności w formie akcji na rzecz stron innych niż pracownicy,
MSSF 2 przewiduje możliwe do odrzucenia założenie, że można wiarygodnie oszacować wartość godziwą otrzymanych dóbr lub usług. Zgodnie z MSSF 2 należy wówczas wycenić transakcję według wartości godziwej dóbr lub
usług na dzień otrzymania dóbr przez jednostkę lub realizacji usługi przez kontrahenta (MSSF 2 paragraf 13).
Przyjęto zatem założenie, że jednostka jest w stanie zidentyfikować dobra lub usługi otrzymane od stron innych
niż pracownicy. Powstaje zatem pytanie, czy MSSF ma zastosowanie w przypadku braku możliwych do zidentyfikowania dóbr lub usług. Rodzi to kolejną wątpliwość, a mianowicie, czy sytuacja, w której jednostka dokonała
płatności w formie akcji, a ewentualna możliwa do zidentyfikowania otrzymana w zamian zapłata jest niższa od
wartości godziwej płatności w formie akcji, wskazuje, że dobra lub usługi zostały otrzymane, mimo że nie zostały
one wyraźnie zidentyfikowane, i czy w związku z tym MSSF 2 ma zastosowanie?
5. Należy zauważyć, że wyrażenie „wartość godziwa płatności w formie akcji” odnosi się do wartości godziwej danej
płatności w formie akcji. Na przykład na mocy przepisów państwowych jednostka może być zobowiązana do emisji
części swoich akcji na rzecz obywateli danego kraju, którzy mogą je przekazać wyłącznie innym obywatelom tego
kraju. Tego rodzaju ograniczenie może wpływać na wartość godziwą przedmiotowych akcji, w związku z czym
wartość godziwa tych akcji może być niższa od wartości godziwej identycznych akcji, które nie podlegają takiemu
ograniczeniu. W takiej sytuacji, w przypadku gdyby problem omówiony w paragrafie 4 powstał w kontekście akcji
objętych ograniczeniem, wyrażenie „wartość godziwa płatności w formie akcji” odnosiłoby się do wartości godziwej
akcji objętych ograniczeniem, nie zaś do wartości godziwej innych akcji nieobjętych ograniczeniem.
Zakres
6. MSSF 2 ma zastosowanie do transakcji, w których jednostka (lub jej akcjonariusze) przyznała instrumenty kapitałowe (**) lub zaciągnęła zobowiązanie do wydania środków pieniężnych lub innych aktywów w kwocie zależnej od
ceny (lub wartości) akcji lub innych instrumentów kapitałowych tej jednostki. Niniejsza interpretacja ma zastosowanie do transakcji, w których możliwa do zidentyfikowania zapłata, która została (lub zostanie) otrzymana przez
jednostkę, w tym środki pieniężne i wartość godziwa ewentualnej możliwej do zidentyfikowania zapłaty niegotówkowej, jest mniejsza od wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych lub zaciągniętego zobowiązania.
Niniejsza interpretacja nie ma jednak zastosowania do transakcji wyłączonych z zakresu MSSF 2 zgodnie
z paragrafami 3–6 MSSF 2.
Zagadnienie
7. Niniejsza interpretacja dotyczy pytania, czy MSSF 2 ma zastosowanie do transakcji, w których jednostka nie może
wyraźnie zidentyfikować niektórych lub wszystkich otrzymanych dóbr lub usług.

(*) Zgodnie z MSSF 2 wszelkie odesłania do pracowników obejmują również osoby świadczące podobne usługi.
(**) Instrumenty te obejmują instrumenty kapitałowe jednostki, jej jednostki dominującej oraz innych jednostek należących do tej samej
grupy kapitałowej.
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Uzgodnione stanowisko
8. MSSF 2 ma zastosowanie do określonych transakcji, w których otrzymywane są towary lub usługi, np. transakcji,
w których jednostka otrzymuje dobra lub usługi w zamian za swoje instrumenty kapitałowe. Dotyczy to również
transakcji, w których jednostka nie może wyraźnie zidentyfikować niektórych lub wszystkich otrzymanych dóbr lub
usług.
9. W przypadku braku możliwych do zidentyfikowania dóbr lub usług inne okoliczności mogą wskazywać, że dobra
lub usługi zostały (lub zostaną) otrzymane. W takim przypadku MSSF 2 ma zastosowanie. W szczególności
w przypadku, gdy ewentualna możliwa do zidentyfikowania otrzymana zapłata jest niższa od wartości godziwej
przyznanych instrumentów kapitałowych lub zaciągniętego zobowiązania, zazwyczaj tego rodzaju okoliczność wskazuje, że inna zapłata (tj. niemożliwe do zidentyfikowania dobra lub usługi) została (lub zostanie) otrzymana.
10. Jednostka wycenia otrzymane możliwe do zidentyfikowania dobra lub usługi zgodnie z MSSF 2.
11. Jednostka wycenia niemożliwe do zidentyfikowania dobra lub usługi, które otrzymała (lub otrzyma) jako różnicę
między wartością godziwą płatności w formie akcji a wartością godziwą jakichkolwiek możliwych do zidentyfikowania dóbr lub usług, które zostały (lub zostaną) otrzymane.
12. Jednostka wycenia otrzymane niemożliwe do zidentyfikowania dobra lub usługi na dzień przyznania. Jednakże
w przypadku transakcji rozliczanych w gotówce zobowiązanie podlegać będzie aktualizacji wyceny na każdy
dzień sprawozdawczy do czasu jego rozliczenia.
Data wejścia w życie
13. Jednostka stosuje niniejszą interpretację do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 maja 2006 r. lub
później. Zachęca się do wcześniejszego stosowania standardu. Jeżeli jednostka zastosuje niniejszą interpretację do
okresu rozpoczynającego się przed dniem 1 maja 2006 r., to ma ten fakt ujawnić.
Przepisy przejściowe
14. Jednostka stosuje niniejszą interpretację w sposób retrospektywny zgodnie z wymaganiami MSR 8 z zastrzeżeniem
przepisów przejściowych MSSF 2.
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INTERPRETACJA IFRIC 9
Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych
Dotyczy
— MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena
— MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
— IFRS 3 Połączenia jednostek gospodarczych
Wprowadzenie
1. W paragrafie 10 MSR 39 wbudowany instrument pochodny opisuje się jako „składnik hybrydowego (łącznego)
instrumentu, który zawiera również umowę zasadniczą niebędącą instrumentem pochodnym, powodującym, że
część przepływów pieniężnych wynikających z instrumentu łącznego zmienia się w sposób podobny do przepływów
wynikających z samodzielnie występującego instrumentu pochodnego”.
2. Paragraf 11 MSR 39 stanowi, że wbudowany instrument pochodny należy oddzielać od umowy zasadniczej i ujmować
jako instrument pochodny wtedy i tylko wtedy, gdy:
a) cechy ekonomiczne wbudowanego instrumentu pochodnego oraz ryzyko z nim związane nie są ściśle powiązane
z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwymi dla umowy zasadniczej;
b) samodzielny instrument o takich samych warunkach umownych, jak wbudowany instrument pochodny, spełniałby definicję instrumentu pochodnego; oraz
c) hybrydowy (łączny) instrument nie jest wyceniany w wartości godziwej, a zmiany wartości godziwej nie są
ujmowane w rachunku zysków i strat (tj. instrument pochodny, który jest wbudowany w składnik aktywów
finansowych lub zobowiązanie finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, nie jest
wydzielany).
Zakres
3. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych paragrafów 4 i 5 niniejsza interpretacja ma zastosowanie do wszystkich
wbudowanych instrumentów pochodnych wchodzących w zakres MSR 39.
4. Niniejsza interpretacja nie dotyczy ponownej wyceny wynikającej z ponownej oceny wbudowanych instrumentów
pochodnych.
5. Niniejsza interpretacja nie dotyczy przejmowania umów z wbudowanymi instrumentami pochodnymi w związku
z połączeniem jednostek gospodarczych ani do możliwości ich ponownej oceny na dzień przejęcia.
Zagadnienia
6. MSR 39 zobowiązuje jednostkę, aby ta, stając się po raz pierwszy stroną umowy, dokonywała oceny, czy którykolwiek
wbudowany instrument pochodny zawarty w umowie należy oddzielić od umowy zasadniczej i ujmować jako
instrument pochodny zgodnie z tym standardem. Niniejsza interpretacja dotyczy następujących kwestii:
a) Czy zgodnie z MSR 39 jednostka obowiązana jest dokonać takiej oceny tylko wtedy, gdy staje się ona po raz
pierwszy stroną umowy, czy też obowiązek dokonywania oceny istnieje przez cały okres obowiązywania umowy?
b) Czy jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy powinna dokonać oceny w oparciu o warunki obowiązujące
w momencie, w którym jednostka po raz pierwszy stała się stroną umowy, czy też na podstawie warunków
istniejących w momencie, gdy jednostka po raz pierwszy zastosuje MSSF?
Uzgodnione stanowisko
7. Jednostka ocenia, czy wbudowany instrument pochodny należy oddzielić od umowy zasadniczej i ujmować jako
instrument pochodny w momencie, gdy jednostka ta staje się po raz pierwszy stroną umowy. Niedozwolone jest
dokonywanie późniejszych ponownych ocen, chyba że do warunków umowy wprowadzana jest zmiana w znaczący
sposób modyfikująca przepływy środków pieniężnych, które w przeciwnym razie byłyby wymagane zgodnie
z umową. W takim przypadku istnieje obowiązek dokonania ponownej oceny. Jednostka ustala, czy modyfikacja
przepływów pieniężnych jest znacząca, biorąc pod uwagę stopień, w jakim zmieniają się oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne powiązane z wbudowanym instrumentem pochodnym, umową zasadniczą bądź obydwoma tymi
elementami, a także czy zmiana ta jest znacząca w odniesieniu do oczekiwanych uprzednio przepływów pieniężnych
wynikających z umowy.
8. Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy ocenia, czy wbudowany instrument pochodny należy oddzielić od umowy
zasadniczej i ujmować jako instrument pochodny, w oparciu o warunki obowiązujące w dniu, w którym jednostka ta
stała się po raz pierwszy stroną umowy, lub w dniu, w którym zgodnie z paragrafem 7 wymagana jest ponowna
ocena, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza.
Data wejścia w życie i przepisy przejściowe
9. Jednostka stosuje niniejszą interpretację do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 czerwca 2006 r. lub
później. Zachęca się do wcześniejszego stosowania interpretacji. Jeżeli jednostka zastosuje interpretację do okresu
rozpoczynającego się przed dniem 1 czerwca 2006 r., to ma ten fakt ujawnić. Jednostka stosuje niniejszą interpretację
w sposób retrospektywny.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1330/2006
z dnia 8 września 2006 r.
dotyczące wypłaty dodatkowych zaliczek pomocy wyrównawczej w sektorze bananów za
rok 2006 r.
(EWG) nr 404/93 i przepisów rozporządzenia (EWG)
nr 1858/93. Należy przewidzieć uzależnienie wypłaty
dodatkowej zaliczki pomocy wyrównawczej od wniesienia zabezpieczenia zgodnie z art. 4 rozporządzenia
(EWG) nr 1858/93.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia
13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
bananów (1), w szczególności jego art. 14,

(4)

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

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

(2)

(3)

W art. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1858/93
z dnia 9 lipca 1993 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 404/93 w odniesieniu do systemu pomocy w celu
wyrównywania strat dochodu z wprowadzenia do obrotu
w sektorze bananów (2) przewidziano warunki wypłacenia zaliczki pomocy wyrównawczej.
W art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 833/2006
z dnia 2 czerwca 2006 r. ustalającego kwoty pomocy
wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie
w roku 2005 oraz jednostkową wysokość zaliczek na
rok 2006 ustalono wysokość każdej zaliczki na banany
wprowadzone do obrotu w 2006 r. (3) na 4,13 EUR/
100 kg.
W celu uwzględnienia zmiany cen na rynku Wspólnoty
w stosunku do 2005 r. i wpływu tej zmiany na sytuację
finansową producentów bananów we Wspólnocie należy
przewidzieć wypłatę dodatkowych zaliczek pomocy
wyrównawczej należnej w odniesieniu do ilości wprowadzonej do obrotu w 2006 r., nie przesądzając
o
poziomie
pomocy
wyrównawczej
ustalanej
w późniejszym terminie na mocy art. 12 rozporządzenia

Artykuł 1
Państwa członkowskie produkujące banany wypłacają dodatkowe zaliczki pomocy wyrównawczej przewidziane w art. 12
rozporządzenia (WE) nr 404/93 za 2006 r. w wysokości
7,13 EUR/100 kg w odniesieniu do ilości bananów wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie w 2006 r.
Zaliczki te wypłacane są w odniesieniu do ilości bananów wprowadzanych do obrotu określonych we wnioskach o zaliczki
pomocy wyrównawczej na 2006 r.
Do wniosku o wypłatę dodatkowej zaliczki dołącza się dowód
wniesienia zabezpieczenia w wysokości 3,57 EUR/100 kg.
Wypłaty w odniesieniu do bananów wprowadzonych do obrotu
w pierwszym półroczu 2006 r. dokonywane są w ciągu dwóch
miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
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 8 września 2006 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
Aktem przystąpienia z 2003 r.
(2) Dz.U. L 170 z 13.7.1993, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 789/2005 (Dz.U. L 132
z 26.5.2005, str. 13).
(3) Dz.U. L 150 z 3.6.2006, str. 9.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1331/2006
z dnia 8 września 2006 r.
zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre
produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy
2006/2007
zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 1297/2006 (4).

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia
20 lutego 2006 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 951/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006
w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze
cukru (2), w szczególności jego art. 36,
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 2006/2007 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1002/2006 (3). Te ceny i kwoty

Artykuł 1
Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do
przywozu produktów, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone rozporządzeniem (WE)
nr 1002/2006 w odniesieniu do roku gospodarczego
2006/2007, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi
w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września
2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2006 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 55 z 28.2.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24.
(3) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 36.

(4) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 6.
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ZAŁĄCZNIK
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
9 września 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)

22,86
22,86

4,87
10,10

1701 12 10 (1)

22,86

4,68

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

22,86
31,62

9,67
9,42

1701 99 10 (2)

31,62

4,90

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

31,62
0,32

4,90
0,34

(1) Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt III rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006,
str. 1).
(2) Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia (WE) nr 318/2006.
(3) Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1332/2006
z dnia 8 września 2006 r.
zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 września 2006 r.
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

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),
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia
28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia
Rady (EWG) nr 1766/92 (2) odnośnie do należności przywozowych w sektorze zbóż, w szczególności jego art. 2 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Należności przywozowe w sektorze zbóż zostały
ustalone przez rozporządzenie Komisji (WE) nr
1296/2006 (3).

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1249/96 przewiduje, że jeśli w okresie ich stosowania wyliczona
średnia należności przywozowych różni się o 5 EUR/t
od należności ustalonej, dokonuje się odpowiedniego
wyrównania. Wyżej wymieniona różnica nastąpiła.
Konieczne jest więc dostosowanie należności przywozowych ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 1296/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1296/2006 zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września
2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2006 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 29.9.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005,
str. 11).
(2) Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158
z 27.6.2003, str. 12).
(3) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 3. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1315/2006 (Dz.U. L 240 z 2.9.2006,
str. 3).
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ZAŁĄCZNIK I
Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003,
stosowane od dnia 9 września 2006 r.

Kod CN

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

(1)

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)
(w EUR/t)

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

12,96

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

47,36

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

47,36

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

17,95

W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może
skorzystać z obniżki opłaty o:
— 3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub
— 2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim
wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.
(2) Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE)
nr 1249/96.
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ZAŁĄCZNIK II
Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych
(31.8.2006–7.9.2006)
1) Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:
Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2

YC3

HAD2

średnia
jakość (*)

niska
jakość (**)

US barley 2

141,69 (***)

68,49

158,20

148,20

128,20

113,76

—

22,34

—

—

—

—

—

Notowanie (EUR/t)
Premia za Zatokę (EUR/t)
Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

21,76

(*) Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).
(**) Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).
(***) Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

2) Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.
Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 24,61 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: 30,31 EUR/t.
3) Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1333/2006
z dnia 8 września 2006 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1298/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego
i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania
stosunku cen na rynku wewnętrznym do cen na rynku
światowym, należy dostosować obowiązujące obecnie
refundacje wywozowe.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia
20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 akapit
czwarty,

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1298/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

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

(2)

Artykuł 1

Refundacje wywozowe do produktów wymienionych
w art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 318/2006 ustalono od dnia 1 września 2006 r.
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1298/2006 (2).

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1298/2006 zastępuje się
Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

W świetle dodatkowych informacji uzyskanych przez
Komisję, związanych w szczególności ze zmianą

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września
2006 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2006 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1325/2006 (Dz.U. L 246 z 8.9.2006, str. 3).
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ZAŁĄCZNIK
Refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania mające
zastosowanie od dnia 9 września 2006 r. (a)
Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

0,2842

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

0,2842

NB: Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób:
S00: wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem: Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Czarnogóry,
Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.
(a) Ilości określone w niniejszym Załączniku nie mają zastosowania począwszy 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 przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (Dz.U. L 23 z 26.1.2005,
str. 17).
(1) Kwota ta ma zastosowanie w odniesieniu do cukru surowego z uzyskiem wynoszącym 92 %. W przypadku gdy uzysk wywożonego
cukru surowego ma wartość inną niż 92 %, w odniesieniu do każdej przedmiotowej operacji wywozu należy mającą zastosowanie
kwotę refundacji przemnożyć przez współczynnik przeliczeniowy, który otrzymuje się przez podzielenie uzysku wywożonego cukru
surowego, obliczonego zgodnie z przepisami pkt III ust. 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 318/2006, przez 92.

9.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1334/2006
z dnia 8 września 2006 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu
i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania
stosunku cen na rynku wewnętrznym do cen na rynku
światowym, należy dostosować obowiązujące obecnie
refundacje wywozowe.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia
20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 akapit
czwarty,

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1299/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

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

(2)

Artykuł 1

Refundacje wywozowe do produktów wymienionych
w art. 1 ust. 1 lit. c), d) i g) rozporządzenia (WE) nr
318/2006 ustalono od dnia 1 września 2006 r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1299/2006 (2).

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1299/2006 zastępuje się
Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

W świetle dodatkowych informacji uzyskanych przez
Komisję, związanych w szczególności ze zmianą

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września
2006 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2006 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 10.
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ZAŁĄCZNIK
Refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie
nieprzetworzonym obowiązujące od dnia 9 września 2006 r. (a)
Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suchej masy

28,42

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

28,42

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2842

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

28,42

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2842

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2842

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2842 (1)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

28,42

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,2842

NB: Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób:
S00: Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem: Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Czarnogóry,
Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.
(a) Ilości określone w niniejszym Załączniku nie mają zastosowania, począwszy 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
( ) Kwota podstawowa nie ma zastosowania 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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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1335/2006
z dnia 8 września 2006 r.
w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej
wołowiny i cielęciny
być importowana na warunkach specjalnych w okresie
od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1),
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 z dnia
27 maja 1997 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną
i mrożoną wołowinę oraz mrożone mięso bawole (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Artykuły 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 936/97 określają
warunki składania wniosków i wydawania pozwoleń na
przywóz mięsa wyszczególnionego w art. 2 lit. f) tego
rozporządzenia.
Artykuł 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 936/97 ustala na
11 500 ton ilość wysokiej jakości świeżej, chłodzonej
i mrożonej wołowiny, odpowiadającej określeniu
podanemu w tym samym postanowieniu, która może

Należy przypomnieć, że z pozwoleń, o których mowa
w niniejszym rozporządzeniu, można korzystać przez
cały okres ich ważności jedynie w takim zakresie, na
jaki pozwalają przepisy weterynaryjne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny,
o której mowa w art. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 936/97,
złożony w okresie między od 1 do 5 września 2006 r., jest
uwzględniany w całości.
2.
Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 936/97 wnioski
o wydanie pozwoleń mogą być składane w ciągu pierwszych
pięciu dni października 2006 r. na 3 310,168 tony.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września
2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2006 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).
(2) Dz.U. L 137 z 28.5.1997, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 408/2006 (Dz.U. L 71
z 10.3.2006, str. 3).
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1336/2006
z dnia 8 września 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 318/2006 z dnia
20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
cukru (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 lit. a) oraz
ust. 4,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

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

(2)

Stawki refundacji stosowane od dnia 1 września 2006 r.
do produktów wymienionych w Załączniku, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu, zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 1303/2006 (2).
Z zastosowania reguł i kryteriów zawartych
w rozporządzeniu (WE) nr 1303/2006 do informacji

Stawki refundacji określone w rozporządzeniu (WE)
nr 1303/2006 zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie
9 września 2006 r.

wchodzi

w

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2006 r.
W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 25.

życie

z

dniem

9.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/21

ZAŁĄCZNIK
Stawki refundacji stosowane od dnia 9 września 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

28,42

28,42

(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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II
(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 1/2006 RADY MINISTRÓW AKP–WE
z dnia 2 czerwca 2006 r.
określająca wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013 i modyfikująca zmienioną umowę
o partnerstwie AKP–WE
(2006/608/WE)
RADA MINISTRÓW AKP–WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony,
a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi,
z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca
2000 r. (1), w wersji zmienionej w Luksemburgu w dniu 25
czerwca 2005 r. (2), (zwaną dalej „umową o partnerstwie
AKP–WE”), w szczególności ust. 3 załącznika Ia do umowy,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Załącznik Ia do umowy o partnerstwie AKP–WE, dotyczący wieloletnich finansowych ram współpracy na mocy
umowy o partnerstwie AKP–WE na okres następujący po
9. Europejskim Funduszu Rozwoju (EFR), stanowi, że
Unia Europejska podejmuje się utrzymać swoje wysiłki
związane z pomocą państwom AKP na mocy umowy
o partnerstwie AKP–WE co najmniej na poziomie 9.
EFR, dodając do tego skutki inflacji, wzrostu w UE
oraz jej rozszerzenia o 10 nowych państw członkowskich w 2004 r., lecz nie precyzuje dokładnego czasu
trwania (pięć czy sześć lat), kwoty ani instrumentu finansowania (budżet ogólny czy nowy EFR).
Na zakończenie odbywających się w Brukseli w dniu
23 lutego 2005 r. negocjacji w sprawie zmiany umowy
o partnerstwie AKP–WE, UE podjęła się przygotować
w możliwie najkrótszym czasie wniosek zawierający
konkretną kwotę oraz okres stosowania.
W dniu 16 grudnia 2005 r. Rada Europejska podjęła
decyzję w sprawie czasu trwania (sześć lat), kwoty
(22 682 mln EUR według cen bieżących) oraz instrumentu finansowania (10. EFR).

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.
(2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 26.

(4)

Grupa państw AKP powinna nadal kwalifikować się do
otrzymywania dodatkowych zasobów na mocy innych
instrumentów finansowych na warunkach przewidzianych w tych instrumentach zgodnie z deklaracją XV
załączoną do umowy o partnerstwie AKP–WE.
W przypadku gdy poprzez EFR grupa państw AKP
wnosi wkład w międzynarodowe lub międzyregionalne
inicjatywy w ramach EFR, powinno się zapewnić, by
wkład AKP był widoczny,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
Określone w Załączniku do niniejszej decyzji zmiany
w Umowie o partnerstwie między członkami grupy państw
Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., w wersji zmienionej w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r., zostają
zatwierdzone przez Radę Ministrów AKP–WE.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Port Moresby, dnia 2 czerwca 2006 r.
W imieniu Rady Ministrów AKP–WE
O. ROJAS

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
Do umowy o partnerstwie AKP–WE włącza się następujący Załącznik:

„ZAŁĄCZNIK Ib
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013
1. Do celów określonych w niniejszej umowie całkowita kwota pomocy finansowej udzielanej poprzez EFR grupie
państw AKP w ramach wieloletnich ram finansowych na okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2008 r.
wynosi 23 966 mln EUR, zgodnie z ust. 2 i 3.

2. Kwota 21 966 mln EUR na mocy 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) zostaje udostępniona po wejściu
w życie wieloletnich ram finansowych. Jest ona rozdzielana między instrumenty współpracy w następujący
sposób:

a) 17 766 mln EUR na finansowanie krajowych i regionalnych programów indykatywnych. Przydział ten będzie
służyć finansowaniu:

i) krajowych programów indykatywnych grupy państw AKP zgodnie z art. 1–5 załącznika IV do niniejszej
umowy dotyczącego procedur wdrażania i zarządzania;

ii) regionalnych programów indykatywnych wspierających współpracę oraz integrację regionalną
i międzyregionalną grupy państw AKP zgodnie z art. 6–11, art. 13 ust. 1 i art. 14 załącznika IV do
niniejszej umowy dotyczącego procedur wdrażania i zarządzania;

b) 2 700 mln EUR na finansowanie współpracy między państwami AKP oraz współpracy międzyregionalnej
z wieloma lub wszystkimi państwami AKP, zgodnie z art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 załącznika IV do
niniejszej umowy, dotyczącego procedur wdrażania i zarządzania. Alokacja ta obejmuje wsparcie strukturalne
dla wspólnych instytucji: Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Technicznego ds. Współpracy
w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich określonych i nadzorowanych zgodnie z zasadami
i procedurami zawartymi w załączniku III do niniejszej umowy oraz Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, o którym mowa w art. 17 niniejszej umowy. Koperta ta obejmuje także pomoc na rzecz wydatków
operacyjnych Sekretariatu AKP, o których mowa w pkt 1 i 2 protokołu 1 załączonego do niniejszej umowy;

c) 1 500 mln EUR na finansowanie instrumentu inwestycyjnego na warunkach określonych w załączniku II
(»Zasady i warunki finansowania«) do niniejszej umowy, w tym dodatkowy wkład w wysokości
1 100 mln EUR na poczet zasobów instrumentu inwestycyjnego, zarządzanego jako fundusz odnawialny,
z czego 400 mln EUR przeznacza się na dotacje na spłatę odsetek określone w pkt 2 i 4 tego załącznika
w okresie obowiązywania 10. EFR.

3. Działaniami finansowanymi w ramach instrumentu inwestycyjnego, wliczając w to odpowiednie dotacje na
spłatę odsetek, zarządza Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). EBI udostępnia, w formie pożyczek z własnych
zasobów, kwotę do 2 000 mln EUR w uzupełnieniu do 10. EFR. Zasoby te przyznawane są na cele określone
w załączniku II do niniejszej umowy, zgodnie z warunkami przewidzianymi w statucie EBI oraz stosownymi
przepisami dotyczącymi zasad i warunków finansowania inwestycji określonymi w tym załączniku. Komisja
zarządza wszystkimi pozostałymi zasobami finansowymi na mocy tych wieloletnich ram finansowych.

4. Saldami pozostałymi z 9. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu 31 grudnia 2007 r. lub
po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot
umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi
inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu
zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających 9. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek. Środki, które zostaną jednak przydzielone po
dniu 31 grudnia 2007 r., do dnia wejścia w życie niniejszej umowy, jak określono powyżej, będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia zdolności operacyjnej administracji UE i pokrycia bieżących kosztów
związanych z realizacją rozpoczętych projektów do chwili wejścia w życie 10. EFR.
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5. Kwota całkowita tych wieloletnich ram finansowych obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31
grudnia 2013 r. Środki z 10. EFR, z wyjątkiem kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek, nie będą przydzielane po dniu 31 grudnia 2013 r.,
chyba że Rada Unii Europejskiej na wniosek Komisji jednomyślnie zadecyduje inaczej.
6. Komitet Ambasadorów może, w imieniu Rady Ministrów AKP–WE i w ramach kwoty całkowitej wieloletnich
ram finansowych, podjąć odpowiednie środki w celu zaspokojenia potrzeb programowania w ramach jednego
z przydziałów wymienionych w ust. 2, włącznie z ponownym rozdziałem środków między poszczególne
przydziały.
7. Strony przeprowadzą przegląd wyników oceniający realizację zobowiązań i wypłat oraz wyniki i skutki przekazanej pomocy. Przegląd ten zostanie przeprowadzony na podstawie wniosku przygotowanego przez Komisję
w roku 2010. Będzie on stanowił jedną z podstaw decyzji dotyczącej wielkości kwot w ramach współpracy
finansowej po roku 2013.
8. W okresie objętym wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2008–2013 każde państwo członkowskie UE
może przekazać Komisji lub EBI dobrowolne wkłady dla wsparcia celów umowy o partnerstwie AKP-WE.
Państwa członkowskie mogą również współfinansować projekty lub programy, na przykład w ramach szczególnych inicjatyw zarządzanych przez Komisję lub EBI. Zagwarantowana musi zostać własność AKP na
poziomie krajowym w ramach takich inicjatyw.”

9.9.2006

9.9.2006
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DEKLARACJE
Deklaracje dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 uzgodnione na 31. posiedzeniu Rady
Ministrów AKP–WE Port Moresby, Papua-Nowa Gwinea 1–2 czerwca 2006 r.
1. Umowy o partnerstwie gospodarczym: deklaracja UE:
Umowy o partnerstwie gospodarczym, jako instrumenty rozwoju, mają na celu wspieranie płynnej i stopniowej
integracji państw AKP z gospodarką światową, szczególnie poprzez pełne wykorzystanie integracji regionalnej
i handlu Południe-Południe.
Komisja ponownie potwierdza znaczenie dalszych kroków w kierunki spójnej integracji regionalnej i reform polityk
sektorowych; Komisja ponownie potwierdza również, że coraz większe potrzeby związane z realizacją umów
o partnerstwie gospodarczym zostaną wzięte pod uwagę w procesie dialogu z państwami AKP pod koniec okresu
przeglądu 9. EFR oraz w zakresie środków 10. EFR obejmującego okres po wejściu w życie w dniu 1 stycznia 2008 r.
Ponadto Unia Europejska przywołuje swoje zobowiązania do znacznego zwiększenia pomocy na rzecz wymiany
handlowej do 2010 r. oprócz środków EFR.
2. Fundusze umorzone: deklaracja Wspólnoty:
W oparciu o ocenę wyników, która została przeprowadzona w 2010 r., i o wniosek Komisji, Rada Unii Europejskiej
rozważy jednogłośne przyjęcie decyzji w sprawie przekazania wszelkich umorzonych funduszy z projektów AKP
finansowanych w ramach dziewiątego i wcześniejszych EFR na poczet rezerw 10 EFR. Z uwagi na ważne cele
w zakresie rozwoju, określone w umowach o partnerstwie gospodarczym, Rada Unii Europejskiej podczas rozważań
zwróci uwagę na przyznanie dalszego wsparcia na pokrycie kosztów dostosowań strukturalnych i innych potrzeb
w zakresie rozwoju w ramach realizacji umów o partnerstwie gospodarczym.
3. Dotacje na spłatę odsetek: deklaracja Wspólnoty:
Uznając wysokie koszty adaptacyjne, na które narażone są kraje objęte Protokołem w sprawie cukru ze względu na
reformy sektora cukru WE, EBI poczyni starania zmierzające do skierowania części środków instrumentu inwestycyjnego i środków własnych na inwestycje w sektor cukru krajów objętych Protokołem w sprawie cukru. Kwota do
wysokości 100 mln EUR zostanie uruchomiona w odpowiednich przypadkach i na podstawie kryteriów kwalifikujących określonych w załączniku II do umowy z Kotonu z koperty na dotacje na spłatę odsetek, o której mowa
w pkt 2c załącznika Ib do umowy z Kotonu.
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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI
z dnia 4 sierpnia 2006 r.
ustalająca orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na
zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013
(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3473)
(2006/609/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

Niezbędne jest dokonanie podziału środków przydzielonych państwom członkowskim na cel europejskiej
współpracy terytorialnej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, należy tego dokonać
zgodnie z kryteriami i metodologią określoną
w załączniku II rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

(5)

Piąty ustęp załącznika II do rozporządzenia (WE)
nr 1083/2006 ustanawia metodę podziału dostępnych
środków pomiędzy państwa członkowskie i regiony
kwalifikujące się do finansowania zgodnie z art. 7
ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

(6)

Ustęp 7 załącznika II do rozporządzenia (WE)
nr 1083/2006 ustanawia maksymalny poziom transferu
z Funduszy do poszczególnych państw członkowskich.

(7)

Ustępy 12 do 31 załącznika II do rozporządzenia (WE)
nr 1083/2006 określają kwoty odnoszące się do
poszczególnych przypadków przydzielone na lata
2007–2013, włącznie ze specjalnym przeznaczeniem
na program PEACE, który jest realizowany w ramach
programu transgranicznego.

(8)

Zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006,
0,25 % dostępnych środków na zobowiązania Funduszy
w latach 2007–2013 jest przeznaczone na finansowanie
pomocy technicznej z inicjatywy Komisji; dlatego orientacyjny podział środków pomiędzy państwa członkowskie nie będzie zawierał sumy odpowiadającej pomocy
technicznej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z
11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu
Społecznego
i
Funduszu
Spójności (1),
w szczególności jego art. 18 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE)
nr 1083/2006 cel europejskiej współpracy terytorialnej
zmierza do zacieśnienia współpracy transgranicznej za
pomocą wspólnych lokalnych i regionalnych inicjatyw,
a także współpracę ponadnarodową poprzez działanie
sprzyjające zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu
zgodnie z priorytetami Wspólnoty.

(2)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE)
nr 1083/2006, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przyczynia się do osiągnięcia celów wymienionych
w art. 3 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia.

(3)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1083/2006, 2,52 % środków dostępnych na zobowiązania Funduszy na lata 2007–2013 zostanie przeznaczone na cel europejskiej współpracy terytorialnej,
z czego 73,86 % na finansowanie współpracy transgranicznej a 20,95 % na finansowanie współpracy ponadnarodowej.

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.

9.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Orientacyjne sumy przydzielonych środków dla państw członkowskich na zobowiązania wobec regionów kwalifikujących się
do finansowania z Funduszu Strukturalnego w ramach celu
europejskiej współpracy regionalnej zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2
rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zawierające dodatkowe
kwoty określone w załączniku II do tego rozporządzenia są
przedstawione w tabeli l w załączniku.
Podział na poszczególne lata, pomiędzy państwa członkowskie,
środków na zobowiązania, o których mowa w poprzednim
ustępie jest określony w tabeli 2 w załączniku.

L 247/27

Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Danuta HÜBNER

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
Orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim i regionom kwalifikujących się do
finansowania z Funduszu Strukturalnego w ramach celu europejskiej współpracy regionalnej na okres od
1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

TABELA 1 – Suma przydzielonych środków (w EUR, według cen z 2004 r.)

Państwo
członkowskie

Regiony kwalifikujące się do finansowania w ramach celu europejskiej współpracy regionalnej

Dodatkowe fundusze, o których mowa
w załączniku II rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 w paragrafie:

Transgraniczne
Ponadnarodowe
Wewnętrzne

Transfer EISP

Transfer IPA

België/Belgique

138 683 798

138 683 798

33 648 858

Česká republika

244 455 613

244 455 613

33 227 937

74 215 963

74 215 963

17 511 738

439 092 177

439 092 177

268 676 193

42 029 404

4 433 962

134 007 278

35 790 788

Danmark
Deutschland
Eesti

33 718 404

8 311 000

Ellada

88 684 278

7 027 000

España

265 276 016

98 434 000

363 710 016

132 074 861

France

562 425 071

10 833 000

573 258 071

199 472 091

Ireland

62 519 179

62 519 179

12 789 400

Italia

38 296 000

397 945 802

54 402 000

103 486 000

555 833 802

186 182 745

Kypros

19 762 948

317 000

2 000 000

22 079 948

2 329 361

Latvija

46 828 319

25 380 000

72 208 319

7 617 737

Lietuva

64 395 203

21 417 000

85 812 203

11 299 892

Luxembourg

11 665 819

11 665 819

1 453 448

Magyarország

197 927 680

20 630 000

279 127 680

33 090 573

11 525 022

700 000

12 225 022

1 289 699

Malta

60 570 000

§21

67 403 698

46 552 473

15 983 389

58 300 347
8 414 488

30 382 588

Nederland

166 380 429

166 380 429

52 597 106

Österreich

151 118 200

151 118 200

26 332 104

50 195 673

Polska

332 415 492

153 113 000

485 528 492

124 530 090

38 216 394

Portugal

53 368 153

586 000

53 954 153

33 773 941

Slovenija

43 336 138

67 198 138

6 498 594

18 786 168

Slovensko

159 645 924

7 335 000

166 980 924

17 560 404

17 065 458

54 696 740

35 000 000

89 696 740

16 941 695

Sverige

198 144 807

8 000 000

206 144 807

29 072 222

United Kingdom

306 039 072

306 039 072

192 941 833

Razem

4 124 266 247

4 803 965 247

1 481 137 272

Suomi-Finland

23 862 000

451 485 000

228 214 000

§22

Razem

141 199 653
293 000 329

199 500 000

9.9.2006

Państwo
członkowskie

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/29

TABELA 2 – Podział środków na poszczególne lata (w EUR, według cen z 2004 r.)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

24 096 228

24 181 322

24 351 512

24 606 795

24 862 078

25 032 266

25 202 455

Česká republika

48 781 994

48 866 024

49 034 084

49 286 174

49 538 264

49 706 324

49 874 384

Danmark

12 831 919

12 876 204

12 964 775

13 097 631

13 230 487

13 319 057

13 407 628

103 586 333

104 265 787

105 624 694

107 663 056

109 701 417

111 060 324

112 419 232

Eesti

6 568 744

6 579 957

6 602 383

6 636 021

6 669 661

6 692 087

6 714 513

Ellada

25 984 211

26 074 722

26 255 744

26 527 278

26 798 811

26 979 833

27 160 856

España

68 774 676

69 108 679

69 776 686

70 778 697

71 780 706

72 448 713

73 116 720

France

107 291 297

107 795 740

108 804 628

110 317 960

111 831 291

112 840 179

113 849 067

Ireland

18 888 311

18 920 654

18 985 340

19 082 369

19 179 398

19 244 084

19 308 770

104 312 152

104 782 989

105 724 662

107 137 171

108 549 681

109 491 354

110 433 026

Kypros

3 450 858

3 456 749

3 468 531

3 486 203

3 503 875

3 515 656

3 527 437

Latvija

11 285 384

11 304 648

11 343 177

11 400 970

11 458 763

11 497 293

11 535 821

Lietuva

13 697 617

13 726 193

13 783 345

13 869 074

13 954 803

14 011 955

14 069 108

Luxembourg

1 851 602

1 855 278

1 862 629

1 873 656

1 884 682

1 892 034

1 899 386

Magyarország

48 428 927

48 512 610

48 679 975

48 931 023

49 182 070

49 349 435

49 516 801

1 910 639

1 913 901

1 920 424

1 930 208

1 939 993

1 946 517

1 953 039

Nederland

30 465 429

30 598 440

30 864 465

31 263 503

31 662 541

31 928 566

32 194 591

Österreich

32 111 794

32 178 385

32 311 568

32 511 341

32 711 114

32 844 296

32 977 479

Polska

90 676 181

90 991 104

91 620 952

92 565 722

93 510 492

94 140 339

94 770 186

Portugal

12 007 919

12 093 330

12 264 151

12 520 384

12 776 615

12 947 437

13 118 258

Slovenija

13 110 890

13 127 323

13 160 192

13 209 495

13 258 798

13 291 667

13 324 535

Slovensko

28 528 175

28 572 584

28 661 400

28 794 625

28 927 850

29 016 668

29 105 484

Suomi-Finland

14 970 879

15 013 723

15 099 410

15 227 942

15 356 473

15 442 160

15 527 848

Sverige

33 150 806

33 224 327

33 371 368

33 591 930

33 812 492

33 959 532

34 106 574

United Kingdom

88 457 084

88 945 013

89 920 872

91 384 662

92 848 450

93 824 309

94 800 168

Razem

945 220 049

948 965 686

956 456 967

967 693 890

978 930 805

986 422 085

993 913 366

Deutschland

Italia

Malta
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KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW
CZŁONKOWSKICH

DECYZJA

PRZEDSTAWICIELI

RZĄDÓW PAŃSTW
W RADZIE

CZŁONKOWSKICH,

ZEBRANYCH

z dnia 17 lipca 2006 r.
w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów
państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na
podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie
AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich,
do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
(2006/610/WE)
PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, ZEBRANI W RADZIE,

(4)

Dnia 2 czerwca 2006 r. Rada Ministrów AKP–WE przyjęła wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013,
określone w załączniku Ib do umowy o partnerstwie
AKP–WE.

(5)

Państwa członkowskie zebrane w Radzie osiągnęły
konsensus dotyczący wewnętrznej umowy w sprawie
finansowania pomocy wspólnotowej dla państw AKP
oraz KTZ na podstawie wieloletnich ram finansowych
na lata 2008–2013. Umowa ta wejdzie w życie dopiero
po jej przyjęciu przez każde państwo członkowskie
zgodnie z jego własnymi wymogami konstytucyjnymi.

(6)

W oczekiwaniu na wejście w życie umowy wewnętrznej,
niektóre jej postanowienia powinny być stosowane na
zasadzie przejściowej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony,
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca
2000 r. (1) (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP–WE”)
i zmieniona umową podpisaną w Luksemburgu dnia
25 czerwca 2005 r. (zwaną dalej „umową zmieniającą umowę
o partnerstwie AKP–WE”) (2),
uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE (3) w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich (zwanych dalej „KTZ”)
ze Wspólnotą Europejską,
uwzględniając projekt przedstawiony przez Komisję,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

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

Umowa zmieniająca umowę o partnerstwie AKP–WE
wejdzie w życie dopiero po spełnieniu wszystkich
konstytucyjnych wymogów w każdym państwie członkowskim, zgodnie z art. 93 umowy o partnerstwie
AKP–WE.

(2)

Rada Ministrów AKP–WE przyjęła na podstawie decyzji
nr 5/2005 (4) środki przejściowe, obowiązujące od dnia
podpisania umowy zmieniającej umowę o partnerstwie
AKP–WE do dnia jej wejścia w życie.

(3)

Zgodnie z art. 2 decyzji nr 5/2005 wzywa się państwa
członkowskie i Wspólnotę do podjęcia stosownych
kroków w celu zastosowania środków przejściowych.

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

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

L
L
L
L

317
209
314
287

z
z
z
z

15.12.2000, str. 3.
11.8.2005, str. 27.
30.11.2001, str. 1.
28.10.2005, str. 1.

Artykuł 1
Następujące postanowienia umowy wewnętrznej odnoszące się
do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (zwanego dalej „EFR”)
stosuje się przejściowo od dnia przyjęcia niniejszej decyzji:

1) artykuł 1 ust. 7 w związku z art. 8 i 9, o ile Rada przyjmie
ostateczny harmonogram wkładów, które mają zostać wniesione przez Rumunię i Bułgarię, jak również ich ostateczną
wagę głosów oraz nowe zasady dotyczące większości kwalifikowanej i mniejszości blokującej, po ich przystąpieniu do
UE i zgodnie z umową wewnętrzną;

2) artykuł 10 do celów przyjęcia rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia finansowego oraz, między innymi,
do celów ustanowienia Komitetu EFR i Komitetu ds. Instrumentu Inwestycyjnego w związku z art. 8 i 9.
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Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsza decyzja pozostaje w mocy do dnia wejścia w życie umowy wewnętrznej, z zastrzeżeniem podjęcia
dalszej decyzji przez przedstawicieli rządów państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lipca 2006 r.
W imieniu rządów państw członkowskich
E. TUOMIOJA

Przewodniczący

L 247/31
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UMOWA WEWNĘTRZNA
między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie
finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata
2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy
finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, ZEBRANI W RADZIE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

po konsultacji z Komisją,

po konsultacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1)

Ustęp 3 załącznika Ia do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku,
z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu
dnia 23 czerwca 2000 r. (1) (zwanej dalej „umową o partnerstwie AKP–WE”), stanowi, że „o wszelkich niezbędnych zmianach w wieloletnich ramach finansowych lub odpowiednich częściach niniejszej Umowy decyduje Rada
Ministrów w drodze odstępstwa od artykułu 95 niniejszej Umowy”.

(2)

Rada Ministrów AKP–WE zebrana w Port Moresby (Papua Nowa Gwinea) w dniach 1 i 2 czerwca 2006 r. przyjęła
załącznik Ib do umowy o partnerstwie AKP–WE i uzgodniła tym samym ustanowienie pomocy wspólnotowej dla
państw AKP na lata 2008–2013 na podstawie wieloletnich ram finansowych, w ramach umowy o partnerstwie
AKP–WE, w wysokości 21 966 mln EUR ze środków 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (zwanego dalej „10.
EFR”) wnoszonych przez państwa członkowskie.

(3)

Decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (2) (dalej zwaną „decyzją o stowarzyszeniu”) stosuje się do dnia 31 grudnia 2011 r.
Przed upływem tego terminu powinna zostać przyjęta nowa decyzja na podstawie art. 187 Traktatu. Przed dniem
31 grudnia 2007 r. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, powinna ustalić, że w okresie 2008–2013
kwota ze środków 10. EFR przeznaczona na pomoc finansową dla krajów i terytoriów zamorskich (zwanych dalej
„KTZ”), do których stosuje się część czwartą Traktatu, wyniesie 286 mln EUR.

(4)

Zgodnie z decyzją 2005/446/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie, z dnia
30 maja 2005 r. ustalającą datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego
Funduszu Rozwoju (EFR) (3), tdzień 31 grudnia 2007 r. jest ostatecznym terminem przyznania środków z 9. EFR
zarządzanych przez Komisję, dotacji na spłatę odsetek zarządzanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
oraz środków stanowiących odsetki od tych kwot. W razie potrzeby data ta może zostać zmieniona.

(5)

W celu wprowadzenia w życie umowy o partnerstwie AKP–WE i decyzji o stowarzyszeniu powinien zostać
ustanowiony 10. EFR oraz powinna zostać określona procedura przydzielania środków oraz wnoszenia przez
państwa członkowskie i wkładów na rzecz tych środków.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa zmieniona umową podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.
(Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4).
(2) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1.
(3) Dz.U. L 156 z 18.6.2005, str. 19.
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(6)

Na podstawie sprawozdania Komisji w okresie 2008–2009 powinien zostać przeprowadzony przegląd obejmujący wszystkie aspekty wydatków i zasobów Unii Europejskiej.

(7)

Przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie uzgodnili zarezerwowanie dodatkowych
430 mln EUR z 10. EFR na wydatki pomocnicze ponoszone przez Komisję przy programowaniu
i wprowadzaniu w życie EFR.

(8)

Należy określić zasady zarządzania współpracą finansową.

(9)

W dniu 12 września 2000 r. przedstawiciele rządów państw członkowskich, zebrani w Radzie, przyjęli umowę
wewnętrzną w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej i zarządzania nią na mocy Protokołu finansowego do
umowy o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów
zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (1) (zwaną
dalej „umową wewnętrzną dotyczącą 9. EFR”).

(10)

Przy Komisji należy ustanowić komitet przedstawicieli rządów państw członkowskich (zwany dalej „Komitetem
EFR”); podobny komitet powinien powstać przy EBI. Należy zharmonizować prace Komisji i EBI prowadzone
w celu stosowania umowy o partnerstwie AKP–WE i odpowiednich postanowień decyzji o stowarzyszeniu.

(11)

Przewiduje się, że Bułgaria i Rumunia przystąpią do UE w terminie do 1 stycznia 2008 r. i że przystąpią do
umowy o partnerstwie AKP–WE oraz do niniejszej umowy wewnętrznej zgodnie z zobowiązaniami przyjętymi
przez siebie na mocy Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i protokołu do niego.

(12)

W swoich konkluzjach z dnia 24 maja 2005 r. Rada oraz przedstawiciele rządów państw członkowskich, zebrani
w Radzie w sprawie przyspieszenia postępów w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju, zobowiązali się do
terminowego wprowadzania w życie i monitorowania paryskiej deklaracji Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) dotyczącej skuteczności pomocy przyjętej w czasie forum wysokiego szczebla w Paryżu w dniu
2 marca 2005 r.

(13)

Należy przypomnieć cele oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. Official Development Assistance – ODA), o których
mowa w powyższych konkluzjach. W sprawozdaniach, składanych państwom członkowskim i komitetowi
Pomocy Rozwojowej OECD, dotyczących wydatków w ramach EFR, Komisja powinna wprowadzić rozróżnienie
między działaniami w ramach ODA i innymi.

(14)

W dniu 22 grudnia 2005 r. Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich, zebrani w Radzie, Parlament
Europejski oraz Komisja przyjęli wspólne oświadczenie w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej:
Konsensus Europejski (2).

(15)

EFR powinien w dalszym ciągu przyznawać najwyższą wagę wsparciu dla krajów najsłabiej rozwiniętych i innych
krajów o niskich dochodach.

(16)

W dniu 11 kwietnia 2006 r. Rada zatwierdziła zasadę finansowania instrumentu na rzecz pokoju w Afryce ze
środków wewnętrznych AKP na kwotę nieprzekraczającą 300 mln EUR, na okres początkowy 2008–2010.
W trzecim roku przeprowadzona zostanie wszechstronna ocena, obejmująca przegląd warunków oraz możliwości
wykorzystania alternatywnych źródeł przyszłego finansowania, w tym środków finansowych przeznaczonych na
WPZiB,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:
(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355.
(2) Dz.U. C 46 z 24.2.2006, str. 1.
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i) 21 966 mln EUR jest przeznaczone dla grupy państw
AKP;

ROZDZIAŁ I
ZASOBY FINANSOWE

Artykuł 1
Zasoby 10. EFR

ii) 286 mln EUR jest przeznaczone dla KTZ;

1.
Państwa członkowskie ustanawiają niniejszym dziesiąty
Europejski Fundusz Rozwoju, zwany dalej „10. EFR”.

2.

iii) 430 mln EUR jest przeznaczone dla Komisji na działania
wspierające, o których mowa w art. 6, związane
z programowaniem i wprowadzaniem w życie EFR
przez Komisję;

10. EFR składa się z:

a) kwoty nieprzekraczającej 22 682 mln EUR wniesionej przez
państwa członkowskie, jak następuje:

Państwo członkowskie

Klucz do ustalenia
wkładu

Wkład w EUR

Belgia

3,53

800 674 600

Bułgaria (*)

0,14

31 754 800

Republika Czeska

0,51

115 678 200

Dania

2,00

453 640 000

20,50

4 649 810 000

Niemcy
Estonia

0,05

11 341 000

Grecja

1,47

333 425 400

7,85

1 780 537 000

19,55

4 434 331 000

Hiszpania
Francja
Irlandia

0,91

206 406 200

Włochy

12,86

2 916 905 200

0,09

20 413 800

Cypr
Łotwa

0,07

15 877 400

Litwa

0,12

27 218 400

Luksemburg

0,27

61 241 400

Węgry

0,55

124 751 000

Malta

0,03

6 804 600

Niderlandy

4,85

1 100 077 000

Austria

2,41

546 636 200

Polska

1,30

294 866 000

Portugalia

1,15

260 843 000

Rumunia (*)

0,37

83 923 400

Słowenia

0,18

40 827 600

Słowacja

0,21

47 632 200

Finlandia

1,47

333 425 400

Szwecja

2,74

621 486 800

Zjednoczone Królestwo

14,82

3 361 472 400
22 682 000 000

(*) Kwota szacowana.

Kwota 22 682 mln EUR jest dostępna od momentu wejścia
w życie wieloletnich ram finansowych, z czego:

b) decyzja 2005/446/WE określająca datę, po której nie będą
przyznawane środki z 9. EFR, nie ma wpływu na środki
określone w załączniku I do umowy o partnerstwie
AKP–WE i w załączniku II A do decyzji o stowarzyszeniu
oraz przeznaczone w ramach 9. EFR na finansowanie
zasobów
instrumentu
inwestycyjnego,
określonego
w załączniku II C decyzji o stowarzyszeniu (zwanego dalej
„instrumentem inwestycyjnym”). Środki te są przenoszone do
10. EFR i są zarządzane zgodnie z ustaleniami dotyczącymi
wykonania 10. EFR od daty wejścia w życie wieloletnich ram
finansowych na lata 2008–2013 na mocy umowy
o partnerstwie AKP–WE oraz daty wejścia w życie decyzji
Rady dotyczących pomocy finansowej dla KTZ na lata
2008–2013.

3.
Po dniu 31 grudnia 2007 r. lub po dacie wejścia w życie
wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013, jeśli nastąpi
to później, nie można dysponować saldami pozostałymi z 9.
EFR lub poprzednich EFR, z wyjątkiem sald umorzonych po tej
dacie wejścia w życie, pochodzących z systemu mającego na
celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu surowców
produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających 9.
EFR i środków określonych w ust. 2 lit. b). Środki, które
zostaną ewentualnie przydzielone po 31 grudnia 2007 r. do
dnia wejścia w życie niniejszej umowy, jak określono powyżej,
będą wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia zdolności
operacyjnej administracji UE i pokrycia bieżących kosztów
związanych z realizacją rozpoczętych projektów do chwili
wejścia w życie 10. EFR.

4.
Nie można dysponować środkami umorzonymi z 9. EFR
lub poprzednich EFR po dniu 31 grudnia 2007 r., chyba że
Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, zadecyduje
inaczej, z wyjątkiem środków umorzonych po wyżej wymienionej dacie wejścia w życie, a pochodzących z systemów mających na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu
surowców rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających 9.
EFR, które są automatycznie przenoszone do odpowiednich
krajowych programów indykatywnych wymienionych w art. 2
lit. a) pkt i) i art. 3 ust. 1, oraz z wyjątkiem środków określonych w ust. 2 lit. b).
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5.
Całkowita kwota zasobów 10. EFR obejmuje okres od
dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Po dniu
31 grudnia 2013 r. środki z 10. EFR nie są już przyznawane,
chyba że Rada zadecyduje inaczej, stanowiąc jednomyślnie na
wniosek Komisji.

6.
Dochód z tytułu odsetek pochodzących z działań finansowanych na mocy zobowiązań podjętych w ramach poprzednich
EFR i od środków 10. EFR zarządzanych przez Komisję
i zdeponowanych u europejskich płatników, określonych
w art. 37 ust. 1 załącznika IV do umowy o partnerstwie
AKP–WE, zapisuje się na dobro jednego lub większej liczby
rachunków bankowych otwartych w imieniu Komisji
i wykorzystuje zgodnie z warunkami art. 6. Wykorzystanie
dochodu z odsetek pochodzących od środków 10. EFR zarządzanych przez EIB zostanie określone w ramach rozporządzenia
finansowego, o którym mowa w art. 10 ust. 2.

7.
W przypadku przystąpienia do UE nowego państwa
rozdział wkładów określonych w ust. 2 lit. a) jest zmieniany
decyzją Rady stanowiącej jednomyślnie na podstawie wniosku
Komisji.

8.
Zasoby finansowe mogą być korygowane decyzją Rady
stanowiącej jednomyślnie, zgodnie z art. 62 ust. 2 umowy
o partnerstwie AKP–WE.

9.
Każde państwo członkowskie może, bez uszczerbku dla
zasad i procedur podejmowania decyzji określonych w art. 8,
dobrowolnie wnieść do Komisji lub do EBI dodatkowe środki
dla wspierania celów umowy o partnerstwie AKP–WE. Państwa
członkowskie mogą również współfinansować projekty lub
programy, na przykład w ramach konkretnych inicjatyw zarządzanych przez Komisję lub EBI. Należy zagwarantować, że kraje
AKP będą głównymi stronami takich inicjatyw na szczeblu
krajowym.

L 247/35

Artykuł 2
Zasoby przeznaczone dla państw AKP
Kwota 21 966 mln EUR, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)
pkt i), zostaje rozdzielona pomiędzy instrumenty współpracy
w następujący sposób:

a) 17 766 mln EUR na finansowanie krajowych i regionalnych
programów indykatywnych. Ta kwota zostanie wykorzystana
na finansowanie:

i) krajowych programów indykatywnych w państwach AKP
zgodnie z art. 1–5 załącznika IV do umowy
o partnerstwie AKP–WE;

ii) regionalnych programów indykatywnych wspierających
współpracę oraz integrację regionalną i międzyregionalną państw AKP zgodnie z art. 6–11, art. 13
ust. 1 oraz art. 14 załącznika IV do umowy
o partnerstwie AKP–WE;

b) 2 700 mln EUR na finansowanie współpracy wewnątrz AKP
i międzyregionalnej z udziałem wielu lub wszystkich państw
AKP, w tym zgodnie z art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14
załącznika IV do umowy o partnerstwie AKP–WE
w
zakresie
dotyczącym
procedur
wykonawczych
i zarządczych. Pula ta obejmuje wsparcie strukturalne dla
wspólnych instytucji: Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw
(CDE) i Centrum Rozwoju Rolnictwa (CTA), o których
mowa w załączniku III do umowy o partnerstwie AKP–WE
i które nadzorowane są zgodnie z określonymi w nim zasadami i procedurami, a także wspólnego zgromadzenia parlamentarnego, o którym mowa w jej art. 17. Pula ta obejmuje
również finansowanie wydatków operacyjnych Sekretariatu
AKP, o którym mowa w pkt 1 i 2 protokołu 1 załączonego
do umowy o partnerstwie AKP–WE;

Rozporządzenia wykonawcze i finansowe, o których mowa
w art. 10, zawierają niezbędne przepisy określające współfinansowanie z EFR, a także współfinansowanie przez państwa
członkowskie. Państwa członkowskie informują Radę
z wyprzedzeniem o swoich dobrowolnych wkładach.

c) część zasobów, o których mowa w lit. a) i b), może być
przeznaczona na reagowanie na wstrząsy zewnętrzne
i nieprzewidziane potrzeby, włączając w to, w miarę
potrzeb, dodatkową krótkoterminową pomoc humanitarną
i nadzwyczajną, gdy wsparcie takie nie może być finansowane z budżetu Wspólnoty, na złagodzenie niekorzystnych
skutków krótkoterminowych wahań przychodów z eksportu;

10.
Zgodnie z ust. 7 protokołu finansowego do umowy
o partnerstwie AKP–WE, Rada, wspólnie z państwami AKP,
przeprowadza przegląd wyników, oceniający stopień wykonania
zobowiązań i wypłat oraz rezultaty i oddziaływanie dostarczonej pomocy. Przegląd jest dokonywany na podstawie
wniosku, który zostanie przygotowany przez Komisję
w 2010 r. Ten przegląd wyników ma wpływ na decyzję
o rozmiarach współpracy finansowej po roku 2013.

d) 1 500 mln EUR jako kwota przydzielona EBI na finansowanie instrumentu inwestycyjnego zgodnie z warunkami
finansowania określonymi w załączniku II do umowy
o partnerstwie AKP–WE, w tym dodatkowy wkład
w wysokości 1 100 mln EUR do zasobów instrumentu
inwestycyjnego, zarządzany jako fundusz odnawialny oraz
400 mln EUR w formie dotacji na finansowanie dotacji na
spłatę odsetek określonych w art. 2 i 4 załącznika II do
umowy o partnerstwie AKP–WE w okresie realizacji 10. EFR.
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Artykuł 3
Zasoby przeznaczone dla KTZ
1.
Kwota 286 milionów EUR, o której mowa w art. 1 ust. 2
lit. a) pkt ii), jest przydzielana zgodnie z decyzją Rady, która
zostanie podjęta przed dniem 31 grudnia 2007 r., zmieniającą
decyzję o stowarzyszeniu zgodnie z art. 187 Traktatu, z czego
256 mln EUR przeznaczone jest na finansowanie krajowych
i regionalnych programów indykatywnych, a 30 mln EUR
w formie kwoty przyznanej EBI na finansowanie instrumentu
inwestycyjnego zgodnie z decyzją o stowarzyszeniu.

2.
W przypadku gdy jeden z KTZ uzyska niepodległość
i przystąpi do umowy o partnerstwie AKP–WE, kwoty wskazane w ust. 1 pomniejsza się, a kwoty wskazane w art. 2 lit. a)
pkt i) odpowiednio powiększa się na mocy decyzji Rady stanowiącej jednomyślnie na wniosek Komisji.
Artykuł 4

9.9.2006

zamorskim, wraz z wpływami i dochodami z operacji związanych z kapitałem ryzyka, w ramach EFR poprzedzających 9.
EFR, zapisuje się na dobro państw członkowskich proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do EFR, do których
odnoszą się te kwoty, chyba że Rada zadecyduje jednomyślnie,
na wniosek Komisji, o przekazaniu ich do rezerwy lub przeznaczeniu na inne cele.

2.
Od sum zapisywanych na dobro państw członkowskich
z góry odlicza się wszelkie prowizje należne EBI za zarządzanie
pożyczkami i wykonywanie operacji określonych w ust. 1.

3.
Dochody i wpływy, które EBI uzyskuje z operacji dokonywanych w ramach instrumentu inwestycyjnego z tytułu 9.
i 10. EFR, wykorzystywane są do dalszych operacji w ramach
tego instrumentu, zgodnie z art. 3 załącznika II do umowy
o partnerstwie AKP–WE, po potrąceniu wyjątkowych wydatków
i zobowiązań powstałych w związku z instrumentem inwestycyjnym.

Pożyczki z zasobów własnych EBI
1.
Do kwoty przeznaczonej na instrument inwestycyjny
w ramach 9. EFR, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), oraz
kwoty określonej w art. 2 lit. d) dodaje się indykatywną kwotę
nie większą niż 2 030 mln EUR w formie pożyczek przyznawanych przez EBI z jego środków własnych. Zasoby te są przyznawane w kwocie nieprzekraczającej 2 000 mln EUR na cele
określone w załączniku II do umowy o partnerstwie AKP–WE
oraz w kwocie nie przekraczającej 30 mln EUR na cele określone w decyzji o stowarzyszeniu zgodnie z warunkami określonymi w jego statucie oraz zgodnie z odnośnymi postanowieniami dotyczącymi warunków finansowania inwestycji, określonymi w załączniku II do umowy o partnerstwie AKP–WE i w
decyzji o stowarzyszeniu.

2.
Państwa członkowskie zobowiązują się do działania
w charakterze gwarantów wobec EBI, zrzekając się jakichkolwiek praw do sprzeciwu, proporcjonalnie do swych wkładów
do kapitału banku, w odniesieniu do wszelkich zobowiązań
finansowych wynikających dla pożyczkobiorców z umów
zawartych przez bank dotyczących pożyczek z jego własnych
zasobów, zgodnie z art. 1 załącznika II do umowy
o partnerstwie AKP–WE i odpowiednich przepisów decyzji
o stowarzyszeniu.

3.
Gwarancja określona w ust. 2 jest ograniczona do 75 %
całkowitej kwoty pożyczek udzielonych przez EBI na mocy
wszelkich umów pożyczek, ale pokrywa wszelkie ryzyko.

4.
Zobowiązania wynikające z ust. 2 są przedmiotem umów
gwarancyjnych między każdym państwem członkowskim a EBI.

4.
EBI otrzymuje wynagrodzenie na zasadzie gwarancji
pełnej rekompensaty za zarządzanie operacjami instrumentu
finansowego, o których mowa w ust. 3 zgodnie z art. 3
ust. 1 lit. a) załącznika II do umowy o partnerstwie AKP–WE.

Artykuł 6
Zasoby zarezerwowane na wydatki pomocnicze
powiązane z EFR
1.
Zasoby EFR pokrywają koszty działań wspierających.
Zasoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) pkt iii) i art. 1
ust. 5, pokrywają koszty związane z programowaniem
i wdrażaniem EFR, które mogą nie zostać uwzględnione
w dokumentach dotyczących wsparcia strategicznego
i wieloletnich programach indykatywnych określonych
w rozporządzeniu wykonawczym, o którym mowa w art. 10
ust. 1.

2.
Z zasobów na działania wspierające mogą być pokrywane
wydatki na działania związane z:

a) przygotowaniem,
kontynuowaniem,
monitorowaniem,
rachunkowością, audytem i oceną, które są niezbędne do
programowania i wdrażaniem zasobów EFR zarządzanych
przez Komisję;

b) osiąganiem tych celów poprzez badania w zakresie polityki
rozwoju, opracowania, spotkania, działania informacyjne
i związane ze zwiększaniem świadomości społecznej, szkolenia i publikacje; oraz

Artykuł 5
Operacje zarządzane przez EBI
1.
Płatności na rzecz EBI z tytułu pożyczek specjalnych przyznanych państwom AKP, KTZ i francuskim departamentom

c) sieciami komputerowymi służącymi do wymiany informacji
oraz wszelkie inne wydatki na wsparcie administracyjne
i techniczne, które Komisja może ponosić przy zarządzaniu
EFR.
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Zasoby te pokrywają również wydatki zarówno służb centralnych Komisji, jak i jej przedstawicielstw, ponoszone na wsparcie
administracyjne konieczne do zarządzania działaniami finansowanymi w ramach umowy o partnerstwie AKP–WE i decyzji
o stowarzyszeniu.

Nie są one przeznaczane na zadania podstawowe europejskiej
służby publicznej, tzn. stałego personelu Komisji.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA WYKONAWCZE I KOŃCOWE

Artykuł 7

L 247/37

5.
Co roku Komisja, biorąc pod uwagę przewidywania EBI,
przedstawia Radzie w terminie do 15 października zestawienie
zobowiązań, płatności i wkładów w każdym z trzech lat następujących po latach, o których mowa w ust. 1.

6.
W odniesieniu do środków przenoszonych z poprzednich
EFR do 10. EFR zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. b) i art. 1 ust. 3,
wkłady każdego państwa członkowskiego są obliczane proporcjonalnie do wkładu każdego państwa członkowskiego wnoszonego do danego EFR.

W odniesieniu do pozostałych z 9. EFR i poprzednich EFR
środków, które nie są przenoszone do 10. EFR, ich wpływ na
wkład każdego państwa członkowskiego jest obliczany proporcjonalnie do wkładu każdego państwa członkowskiego wnoszonego do 9. EFR.

Wkłady do 10. EFR
1.
Co roku Komisja, biorąc pod uwagę przewidywania EBI
dotyczące zarządzania instrumentem inwestycyjnym i jego
funkcjonowania, sporządza i przedstawia Radzie w terminie
do 15 października zestawienie zobowiązań, płatności
i rocznej kwoty wezwań do wniesienia wkładu w bieżącym
i dwu następnych latach budżetowych. Wysokość tych kwot
opiera się na zdolności do skutecznego zapewnienia proponowanego poziomu zasobów.

7.
Szczegółowe zasady wnoszenia wkładów przez państwa
członkowskie są określane w rozporządzeniu finansowym,
o którym mowa w art. 10 ust. 2.

Artykuł 8
Komitet Europejskiego Funduszu Rozwoju

2.
Na wniosek Komisji, określając część przypadającą Komisji
i EBI, Rada decyduje kwalifikowaną większością głosów, jak
określono w art. 8, o pułapie rocznej kwoty wkładów
w drugim roku po wniosku Komisji (n+2) oraz, w ramach
pułapu ustalonego w poprzednim roku, rocznej kwoty
wezwania do wniesienia wkładów w pierwszym roku po
wniosku Komisji (n+1).

1.
Przy Komisji ustanawia się komitet, składający się
z przedstawicieli rządów państw członkowskich (zwany dalej
„komitetem EFR”), do spraw tych zasobów 10. EFR, którymi
zarządza Komisja. Komitetowi EFR przewodniczy przedstawiciel
Komisji, a obsługę sekretariatu zapewnia Komisja. W pracach
komitetu uczestniczy przedstawiciel EBI.

2.
W komitecie EFR głosy państw członkowskich ważone są
w następujący sposób:

3.
Jeżeli wysokość wkładów, o których zadecydowano
zgodnie z ust. 2, odbiega od rzeczywistych potrzeb EFR
w danym roku budżetowym, Komisja przedstawia Radzie
wnioski dotyczące zmiany wysokości wkładów w ramach
pułapu określonego w ust. 2; Rada podejmuje decyzję, stanowiąc większością kwalifikowaną głosów, jak określono w art. 8.

Państwo członkowskie

Belgia

35

Bułgaria (*)

[1]

Republika Czeska
Dania

4.
Wezwania do wniesienia wkładów nie mogą przekroczyć
pułapu, o którym mowa w ust. 2; pułapu nie można też
podwyższyć, chyba że Rada tak postanowi kwalifikowaną większością głosów, jak określono w art. 8 w przypadkach specjalnych potrzeb wynikających z wyjątkowych lub nieprzewidzianych sytuacji, jak np. sytuacje pokryzysowe. W takim przypadku Komisja i Rada zapewniają, aby wysokość wkładów
odpowiadała oczekiwanym płatnościom.

Głosy UE-27

5
20

Niemcy

205

Estonia

1

Grecja

15

Hiszpania

79

Francja

196

Irlandia

9

Włochy

129

Cypr

1
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Państwo członkowskie

Głosy UE-27

Łotwa

1

Litwa

1

Luksemburg

3

Węgry

6

Malta

1
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3.
Komitet Instrumentu Inwestycyjnego stanowi większością
kwalifikowaną zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3.

Artykuł 10

49

Przepisy wykonawcze

Austria

24

Polska

13

Portugalia

12

Rumunia (*)

[4]

1.
Bez uszczerbku dla art. 8 niniejszej umowy i określonych
w niej praw głosu państw członkowskich, wszelkie odnośne
postanowienia art. 14–30 umowy wewnętrznej dotyczącej 9.
EFR pozostają w mocy do czasu przyjęcia przez Radę decyzji
w sprawie rozporządzenia wykonawczego dotyczącego 10. EFR.
Rozporządzenie wykonawcze jest przyjmowane jednomyślnie
na podstawie wniosku Komisji, po konsultacji z EBI.

Niderlandy

Słowenia

2

Słowacja

2

Finlandia

15

Szwecja

27

Zjednoczone Królestwo

148

Razem UE-25

999

Razem UE-27 (*)

[1 004]

(*) Szacowana ilość głosów.

3.
Komitet EFR stanowi większością kwalifikowaną 720
głosów z 999, a głosowanie ma wynik pozytywny, jeśli za
przyjęciem wniosku zagłosuje przynajmniej 13 państw członkowskich. Mniejszość blokująca składa się z 280 głosów.

4.
W przypadku przystąpienia do UE nowego państwa wagi
głosów określone w ust. 2 oraz większość kwalifikowana,
o której mowa w ust. 3, są zmieniane na mocy decyzji Rady
stanowiącej jednomyślnie.

Rozporządzenie wykonawcze zawiera odpowiednie zmiany
i ulepszenia w odniesieniu do procedur programowania
i podejmowania decyzji, a także w największym możliwym
stopniu harmonizuje procedury budżetowe Wspólnoty i EFR,
w tym aspekty dotyczące współfinansowania. Ponadto ustanawia szczegółowe procedury zarządzania instrumentem na
rzecz pokoju. Pamiętając, że pomoc finansowa i techniczna
na wykonywanie art. 11 ust. 6, art. 11a i 11b umowy
o partnerstwie AKP–WE będzie finansowana przez szczegółowe
instrumenty, inne niż te, które są przeznaczone na finansowanie
współpracy AKP–WE, działania opracowywane na mocy tych
przepisów wymagają zatwierdzenia drogą uprzednio określonych procedur zarządzania budżetowego.

2.
Przed wejściem w życie umowy o partnerstwie AKP–WE
Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, zgodnie
z art. 8, przyjmuje rozporządzenie finansowe na podstawie
wniosku Komisji i po przedstawieniu przez EBI opinii
o przepisach, które go dotyczą, oraz po przedstawieniu opinii
przez Trybunał Obrachunkowy.

5.
Rada przyjmuje regulamin komitetu EFR, stanowiąc jednomyślnie.

Artykuł 9

3.
Komisja przedstawi wnioski w sprawie rozporządzeń
określonych w ust. 1 i 2, przewidujące możliwość przekazania
stronom trzecim zadań związanych z wdrożeniem.

Komitet Instrumentu Inwestycyjnego
1.
Pod auspicjami EBI zostaje utworzony komitet (dalej
zwany „Komitetem Instrumentu Inwestycyjnego”) składający
się z przedstawicieli rządów państw członkowskich
i przedstawiciela Komisji. EBI zapewnia sekretariat i obsługę
komitetu. Przewodniczący Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego jest wybierany przez i spośród członków tego komitetu.

2.
Rada przyjmuje regulamin komitetu instrumentu inwestycyjnego, stanowiąc jednomyślnie.

Artykuł 11
Realizacja finansowa, rachunkowość, audyt i absolutorium
1.
Komisja podejmuje się finansowej realizacji pul, którymi
zarządza na mocy art. 1 ust. 8, art. 2 lit. a), b) i c), art. 3 ust. 1
i art. 6, oraz podejmuje się finansowej realizacji projektów
i programów zgodnie z rozporządzeniem finansowym,
o którym mowa w art. 10 ust. 2. W odniesieniu do odzyskiwania kwot nieprawidłowo wypłaconych, decyzje Komisji
stanowią tytuł wykonawczy zgodnie z art. 256 Traktatu WE.
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2.
EBI zarządza instrumentem finansowym i przeprowadza
operacje w jego ramach w imieniu Wspólnoty, zgodnie
z zasadami określonymi w rozporządzeniu finansowym,
o którym mowa w art. 10 ust. 2. W takim przypadku EBI działa
w imieniu i na ryzyko Wspólnoty. Wszelkie prawa wynikające
z takich operacji, w szczególności prawa wierzyciela
i właściciela, przysługują państwom członkowskim.
3.
EBI podejmuje się, zgodnie ze swoim statutem
i najlepszymi praktykami bankowymi, finansowej realizacji
działań przeprowadzanych przy wykorzystaniu pożyczek
z jego środków własnych, o których mowa w art. 4,
w odpowiednich przypadkach połączonych z dotacjami na
spłatę odsetek pozyskiwanymi ze środków EFR przeznaczonych
na dotacje.
4.
Dla każdego roku budżetowego Komisja sporządza
i zatwierdza sprawozdania finansowe EFR i przesyła je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.
5.
Komisja udostępnia informacje określone w art. 10 Trybunałowi Obrachunkowemu, tak by mógł on na podstawie dokumentów przeprowadzać kontrole pomocy udzielonej z zasobów
EFR.
6.
Corocznie EBI przesyła Komisji i Radzie swoje sprawozdanie roczne o realizacji operacji finansowanych z zasobów
EFR, którymi zarządza.
7.
Z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego artykułu, Trybunał
Obrachunkowy wykonuje uprawnienia przyznane mu na
mocy art. 248 Traktatu WE w odniesieniu do działań EFR.
Warunki, na jakich Trybunał wykonuje swe uprawnienia, są
określone w rozporządzeniu finansowym, o którym mowa
w art. 10 ust. 2.

L 247/39

Artykuł 12
Klauzula przeglądowa
Artykuł 1 ust. 3 i artykuły zawarte w rozdziale II, z wyjątkiem
zmian art. 8, mogą być zmienione przez Radę stanowiącą
jednomyślnie na podstawie wniosku Komisji. EBI przyłącza się
do wniosku Komisji w sprawach odnoszących się do jego
działań i działań w ramach instrumentu inwestycyjnego.
Artykuł 13
Ratyfikacja, wejście w życie i okres obowiązywania
1.
Każde państwo członkowskie zatwierdza niniejszą umowę
zgodnie z własnymi wymogami konstytucyjnymi. Rządy
poszczególnych państw członkowskich notyfikują Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej zakończenie procedur
wymaganych dla wejścia w życie niniejszej umowy.
2.
Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia
drugiego miesiąca po notyfikacji zatwierdzenia niniejszej
umowy przez ostatnie państwo członkowskie.
3.
Niniejsza umowa jest zawarta na taki sam okres, jak okres
obowiązywania wieloletnich ram finansowych określonych
w załączniku Ib do umowy o partnerstwie AKP–WE. Jednakże,
nie naruszając postanowień art. 1 ust. 4, niniejsza umowa
pozostanie w mocy tak długo, jak będzie to konieczne do
całkowitego wykonania wszelkich działań finansowanych na
mocy
umowy
o
partnerstwie
AKP–WE,
decyzji
o stowarzyszeniu i wspomnianych wieloletnich ram finansowych.
Artykuł 14
Autentyczne wersje językowe

8.
Absolutorium
z
zarządzania
finansami
EFR,
z wyłączeniem operacji, którymi zarządza EBI, jest udzielane
Komisji przez Parlament Europejski zgodnie z zaleceniem
Rady, stanowiącej kwalifikowaną większością głosów, jak określono w art. 8.
9.
Działania finansowane z zasobów EFR zarządzanych
przez EBI podlegają procedurom kontroli i absolutorium, przewidzianym w statucie banku dla wszystkich jego operacji.

Niniejsza Umowa, sporządzona w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, czeskim, duńskim, estońskim,
fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim
i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na
równi autentyczne, zostaje złożona do depozytu w archiwum
Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, który przekaże
uwierzytelniony odpis każdemu z rządów Państw Sygnatariuszy.
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Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de dos mil seis.
V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.
Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio duemilasei.
Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év július tizenhetedik napján.
Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.
Sporządzono w Brukseli, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące szóstego.
Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.
V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšesť.
V Bruslju, sedemnajstega julija leta dva tisoč šest.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.
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Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier

Za prezidenta České republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel
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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana
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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről
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Għall-President ta' Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Presidente da República Portuguesa
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Za predsednika Republike Slovenije

Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, ZEBRANYCH
W RADZIE
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej zmieniającej Umowę wewnętrzną
z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu
wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE
(2006/611/WE)
nie zostanie zatwierdzona przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z jego własnymi wymogami konstytucyjnymi.

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, ZEBRANI W RADZIE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP–WE podpisaną
w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r., zwaną dalej
„Umową
AKP–WE”,
zmienioną
umową
podpisaną
w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., zwaną dalej
„Umową zmieniającą Umowę AKP–WE”,

uwzględniając projekt Komisji,

(4)

Zgodnie z art. 2 decyzji nr 5/2005 Rady Ministrów
AKP–WE Państwa Członkowskie i Wspólnota będą zobowiązane do podjęcia, każde we własnym zakresie,
kroków niezbędnych w celu wdrożenia tej decyzji.

(5)

W związku z tym, w celu ustanowienia procedur,
zgodnie z którymi postępować mają Państwa Członkowskie w okresie wcześniejszego stosowania Umowy zmieniającej Umowę AKP–WE, należy określić przepisy dotyczące tymczasowego stosowania zmienionej Umowy
wewnętrznej,

a także mając na uwadze, co następuje:
STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

(1)

(2)

Zgodnie z art. 95 ust. 3 Umowy AKP–WE Rada Ministrów AKP–WE przyjęła dnia 25 czerwca 2005 r. decyzję
nr 5/2005 dotyczącą środków przejściowych obejmujących okres od dnia podpisania do daty wejścia w życie
zmienionej Umowy o partnerstwie AKP–WE (1).

Przyjęcie tych środków przejściowych pociąga za sobą
wcześniejsze stosowanie większości postanowień
Umowy zmieniającej Umowę AKP–WE, z wyjątkiem
niezbędnych zmian do kilkuletnich ram finansowych
oraz przepisów w sprawie zwalczania terroryzmu oraz
współpracy w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu broni
masowego rażenia, które są uzależnione od decyzji Rady
w sprawie udostępnienia środków finansowych.

Artykuł 1
Postanowienia Umowy wewnętrznej między przedstawicielami
rządów Państw Członkowskich, zebranymi w Radzie, zmieniającej Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r.
w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu
wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE, zwanej dalej
„Umową zmieniającą Umowę wewnętrzną”, są stosowane
tymczasowo od dnia 25 czerwca 2005 r.

Tekst Umowy zmieniającej Umowę wewnętrzną jest dołączony
do niniejszej decyzji.

Artykuł 2
(3)

Zebrani w Radzie przedstawiciele Państw Członkowskich
uzgodnili Umowę wewnętrzną zmieniającą Umowę
wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania
Umowy o partnerstwie AKP–WE, zwaną dalej „Umową
zmieniającą Umowę wewnętrzną”. Umowa zmieniająca
Umowę wewnętrzną nie może wejść w życie, zanim

(1) Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 1.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w tym samym momencie, co
środki przejściowe mające na celu wcześniejsze stosowanie
Umowy zmieniającej umowę AKP–WE.

Niniejsza decyzja pozostaje w mocy do wejścia w życie Umowy
zmieniającej Umowę wewnętrzną.
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Artykuł 3
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 kwietnia 2006 r.
W imieniu rządów Państw Cztonkowskich
U. PLASSNIK

Przewodniczący
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UMOWA WEWNĘTRZNA
z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów państw członkowskich, zebranymi
w Radzie, zmieniająca Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur
w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE
PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, ZEBRANI W RADZIE,

UWZGLĘDNIAJĄC Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
UWZGLĘDNIAJĄC Umowę o partnerstwie AKP–WE podpisaną w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r.,
zwaną dalej „Umową AKP–WE”,
UWZGLĘDNIAJĄC projekt Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Na mocy decyzji z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji
z państwami AKP w celu wprowadzenia zmian w Umowie AKP–WE. Negocjacje te zostały zakończone w Brukseli w dniu 23 lutego 2005 r. Umowa zmieniająca Umowę AKP–WE została podpisana
w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

(2)

W konsekwencji należy zmienić Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie w sprawie przyjęcia środków
i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE (1), zwaną dalej
„Umową wewnętrzną”.

(3)

Procedura ustanowiona na mocy Umowy wewnętrznej powinna również zostać zmieniona w celu
uwzględnienia zmian w art. 96 i 97, określonych w Umowie zmieniającej Umowę AKP–WE. Procedura ta powinna również zostać zmieniona w taki sposób, aby uwzględniała nowy art. 11b, którego
ust. 1 stanowi zasadniczy element Umowy zmieniającej Umowę AKP–WE,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
W Umowie wewnętrznej z dnia 18 września 2000 r. między
przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi
w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur
w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE wprowadza
się następujące zmiany:

1) artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 3
Stanowisko państw członkowskich w sprawie wykonania art.
11b, 96 i 97 Umowy AKP–WE, gdy takie stanowisko
dotyczy spraw w zakresie ich kompetencji, jest przyjmowane
przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną
w Załączniku.
(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 376.

Jeżeli planowane środki dotyczą spraw wchodzących
w zakres kompetencji państw członkowskich, Rada może
podjąć działanie również z inicjatywy Państwa Członkowskiego.”;
2) artykuł 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 9
Niniejsza umowa, sporządzona w jednym oryginalnym
egzemplarzu w języku angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim,
łotewskim,
maltańskim,
niderlandzkim,
niemieckim,
polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim,
węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych
dwudziestu języków są na równi autentyczne, zostaje
złożona do depozytu w archiwum Sekretariatu Generalnego
Rady Unii Europejskiej, który przekaże uwierzytelniony
odpis każdemu z rządów pozostałych Państw Sygnatariuszy.”;
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3) Załącznik otrzymuje następujące brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK

1) Wspólnota i jej państwa członkowskie wyczerpują,
z wyjątkiem nagłych przypadków, wszystkie możliwości dialogu politycznego z państwem AKP
zgodnie z art. 8 Umowy AKP–WE przed rozpoczęciem procesu konsultacji określonego w art. 96
Umowy AKP–WE. Dialog prowadzony zgodnie
z art. 8 jest systematyczny i sformalizowany
zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 załącznika VII do Umowy AKP–WE. W przypadku
dialogu prowadzonego na poziomie krajowym,
regionalnym i subregionalnym, jeżeli bierze
w nim udział Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne, jest ono reprezentowane przez urzędujących
współprzewodniczących lub osobę do tego celu
wyznaczoną.
2) W przypadku gdy po wyczerpaniu wszelkich
możliwości prowadzenia dialogu politycznego
zgodnie z art. 8 Umowy AKP–WE i z inicjatywy
Komisji lub państwa członkowskiego Rada uznaje,
że Państwo AKP nie wypełniło zobowiązania dotyczącego jednego z zasadniczych elementów określonych w art. 9 lub 11b Umowy AKP–WE lub
w poważnym przypadku korupcji, zainteresowane
Państwo AKP zostaje zaproszone, z wyjątkiem
nagłych przypadków, do podjęcia konsultacji
zgodnie z art. 11b, 96 lub 97 Umowy AKP-WE.
Rada stanowi większością kwalifikowaną.
Podczas konsultacji Wspólnota jest reprezentowana
przez Prezydencję Rady i Komisję i dąży do tego,
aby Strony były reprezentowane na takim samym
szczeblu. Konsultacje koncentrują się na środkach
zaradczych, które ma przyjąć zainteresowana
Strona, i odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku VII do Umowy AKP-WE.
3) Jeżeli po upływie terminów podjęcia konsultacji
określonych w art. 11b, 96 lub 97 Umowy AKPWE oraz mimo wszelkich wysiłków nie znaleziono
rozwiązania, lub niezwłocznie w nadzwyczajnych
przypadkach lub w przypadku odmowy odbycia
konsultacji, Rada, na podstawie tych artykułów,
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na wniosek Komisji, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć decyzję o podjęciu właściwych środków, włącznie z częściowym zawieszeniem. W przypadku całkowitego zawieszenia
stosowania Umowy AKP-WE w odniesieniu do
zainteresowanego Państwa AKP Rada stanowi
jednomyślnie.
Środki te pozostają w mocy do czasu zastosowania
przez Radę odpowiedniej procedury wymienionej
w akapicie pierwszym w celu podjęcia decyzji
zmieniającej lub odwołującej przyjęte wcześniej
środki lub, w określonych przypadkach,
w okresie wskazanym w decyzji.
W tym celu Rada poddaje wspomniane środki
regularnym przeglądom, odbywającym się co
najmniej co sześć miesięcy.
Przewodniczący Rady notyfikuje zainteresowanemu
Państwu AKP i Radzie Ministrów AKP-WE przyjęte
środki, przed ich wejściem w życie.
Decyzja Rady jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku natychmiastowego przyjęcia środków notyfikacja jest kierowana do zainteresowanego Państwa AKP i Rady
Ministrów AKP-WE w tym samym czasie, co
wezwanie do podjęcia konsultacji.
4) Parlament Europejski jest niezwłocznie i w pełni
informowany o każdej decyzji podjętej na mocy
pkt. 2 i 3.”.
Artykuł 2
Niniejsza Umowa jest zatwierdzana przez każde państwo członkowskie zgodnie z jego własnymi wymogami konstytucyjnymi.
Rząd każdego państwa członkowskiego notyfikuje Sekretariatowi Generalnemu Rady zakończenie procedur wymaganych
dla wejścia w życie niniejszej Umowy.
Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w akapicie
pierwszym, niniejsza Umowa wchodzi w życie w tym samym
momencie, co Umowa zmieniająca Umowę AKP–WE (1).
Niniejsza Umowa pozostaje w mocy w czasie trwania tej
umowy.

(1) Data wejścia w życie poprawionej Umowy zostanie opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny
Rady.
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Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.
V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.
Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.
Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.
'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.
Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.
Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei.
Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxar jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące szóstego.
Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.
V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.
V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.
Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.
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Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft,
die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region BrüsselHauptstadt.

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel
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Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana
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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről
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Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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