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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1087/2007
z dnia 18 września 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz
ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin
z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia
22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym
przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego
art. 9 i 12,

Wnioskodawca przedłożył wystarczające informacje
wskazujące, iż po nałożeniu pierwotnych ceł antydumpingowych na przywóz FPFAF pochodzących z Chin
ceny eksportowe obniżyły się i nastąpiły niewystarczające
zmiany cen odsprzedaży lub dalszych cen sprzedaży we
Wspólnocie. Miało to doprowadzić do zwiększenia się
poziomu dumpingu, co ograniczyło planowane skutki
zaradcze obowiązujących środków. Wnioskodawca
dostarczył również dowodów na to, że produkt objęty
postępowaniem był nadal przywożony z Chin na rynek
wspólnotowy w znaczących ilościach.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

3. Ponowne dochodzenie antyabsorpcyjne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

W dniu 28 grudnia 2006 r. w ogłoszeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3)
Komisja powiadomiła o rozpoczęciu, zgodnie z art. 12
rozporządzenia podstawowego, ponownego dochodzenia
dotyczącego środków antydumpingowych na przywóz
FPFAF pochodzących z Chin.

(5)

Komisja oficjalnie poinformowała zainteresowanych
producentów/eksporterów, przedstawicieli kraju wywozu,
importerów i użytkowników o wszczęciu ponownego
dochodzenia. Zainteresowanym stronom umożliwiono
przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku
o
przesłuchanie
w
terminie
określonym
w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Komisja
przesłała kwestionariusze do wszystkich znanych jej
zainteresowanych stron.

(6)

Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych producentów eksportujących i importerów w czasie postępowania pierwotnego zawiadomienie o wszczęciu przeglądu przewidywało kontrolę wyrywkową, zgodnie
z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić
Komisji podjęcie decyzji, czy kontrola wyrywkowa jest
konieczna, a jeśli tak, dokonanie wyboru próby, poproszono
wszystkich
producentów
eksportujących
i importerów o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie
podstawowych informacji.

a także mając na uwadze, co następuje:
A. PROCEDURA

1. Środki pierwotne
(1)

We wrześniu 2005 r., po przeprowadzeniu dochodzenia
antydumpingowego („dochodzenie pierwotne”), Rada
nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 1487/2005 (2) ostateczne cła antydumpingowe („środki pierwotne”) na
przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien
poliestrowych („FPFAF”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („Chiny”). Stawki celne stosowane wobec
chińskich FPFAF wynosiły od 14,1 % do 56,2 %.
2. Wniosek o ponowne dochodzenie antyabsorpcyjne

(2)

W dniu 13 listopada 2006 r. złożono, zgodnie z art. 12
rozporządzenia podstawowego, wniosek o wszczęcie
ponownego dochodzenia dotyczącego pierwotnych
środków. Wniosek został złożony przez AIUFFASS
(„wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących znaczącą część, w tym wypadku ponad 30 %,
ogólnej produkcji wspólnotowej FPFAF.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005,
str. 17).
(2) Dz.U. L 240 z 16.9.2005, str. 1.

(3) Dz.U. C 320 z 28.12.2006, str. 8.
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zawartością co najmniej 85 % włókna poliestrowego
teksturowanego lub nieteksturowanego według wagi,
barwionego
(włączając
tkaniny
bielone)
lub
z nadrukiem, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej.
Produkt objęty postępowaniem jest stosowany głównie
w przemyśle włókienniczym.

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie informacje uważane za konieczne do określenia, czy ceny
eksportowe spadły i czy nastąpiły niewystarczające
zmiany cen odsprzedaży lub dalszych cen sprzedaży
we Wspólnocie. Tam, gdzie było to konieczne, przeprowadzono wizyty sprawdzające w siedzibach współpracujących
eksporterów/producentów
w
Chinach
i powiązanych z nimi przedsiębiorstw:
— Nantong Teijin Co. Ltd i jego powiązanego importera
NI-Teijin Shoji Europe GmbH,

C. PONOWNE DOCHODZENIE
(11)

— Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.,
— Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd,
— Hangzhou Delicacy Textile Co. Ltd,
— Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd,
— Wujiang Xiangsheng Textile dyeing & Finishing Co.
Ltd i jego przedsiębiorstwa powiązanego,

(9)

Okres objęty ponownym dochodzeniem („nowy OD”)
trwał od dnia 1 października 2005 r. do dnia
30 września 2006 r. Nowy OD został wykorzystany
w celu określenia obecnego poziomu cen eksportowych
oraz poziomu cen sprzedaży pierwszemu niezależnemu
odbiorcy we Wspólnocie. Podczas ustalania, czy ceny we
Wspólnocie uległy znacznej zmianie, poziomy cen stosowanych podczas nowego OD zostały porównane
z cenami stosowanymi podczas okresu postępowania
pierwotnego (pierwotny OD), który obejmował okres
od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 30 marca 2004 r.
Należy zauważyć, że Komisja musiała zapewnić stronom
odpowiednią ilość czasu na zgłoszenie się i wybrać próbę
producentów eksportujących w Chinach, zgodnie
z art. 17 rozporządzenia podstawowego. W obliczu
różnorakich wyjątkowych okoliczności współpracujące
strony wnioskowały również o przedłużenie terminów,
tak by mogły przedstawić swoje odpowiedzi. Terminy
były przedłużane, pod warunkiem że wniosek był właściwie uzasadniony. Z uwagi na to ponowne dochodzenie
nieznacznie przekroczyło prawidłowy okres sześciu
miesięcy, przewidziany w art. 12 ust. 4 podstawowego
rozporządzenia.
B. ROZPATRYWANY PRODUKT

(10)

Produkt, w odniesieniu do którego rozpoczęto ponowne
dochodzenie, jest taki sam, jak w trakcie dochodzenia
pierwotnego, tj. wykończone tkaniny z włókien poliestrowych, normalnie sklasyfikowane w ramach kodów
CN
ex 5407 51 00,
5407 52 00,
5407 54 00,
ex 5407 61 10,
5407 61 30,
5407 61 90
oraz
ex 5407 69 10 i ex 5407 69 90. Produkt objęty postępowaniem to tkaniny z przędzy z włókien syntetycznych z

Zasadniczo ponowne dochodzenie zgodne z art. 12
rozporządzenia podstawowego miało na celu ustalenie,
czy po nałożeniu pierwotnych środków antydumpingowych występowały na terenie Wspólnoty wystarczające
zmiany cen FPFAF pochodzących z Chin. W drugim
etapie w przypadku stwierdzenia absorpcji należało obliczyć nowy margines dumpingu. Artykuł 12 rozporządzenia podstawowego przewiduje możliwość dostarczenia przez importerów/użytkowników i eksporterów
dowodów mogących uzasadnić brak zmian cen we
Wspólnocie po nałożeniu środków, z przyczyn innych
niż absorpcja cła antydumpingowego.
1. Kontrola wyrywkowa

(12)

— Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.
(8)

21.9.2007

Jak wspomniano w motywie 6 powyżej, Komisja poprosiła
wszystkich
producentów
eksportujących
i importerów o zgłoszenie się do niej i dostarczenie
podstawowych informacji na temat ich działalności
w trakcie nowego OD. Strony te poproszono także
o wskazanie, czy wyrażają gotowość do włączenia ich
do próby.
a) E k s p o r t e r z y / p r o d u c e n c i

(13)

26 eksporterów/producentów zgodziło się dostarczyć
informacje, o które poproszono, i uczestniczyć
w próbie. W związku z dużą liczbą eksporterów/producentów zdecydowano, że w celu ustalenia możliwej
absorpcji przez eksporterów/producentów w Chinach
konieczna jest kontrola wyrywkowa. Choć pierwszeństwo
dano
przedsiębiorstwom
objętym
próbą
w dochodzeniu pierwotnym, to dokonano jednak
wyboru pozwalającego na objęcie największej reprezentatywnej wielkości eksportu, którą można zbadać
w rozsądnym zakresie w określonym terminie. Zgodnie
z art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego skonsultowano się w sprawie przedsiębiorstw wybranych do
próby z władzami Chin, a te nie wniosły sprzeciwu.

(14)

W pierwszej kolejności do włączenia do próby wybrano
dziewięć przedsiębiorstw. W czasie dochodzenia pierwotnego jednemu z nich przyznano traktowanie indywidualne (TI), a ośmiu pozostałym traktowanie na zasadach
gospodarki rynkowej (MES). Tuż przed wizytami weryfikacyjnymi w Chinach dwie firmy (jedna o statusie TI,
druga o statusie MES), postanowiły wycofać się
z uczestnictwa w próbie. Obydwa przedsiębiorstwa
zostały uznane na potrzeby bieżącego ponownego
dochodzenia
za
podmioty
niewspółpracujące.
W konsekwencji pozostały 24 przedsiębiorstwa współpracujące i próba obejmowała siedmiu eksporterów/producentów o statusie MES. Na tym etapie Komisja stwierdziła, że w dochodzeniu nie współpracuje żaden eksporter/producent o statusie TI.
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Wszystkie siedem przedsiębiorstw objętych próbą miało
status MES i reprezentowało ok. 78 % wywozu do UE
realizowanego przez wszystkie przedsiębiorstwa współpracujące oraz 23,9 % całości chińskiego wywozu
FPFAF na rynek wspólnotowy. Na tym etapie ponownego
dochodzenia stwierdzono, że przedsiębiorstwa te realizowały największą część eksportu, jaką można zbadać
w rozsądnym zakresie w określonym terminie.
W związku z powyższym te siedem przedsiębiorstw
uznano za reprezentatywne dla celów przeprowadzenia
kontroli wyrywkowej w trakcie ponownego dochodzenia.

3.2. Zmiany cen odsprzedaży we Wspólnocie dla przedsiębiorstw objętych próbą
(22)

Aby ocenić wszelkie zmiany cen na poziomie eksporterów/producentów we Wspólnocie, średnia cena FPFAF,
z podziałem na rodzaje produktów, ustalona dla nowego
OD, została porównana ze średnią ceną FPFAF ustaloną
w czasie pierwotnego OD na tym samym poziomie
obrotu handlowego i w tych samych warunkach dostaw.

(23)

Na tej podstawie porównanie wykazało, że na terenie
Wspólnoty średnia cena FPFAF pochodzących z Chin
nie spadła w czasie nowego OD w przypadku żadnego
z przedsiębiorstw objętych próbą.

(24)

Zmiany cen odsprzedaży w przypadku jednego powiązanego importera mającego siedzibę we Wspólnocie
oceniono oddzielnie dla każdego typu produktu. Ceny
odsprzedaży do niepowiązanych klientów we Wspólnocie porównano dla tych samych warunków dostaw
pomiędzy
obydwoma
okresami
dochodzenia.
W oparciu o zebrane informacje wykazano, że ceny
wzrosły w stopniu przekraczającym cło antydumpingowe.

b) I m p o r t e r z y
(16)

W terminie określonym w zawiadomieniu o rozpoczęciu
ponownego dochodzenia żaden niepowiązany importer
nie przedstawił wymaganych informacji.
2. Brak współpracy

(17)

24 współpracujących eksporterów/producentów, którzy
zgodzili się na objęcie próbą, reprezentowało ok. 30 %
całego wywozu chińskich FPFAF do Wspólnoty. Jak
wspomniano w motywie 14 powyżej, dwóch dodatkowych producentów wycofało się ze współpracy.
W związku z tym brak współpracy dotyczył ok. 70 %
całego wywozu FPFAF na rynek wspólnotowy.

(18)

Na tej podstawie uznano, że brak współpracy w tym
przypadku był wysoki.
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3.3. Roszczenia zgłoszone przez zainteresowane strony
(25)

3. Zmiany cen we Wspólnocie
3.1. Kontekst ogólny
(19)

Należy przypomnieć, że żadni niepowiązani importerzy/użytkownicy produktu objętego postępowaniem nie
zaoferowali współpracy w trakcie ponownego dochodzenia. Jak wspomniano w motywie 18, odsetek przedsiębiorstw niewspółpracujących wśród eksporterów/producentów w Chinach był wysoki.

(20)

Poza jednym eksporterem/producentem objętym próbą,
struktura handlu FPFAF pochodzącymi z Chin charakteryzuje się brakiem powiązanych pośredników przywożących przedmiotowy produkt na teren Wspólnoty w celu
odsprzedaży. Niezależni kupujący FPFAF to zazwyczaj
przedsiębiorstwa użytkownicy, które bezpośrednio przywożą przedmiotowy produkt dla własnego użytku
wewnętrznego.

(21)

Stwierdzono, że warunki sprzedaży produktu przeznaczonego do wywozu są ustalane przez eksporterów/producentów objętych próbą w czasie nowego OD zazwyczaj na zasadzie cif (koszt, ubezpieczenie i fracht). Stąd
też, dla celów oceny wszelkich zmian cen, poziom cen
dla przedmiotowego produktu ustalono na początku na
poziomie cif. Na czas nowego OD cena cif na granicy
Wspólnoty została ustalona na podstawie informacji
dostarczonych przez współpracujących chińskich eksporterów/producentów objętych próbą.

Kilka zainteresowanych stron stwierdziło, że należy
dokonać korekty ich ceny eksportowej. Powołały się
one na fakt, iż zmiana kursu wymiany USD/EUR doprowadziła do sztucznego zaniżenia ich ceny eksportowej
w trakcie nowego OD. Jednakże biorąc pod uwagę,
że nie stwierdzono spadku cen w czasie nowego OD,
nawet przed zastosowaniem żądanej korekty, która
doprowadziłaby do obniżenia cen w starym OD, nie
uznano za konieczne zbadanie tego roszczenia.

3.4. Zmiany cen odsprzedaży we Wspólnocie dla przedsiębiorstw niewspółpracujących
(26)

Uwzględniając wysoki poziom braku współpracy, wynoszący w tym przypadku ok. 70 %, na wszystkich
niewspółpracujących eksporterów/producentów w ChRL
należy nałożyć cło absorpcyjne. Cło absorpcyjne
powinno zostać ustalone zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, tj. na podstawie najlepszych
dostępnych informacji.

(27)

W bieżącym przypadku uważa się, że dane dostępne
w ramach statystyki importowej Eurostatu stanowią
najbardziej bezpośrednie i wiarygodne informacje, jakich
można użyć do ustalenia poziomu, na jakim niewspółpracujący chińscy eksporterzy wywozili swoje FPFAF na
rynek wspólnotowy. Po wyłączeniu z informacji Eurostatu danych zweryfikowanych na poziomie przedsiębiorstw współpracujących, w przypadku których nie
stwierdzono absorpcji, margines absorpcji dla przedsiębiorstw niewspółpracujących, w oparciu o dane Eurostatu, ustalono w wysokości 18,6 %.
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3.5. Wniosek dotyczący zmian cen sprzedaży we Wspólnocie
(28)

(29)

Przedsiębiorstwo

W oparciu o powyższe fakty i czynniki stwierdzono,
że żaden z eksporterów/producentów objętych próbą
nie dokonał absorpcji obowiązującego cła antydumpingowego. W związku z tym nie należy ustalać żadnego cła
absorpcyjnego dla tych eksporterów/producentów
w Chinach, którzy zgodzili się na współpracę i objęcie
próbą.
Należy
jednakże
zastosować
cło
absorpcyjne
w wysokości 18,6 % wobec wszystkich niewspółpracujących eksporterów/producentów w Chinach.
4. Nowy poziom środków
a) D l a p r z e d s i ę b i o r s t w o b j ę t y c h p r ó b ą

(30)

Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwa objęte próbą były
w stanie wykazać, że ich ceny eksportowe przedmiotowego produktu wwożonego na rynek wspólnotowy nie
spadły, poziom środków pozostaje niezmieniony:

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and
Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing
Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

Przedsiębiorstwo

Cło ostateczne

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd

56,2 %

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1 %

Nantong Teijin Co. Ltd

14,1 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co.,
Ltd

14,1 %

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing
Co., Ltd

14,1 %

b) D l a w s p ó ł p r a c u j ą c y c h p r o d u c e n t ó w
eksportujących
niewłączonych
do
próby
(31)

Stawka ostatecznego cła
antydumpingowego

Ten sam wniosek powinien stosować się do 17 przedsiębiorstw, które wyraziły gotowość do współpracy
i zgodziły się na objęcie próbą:

Przedsiębiorstwo

Stawka ostatecznego cła
antydumpingowego

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1 %

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co.,
Ltd

14,1 %

c) D l a w s z y s t k i c h p o z o s t a ł y c h
centów eksportujących
(32)

produ-

W przypadku przedsiębiorstw niewspółpracujących, jak
wspomniano powyżej w motywie 26, uznano za właściwą zmianę poziomu cła antydumpingowego, zgodnie
z ostatnim zdaniem art. 12 ust. 3 rozporządzenia
podstawowego. Zmieniona stawka cła antydumpingowego stosowanego do ceny netto na granicy Wspólnoty,
przed ocleniem, wynosi:
Przedsiębiorstwo

Cło ostateczne

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

28,2 %

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City
Somet Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing
Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

45,3 %
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5. Specjalny przepis dla chińskich eksporterów,
którzy mogli nie dokonywać absorpcji

Cło ostateczne

Przedsiębiorstwo

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

28,2 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp.
& Exp. Co., Ltd

52,5 %

Xingxin Holding Group Co., Ltd

28,2 %

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and
Sandwashing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

52,5 %

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

L 246/5

(33)

W świetle wyników dochodzenia, ograniczonej współpracy w Chinach, która może mieć związek z faktem,
że eksportujący producenci FPFAF to małe i średnie
przedsiębiorstwa, Wspólnota może ponownie zbadać
sytuację eksporterów, którzy nie mogli współpracować
w czasie ponownego dochodzenia, w przypadku gdy
dostarczą oni dowodów na to, że nie dokonywali
absorpcji obowiązujących środków antydumpingowych
w trakcie bieżącego okresu dochodzenia. Możliwość ta
jest dostępna dla wszystkich producentów/eksporterów
produktu objętego postępowaniem w Chinach,

65 %

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

55,7 %

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

74,8 %

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

55,7 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

55,7 %

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Wszystkie inne przedsiębiorstwa

74,8 %

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykuł 1
Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1487/2005 otrzymuje
brzmienie:

„2.
Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca
zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed
ocleniem, dla produktów opisanych w ust. 1
i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa wynosi:

Ostateczne cło
antydumpingowe

Dodatkowy
kod TARIC

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

A617

Przedsiębiorstwo
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Ostateczne cło
antydumpingowe

Dodatkowy
kod TARIC

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd

56,2 %

A836

Przedsiębiorstwo

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

28,2 %

A837

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

45,3 %

A619

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

28,2 %

A837

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

52,5 %

A621

Xingxin Holding Group Co., Ltd

28,2 %

A837

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

52,5 %

A620

65 %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

55,7 %

A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

74,8 %

A618

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

55,7 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Wszystkie inne przedsiębiorstwa

74,8 %

A999”

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2007 r.
W imieniu Rady
R. PEREIRA

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1088/2007
z dnia 20 września 2007 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 21 września
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2007 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 756/2007 (Dz.U. L 172
z 30.6.2007, str. 41).
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ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Komisji z dnia 20 września 2007 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

MK
TR
XK
XS
ZZ

85,6
88,6
55,1
36,3
66,4

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

151,2
29,6
136,6
105,8

0709 90 70

IL
TR
ZZ

51,9
111,0
81,5

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

65,0
83,0
73,7
73,9

0806 10 10

IL
TR
ZZ

65,2
113,5
89,4

0808 10 80

AU
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

215,7
81,4
79,8
93,3
96,9
69,5
106,1

0808 20 50

CN
TR
ZA
ZZ

61,1
117,6
106,2
95,0

0809 30 10, 0809 30 90

TR
US
ZZ

158,7
194,7
176,7

0809 40 05

BA
IL
TR
ZZ

49,8
111,5
107,3
89,5

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1089/2007
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu
pierwszych siedmiu dni września 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz
wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007
dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2007 r., są
mniejsze niż ilości dostępne. Należy zatem określić ilości,
w odniesieniu do których nie złożono wniosków, i dodać
je do ilości ustalonych dla następnego podokresu
obowiązywania kontyngentu,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wieprzowiny (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2007
z dnia 11 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym
Stanom Zjednoczonym Ameryki (2), w szczególności jego
art. 5 ust. 5,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie (WE) nr 812/2007 otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów w sektorze
wieprzowiny.

(2)

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych
siedmiu dni września 2007 r. złożono wnioski
o przyznanie pozwoleń na przywóz w podokresie od

Artykuł 1
Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków
o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentu o numerze
porządkowym 09.4170 na mocy rozporządzenia (WE) nr
812/2007 i które dodaje się do ilości w podokresie trwającym
od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2008 r., wynoszą
1 516 625 kg.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2007 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).
(2) Dz.U. L 182 z 12.7.2007, str. 7.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1090/2007
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych
siedmiu dni września 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego
rozporządzeniem (WE) nr 979/2007
2007 r. dotyczą ilości mniejszych niż ilości dostępne.
Należy zatem określić ilości, w odniesieniu do których
nie złożono wniosków, i dodać je do ilości ustalonych
dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wieprzowiny (1),
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2007
z dnia 21 sierpnia 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentem taryfowym na wieprzowinę pochodzącą
z Kanady (2), w szczególności jego art. 5 ust. 5,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie (WE) nr 979/2007 otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów w sektorze
wieprzowiny.

(2)

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w trakcie
pierwszych siedmiu dni września 2007 r. w odniesieniu
do podokresu od dnia 1 października do dnia 31 grudnia

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków
o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentu o numerze
porządkowym 09.4204 na mocy rozporządzenia (WE) nr
979/2007 i które dodaje się do ilości w podokresie trwającym
do dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2008 r., wynoszą
2 312 000 kg.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2007 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).
(2) Dz.U. L 217 z 22.8.2007, str. 12.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1091/2007
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu
pierwszych siedmiu dni września 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz
wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wieprzowiny (1),
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów
rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2),
w szczególności jego art. 7 ust. 2,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2007
z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentami taryfowymi w sektorze wieprzowiny (3),
w szczególności jego art. 5 ust. 6,

Ilości, w odniesieniu do których w ciągu pierwszych
siedmiu dni września 2007 r. złożono wnioski
o przyznanie pozwoleń na przywóz w podokresie od
dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2007 r. są
mniejsze niż ilości dostępne. Należy zatem określić ilości,
w odniesieniu do których nie złożono wniosków, i dodać
je do ilości ustalonych dla następnego podokresu
obowiązywania kontyngentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków
o pozwolenia na przywóz na mocy rozporządzenia (WE)
nr 806/2007 i które dodaje się do ilości w podokresie trwającym do dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2008 r., ustala się
w załączniku.

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

Rozporządzenie (WE) nr 806/2007 otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów w sektorze
wieprzowiny.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2007 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).
(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).
(3) Dz.U. L 181 z 11.7.2007, str. 3.
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ZAŁĄCZNIK

Nr grupy

Nr porządkowy

G2

09.4038

(2)

8 521 375

G3

09.4039

(2)

1 851 000

G4

09.4071

(1)

1 501 000

G5

09.4072

(1)

3 080 500

G6

09.4073

(1)

7 533 500

G7

09.4074

(2)

2 386 956

Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.
(2) Nie dotyczy: ilości wnioskowane są mniejsze od ilości dostępnych.

(1)

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono
wniosków i które dodaje się do ilości
dostępnych w podokresie od dnia
1.1.2008-31.3.2008
(w kg)

Współczynnik przydziału dla wniosków
o pozwolenia na przywóz, złożonych
w odniesieniu do podokresu od dnia
1.10.2007-31.12.2007
(w %)
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1092/2007
z dnia 20 września 2007 r.
dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych
rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla podokresu wrzesień 2007 r.
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 17 lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 2021/2006 wynika, że
w odniesieniu do kontyngentu o numerze porządkowym
09.4187 wnioski złożone w ciągu pierwszych pięciu dni
roboczych września 2007 r., zgodnie z art. 13 akapit
pierwszy wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do
ilości wyrażonej jako ekwiwalent ryżu łuskanego większej niż ilość dostępna. Należy zatem określić, na jakie
ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie
współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do
ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski dla
danego kontyngentu.

(4)

Ponadto z wymienionego wyżej komunikatu wynika, że
w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4189, 09.4190 wnioski złożone w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych września 2007 r., zgodnie
z art. 13 akapit pierwszy wymienionego rozporządzenia,
odnoszą się do ilości wyrażonej jako ekwiwalent ryżu
łuskanego mniejszej niż ilość dostępna.

(5)

Należy zatem ustalić całkowite ilości dostępne
w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu
zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 2021/2006,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów
rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2),
w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2006
z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów
i terytoriów zamorskich (KTZ) (3), w szczególności jego
art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2006 otworzyło
całkowity roczny kontyngent taryfowy na przywóz
160 000 ton ryżu wyrażonego w ekwiwalencie ryżu
łuskanego, w tym 125 000 ton ryżu pochodzącego
z państw AKP (numer porządkowy 09.4187), 25 000
ton ryżu pochodzącego z Antyli Holenderskich i Aruby
(numer porządkowy 09.4189) i 10 000 ton ryżu pochodzącego z najsłabiej rozwiniętych KTZ (numer porządkowy 09.4190) oraz roczny kontyngent taryfowy na
20 000 ton ryżu łamanego pochodzącego z państw
AKP (numer porządkowy 09.4188).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
Wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu objętego kontyngentem o numerze porządkowym 09.4187, o których mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 2021/2006, złożone w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych września 2007 r., stanowią
podstawę do wydania pozwoleń na ilości, o które wnioskowano, pomnożone przez współczynnik przydziału ustalony
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

W odniesieniu do kontyngentów, o których mowa
w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr
2021/2006, trzecim podokresem jest wrzesień.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006,
str. 1).
(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).
(3) Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 61.

2.
Całkowite ilości dostępne w ramach kontyngentów
o numerach porządkowych 09.4187, 09.4188, 09.4189,
09.4190, o których mowa w rozporządzeniu (WE)
nr 2021/2006, w następnym podokresie obowiązywania
kontyngentu ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2007 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

21.9.2007
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ZAŁĄCZNIK
Ilości, które mają zostać przydzielone w ramach podokresu obowiązywania kontyngentu wrzesień 2007 r. oraz
ilości dostępne dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 2021/2006

Pochodzenie/produkt

AKP (art. 2 i 3 rozporządzenia (WE)
nr 2021/2006)

Numer porządkowy

Ilości dostępne
Współczynnik przydziału
w podokresie październik
na podokres wrzesień
2007 r.
2007 r.
(w kg)

09.4187

22,998530 %

0

09.4188

— (3)

348 241

a) Antyle Holenderskie i Aruba:

09.4189

— (2)

6 133 001

b) mniej rozwinięte KTZ:

09.4190

— (1)

10 000 000

— kody CN 1006 10 21 do 1006 10 98,
1006 20 i 1006 30
AKP (art. 4 i 5 rozporządzenia (WE)
nr 2021/2006)
— kod CN 1006 40 00
KTZ (art. 8 i art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 2021/2006)
— kod CN 1006

(1) Współczynnik przydziału nie ma zastosowania dla tego podokresu: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.
(2) Wnioskowane ilości są mniejsze niż ilości dostępne lub równe im: wszystkie wnioski mogą zatem zostać zaakceptowane.
(3) Brak ilości dostępnej dla tego podokresu.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1093/2007
z dnia 20 września 2007 r.
ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na
przywóz złożonych w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem (WE)
nr 964/2007 na przywóz ryżu pochodzącego z krajów najsłabiej rozwiniętych
2007 r., zgodnie z art. 2 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości większych niż ilości
dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia na przywóz mogą być wydawane, poprzez ustalenie
współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do
ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (1),
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów
rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2),
w szczególności jego art. 7 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 (3) otworzyło, na rok gospodarczy 2007/2008, roczny kontyngent taryfowy na przywóz 5 821 ton ryżu objętego
kodem CN 1006, wyrażonego jako ekwiwalent ryżu
łuskanego, pochodzącego z krajów najsłabiej rozwiniętych (numer porządkowy 09.4177).

(2)

Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 4 lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 964/2007 wynika, że wnioski
złożone w okresie pierwszych siedmiu dni września

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego
z krajów najsłabiej rozwiniętych wymienionych w załączniku
I do rozporządzenia (WE) nr 980/2005, objęte na rok gospodarczy 2007/2008 kontyngentem, o którym mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 964/2007, złożone w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2007 r. stanowią podstawę do
wydania pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono
wnioski, z zastosowaniem współczynnika przydziału wynoszącego 21,066830 %.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2007 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione
ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144
z 31.5.2006, str. 1).
(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).
(3) Dz.U. L 213 z 15.8.2007, str. 26.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1094/2007
z dnia 19 września 2007 r.
ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do
albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których
są określane ceny reprezentatywne dla produktów
w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu
do albumin jaj, wynika że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów uwzględniając wahania cen zgodnie z pochodzeniem.
W konsekwencji ceny reprezentatywne powinny być
opublikowane.

(3)

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

(4)

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

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się
Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 września 2007 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119
z 4.5.2006, str. 1).
(2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006.
(3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 104. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2916/95 (Dz.U.
L 305 z 19.12.1995, str. 49).
(4) Dz.U. L 145 z 29.6.1995, str. 47. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 842/2007 (Dz.U. L 186
z 18.7.2007, str. 17).
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ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Komisji z dnia 19 września 2007 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa
drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95

„ZAŁĄCZNIK I

Cena
reprezentatywna
(EUR/100 kg)

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

Pochodzenie (1)

KOD CN

Opis produktu

0207 12 10

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

112,5

0

01

99,8

0

02

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

116,4

1

01

102,8

5

02

143,2

0

03

214,0

26

01

246,4

16

02

347,6

0

03

105,4

11

01

149,0

0

03

307,3

0

01

353,0

0

03

231,3

17

01

124,5

63

02

0207 12 90

0207 14 10

0207 14 60

0207 27 10

1602 32 11

Kawałki bez kości z drobiu z gatunku Gallus
domesticus, mrożone

Nogi z kurczaka, mrożone

Kawałki bez kości z indyków, mrożone

Przetwory niegotowane z drobiu z gatunku
Gallus domesticus

(1) Pochodzenie przywozu
01 Brazylia
02 Argentyna
03 Chile.”
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1095/2007
z dnia 20 września 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1490/2002 ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady
realizacji trzeciego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady
91/414/EWG oraz rozporządzenie (WE) nr 2229/2004 ustanawiające dodatkowe szczegółowe
zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady
91/414/EWG
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

Kilka substancji z trzeciego i czwartego etapu nadal znajduje się w fazie oceny. W związku z tym należy przyspieszyć proces badania. Przepisy odnoszące się do
niektórych aspektów procedury powinny się różnić
w zależności od tego, czy rozpoczęto już wzajemną
weryfikację danej substancji, czy też nie.

(4)

Aby przyspieszyć proces oceny, należy dostosować tryb
wzajemnej weryfikacji i stosunki między powiadamiającymi, państwami członkowskimi i Europejskim Urzędem
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) a Komisją oraz
obowiązki każdej ze stron w zakresie wdrażania
programu, bez szkody dla poziomu ochrony zdrowia
i środowiska.

(5)

Zasoby EFSA powinny być wykorzystywane w bardziej
wydajny sposób. W przypadku gdy istnieją wyraźne
dowody na to, że dana substancja czynna spełnia
kryteria, o których mowa w art. 5 ust. 1 dyrektywy
91/414/EWG, a w szczególności na to, że nie ma ona
żadnych szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi lub
zwierząt lub dla wód gruntowych, ani żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko, substancję taką
należy włączyć do załącznika I do wymienionej dyrektywy. W takich niepozostawiających wątpliwości przypadkach nie wymagano by uzyskania od EFSA szczegółowych opinii naukowych przed włączeniem substancji
do załącznika I. EFSA powinien jednak wyrazić swoją
opinię na temat tych substancji w późniejszym terminie,
przede wszystkim aby zapewnić zharmonizowane
podejście wtedy, gdy państwa członkowskie stosują
jednolite zasady oceny zezwoleń. W przeciwnym
wypadku, jeśli istnieją wyraźne dowody na to, że dana
substancja czynna ma szkodliwy wpływ, a sytuacja jest
jasna, Komisja nie musi uzyskiwać potwierdzania tego
stanu rzeczy, a więc powinna mieć możliwość podejmowania decyzji o niewłączaniu bez konsultacji z EFSA.

(6)

EFSA powinien skoncentrować się na przypadkach,
w których, przed podjęciem decyzji o włączeniu danej
substancji czynnej, należy rozstrzygnąć pozostałe watpliwości.

(7)

Aby jeszcze bardziej przyspieszyć procedurę, gdy wątpliwości pozostają a powiadamiający zgadzają się na wycofanie swojego poparcia dla włączenia danej substancji
czynnej, należy umożliwić przyznanie dłuższego okresu
na wycofanie. Procedura taka powinna mieć zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy brakuje wyraźnych
dowodów na to, że dana substancja ma szkodliwe skutki
dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla wód gruntowych
lub niedopuszczalny wpływ na środowisko.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG Komisja
ma zrealizować program prac w celu stopniowego
zbadania substancji czynnych znajdujących się
w obrocie dwa lata po dacie notyfikacji tej dyrektywy.
Program ten jest nadal realizowany.

(2)

Drugi i trzeci etap prac określono w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 451/2000 z dnia 28 lutego 2000 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady realizacji drugiego
i trzeciego etapu programu prac określonego w art. 8
ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (2) oraz
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1490/2002 z dnia
14 sierpnia 2002 r. ustanawiającym dalsze szczegółowe
zasady realizacji trzeciego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG
i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 451/2000 (3).
Czwarty etap prac określono w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 2229/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu
programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy
Rady 91/414/EWG (4).

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2007/52/WE (Dz.U. L 214 z 17.8.2007, str. 3).
(2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151
z 19.6.2003, str. 32).
(3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, str. 23. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1744/2004 (Dz.U. L 311
z 8.10.2004, str. 23).
(4) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 13. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 647/2007 (Dz.U. L 151 z 13.6.2007,
str. 26).
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Należy ustanowić kryteria umożliwiające określenie tych
przypadków, w których istnieją wyraźne dowody na to,
że dana substancja nie ma szkodliwych skutków lub –
w przeciwnym przypadku – że dana substancja ma takie
skutki.

(8)

Aby zagwarantować przestrzeganie terminów oceny
i równe traktowanie wszystkich powiadamiających,
zgodnie z obowiązującymi przepisami powiadamiający
nie mogą, z wyjątkiem ograniczonej liczby przypadków,
przedkładać nowych badań po zakończeniu określonego
etapu oceny. Tę ogólną zasadę należy utrzymać,
powinno się jednak wyjaśnić, kiedy powiadamiający
mogą przedkładać nowe, niemające charakteru badań
informacje.

(9)

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1490/2002 i rozporządzenie (WE) nr 2229/2004.

(11)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1490/2002
W rozporządzeniu (WE) nr 1490/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuły 11 i 12 otrzymują następujące brzmienie:
„Artykuł 11
Otrzymanie projektu sprawozdania z oceny i dostęp do
niego
1.
Po otrzymaniu zaktualizowanej uproszczonej dokumentacji i projektu sprawozdania z oceny określonego
w art. 10 ust. 1, EFSA w ciągu 30 dni przekazuje państwu
członkowskiemu sprawozdawcy potwierdzenie otrzymania
sprawozdania.

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli projekt sprawozdania
z oceny wyraźnie nie spełnia wymogów dotyczących
formatu zaleconego przez Komisję, Komisja uzgadnia
z EFSA i państwem członkowskim sprawozdawcą okres
ponownego złożenia poprawionego sprawozdania. Okres
ten nie przekracza dwóch miesięcy.

2.
EFSA niezwłocznie komunikuje projekt sprawozdania
z oceny Komisji innym państwom członkowskim
i powiadamiającym, wyznaczając nieprzekraczający dwóch
miesięcy okres przekazywania uwag przez te państwa członkowskie i powiadamiających.

21.9.2007

Gromadzi on otrzymywane uwagi, w tym dostępne uwagi
EFSA, i przekazuje je Komisji, państwom członkowskim
i powiadamiającym.

3.
EFSA udostępnia, na szczególne żądanie, lub przechowuje do celów konsultacji przez dowolną osobę:

a) projekt sprawozdania z oceny, z wyjątkiem jego
elementów zatwierdzonych jako poufne zgodnie z art.
14 dyrektywy 91/414/EWG;

b) wykaz wszelkich danych wymaganych do rozważenia
ewentualnego włączenia substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy, w postaci sfinalizowanej przez
EFSA, jeżeli sfinalizowała ona taki wykaz.

Artykuł 11a
Analiza projektu sprawozdania z oceny
Komisja niezwłocznie analizuje projekt sprawozdania
z oceny i zalecenia państwa członkowskiego sprawozdawcy
oraz uwagi otrzymane od państw członkowskich, EFSA oraz
od powiadamiających zgodnie z art. 11 ust. 2.

Artykuł 11b
Substancje czynne, co do których istnieją wyraźne
dowody, że nie mają one szkodliwych skutków
Jeżeli istnieją wyraźne dowody na to, że można oczekiwać,
iż dana substancja czynna nie ma żadnych szkodliwych
skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla wód gruntowych, ani żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko, jak określono w załączniku V, zastosowanie ma
art. 12 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. a).

Artykuł 11c
Konsultacje z EFSA
1.
Jeśli art. 11b nie ma zastosowania, Komisja może
w każdej chwili w czasie trwania oceny zwrócić się do
EFSA o przeprowadzenie wzajemnej weryfikacji pełnego
projektu sprawozdania z oceny lub o skoncentrowanie się
na jego określonych częściach, w tym częściach dotyczących
kryteriów określonych w załączniku VI. EFSA organizuje
konsultacje z ekspertami z państw członkowskich, w tym
z państwa członkowskiego sprawozdawcy.

W przypadku gdy Komisja zwróci się do EFSA
o przeprowadzenie pełnej wzajemnej weryfikacji, EFSA
przedkłada wnioski z niej najpóźniej sześć miesięcy po
złożeniu odpowiedniego wniosku. W przypadku gdy
Komisja nie zwróci się o pełną weryfikację, lecz o wnioski
na temat określonych części, okres ten zostaje skrócony do
trzech miesięcy. W każdym przypadku wnioski zostaną
przedłożone najpóźniej w dniu 30 września 2008 r.
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2.
Jeśli podczas wzajemnej weryfikacji pojawią się
wyraźne dowody na to, że można oczekiwać, iż dana
substancja czynna ma szkodliwe skutki dla zdrowia ludzi
lub zwierząt lub dla wód gruntowych, jak określono
w załączniku VI, EFSA informuje o tym Komisję.

L 246/21

91/414/EWG w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania
projektu sprawozdania z oceny, o którym mowa w
art. 11 ust. 2.

Artykuł 11f
Komisja może podjąć decyzję zgodnie z art. 11f.

Substancje czynne, co do których istnieją wyraźne
dowody, że mają one szkodliwe skutki

3.
W celu ułatwienia planowania prac Komisja i EFSA
uzgadniają harmonogram przedstawiania wniosków. Komisja
i EFSA uzgadniają format, w jakim przedkładane są wnioski
EFSA.

Jeżeli istnieją wyraźne dowody na to, że można oczekiwać,
iż dana substancja czynna ma szkodliwe skutki dla zdrowia
ludzi lub zwierząt lub dla wód gruntowych, jak określono
w załączniku VI, Komisja podejmuje decyzję o niewłączaniu
substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. b)
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11d
Przedkładanie dodatkowych informacji po złożeniu
w EFSA projektu sprawozdania z oceny
1.
Bez uszczerbku dla przepisów art. 7 dyrektywy
91/414/EWG, przedkładanie nowych badań nie jest dozwolone.

2.
W przypadku gdy EFSA uzna, że dodatkowe informacje od powiadamiającego są niezbędne, by spełnić wymagania związane z wnioskiem Komisji złożonym na mocy art.
11c, państwo członkowskie sprawozdawca wnioskuje o takie
informacje. Wnioski takie formułuje się w sposób bezpośredni, na piśmie, wyznaczając okres jednego miesiąca na
przedłożenie informacji. Nie dotyczą one przedkładania
nowych badań. Państwo członkowskie sprawozdawca informuje Komisję i Urząd o wszelkich takich wnioskach na
piśmie.

Państwo członkowskie sprawozdawca ocenia informacje
otrzymane od EFSA i w ciągu miesiąca od ich otrzymania
przesyła swoją ocenę do EFSA.

Artykuł 12
Przedstawienie
decyzji

projektu

dyrektywy

lub

projektu

1.
Komisja przedkłada Komitetowi projekt sprawozdania
z przeglądu najpóźniej sześć miesięcy po:

a) otrzymaniu
projektu
sprawozdania
z
oceny,
w przypadkach, w których zastosowanie ma art. 11b
lub 11f;

b) otrzymaniu wniosków opracowanych przez EFSA,
w przypadkach, w których zastosowanie ma art. 11c;

c) otrzymaniu pisemnego potwierdzenia wycofania przez
powiadamiającego jego poparcia, w przypadkach,
w których zastosowanie ma art. 11e.

2.
Wraz z projektem sprawozdania z przeglądu Komisja
przekazuje Komitetowi:
3.
Informacje przedłożone przez powiadamiającego,
o które nie wnioskowano, lub które nie zostały przedłożone
przed końcem okresu, o którym mowa w ust. 2, nie są
brane pod uwagę, chyba że zostały one przedłożone zgodnie
z art. 7 dyrektywy 91/414/EWG.

W przypadku gdy państwo członkowskie sprawozdawca, na
mocy ust. 1 lub pierwszego akapitu tego ustępu, odmawia
uwzględnienia badań lub informacji otrzymanych od powiadamiającego, informuje o tym Komisję i EFSA, podając przyczyny odmowy.

Artykuł 11e
Wycofanie się powiadamiającego
W przypadku gdy art. 11b nie ma zastosowania, powiadamiający może wycofać swoje poparcie dla włączenia
substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy

a) projekt dyrektywy włączającej substancję czynną do
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, określającej,
w stosownych przypadkach, warunki, w tym termin,
tego włączenia; lub

b) projekt decyzji skierowanej do państw członkowskich,
zobowiązującej je do wycofania w terminie sześciu
miesięcy zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające
daną substancję czynną, zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit
czwarty dyrektywy 91/414/EWG, na mocy którego ta
substancja czynna nie zostaje włączona do załącznika I do tej dyrektywy, z podaniem powodów niewłączenia.

Dyrektywę lub decyzję przyjmuje się zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 19 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.
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3.
W drodze odstępstwa od ust. 2 lit. b), w przypadku,
o którym mowa w ust. 1 lit. c) państwa członkowskie mogą
wycofać zezwolenia najpóźniej w dniu 31 grudnia 2010 r.,
chyba że Komisja stwierdzi, w odpowiednich przypadkach
po konsultacjach z EFSA, że substancja spełnia kryteria
załącznika VI.

21.9.2007

Gromadzi on otrzymywane uwagi, w tym dostępne uwagi
EFSA, i przekazuje je Komisji, państwom członkowskim
i powiadamiającym.

3.
EFSA udostępnia, na szczególne żądanie, lub przechowuje do celów konsultacji przez dowolną osobę:

Artykuł 12a
Opinia EFSA
W przypadku włączenia substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG na mocy art. 11b niniejszego rozporządzenia, Komisja zwraca się do EFSA
o wydanie opinii na temat projektu sprawozdania
z przeglądu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. Państwa
członkowskie i powiadamiający współpracują z EFSA
i Komisją.
W celu ułatwienia planowania prac, Komisja i EFSA uzgadniają harmonogram przedstawiania przez EFSA opinii na
temat projektu sprawozdania z przeglądu oraz formatu,
w jakim opinia jest przedkładana.”;
2) w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1490/2002
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 2229/2004
W rozporządzeniu (WE) nr 2229/2004 wprowadza się następujące zmiany:
1) artykuły 24 i 25 otrzymują następujące brzmienie:
„Artykuł 24
Otrzymanie projektu sprawozdania z oceny i dostęp do
niego
1.
Po otrzymaniu zaktualizowanej uproszczonej dokumentacji i projektu sprawozdania z oceny określonego
w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, EFSA w ciągu 30 dni
przekazuje państwu członkowskiemu sprawozdawcy
potwierdzenie otrzymania sprawozdania.
W wyjątkowych przypadkach, jeżeli projekt sprawozdania
z oceny wyraźnie nie spełnia wymogów dotyczących
formatu zaleconego przez Komisję, Komisja uzgadnia
z EFSA i państwem członkowskim sprawozdawcą okres
ponownego złożenia poprawionego sprawozdania. Okres
ten nie przekracza dwóch miesięcy.
2.
EFSA niezwłocznie komunikuje projekt sprawozdania
z oceny Komisji, innym państwom członkowskim
i powiadamiającym, wyznaczając nieprzekraczający dwóch
miesięcy okres na przekazywanie uwag przez te państwa
członkowskie i powiadamiających.

a) projekt sprawozdania z oceny, z wyjątkiem jego
elementów zatwierdzonych jako poufne zgodnie
z art. 14 dyrektywy 91/414/EWG;

b) wykaz wszelkich danych wymaganych do rozważenia
ewentualnego włączenia substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy, w postaci sfinalizowanej przez
EFSA, jeżeli sfinalizowała ona taki wykaz.

Artykuł 24a
Ocena projektu sprawozdania z oceny
Komisja niezwłocznie analizuje projekt sprawozdania
z oceny i zalecenia państwa członkowskiego sprawozdawcy
oraz uwagi otrzymane do państw członkowskich, EFSA oraz
od powiadamiających zgodnie z art. 24 ust. 2.

Artykuł 24b
Substancje czynne, co do których istnieją wyraźne
dowody, że nie mają one szkodliwych skutków
Jeżeli istnieją wyraźne dowody na to, że można oczekiwać,
iż dana substancja czynna nie ma żadnych szkodliwych
skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla wód gruntowych, ani żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko, jak określono w załączniku VI, zastosowanie ma
art. 25 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. a).

Artykuł 24c
Konsultacje z EFSA
1.
Jeśli art. 24b nie ma zastosowania, Komisja może
w każdej chwili w czasie trwania oceny zwrócić się do
EFSA o przeprowadzenie wzajemnej weryfikacji pełnego
projektu sprawozdania z oceny lub o skoncentrowanie się
na jego określonych częściach, w tym częściach dotyczących
kryteriów określonych w załączniku VII. EFSA organizuje
konsultacje z ekspertami z państw członkowskich, w tym
z państwa członkowskiego sprawozdawcy.

W przypadku gdy Komisja zwróci się do EFSA
o przeprowadzenie pełnej wzajemnej weryfikacji, EFSA
przedkłada wnioski z niej najpóźniej sześć miesięcy po
złożeniu odpowiedniego wniosku. W przypadku gdy
Komisja nie zwróci się o pełną weryfikację, lecz o wnioski
na temat określonych części, okres ten zostaje skrócony do
trzech miesięcy. W każdym przypadku wnioski zostaną
przedłożone najpóźniej w dniu 30 września 2008 r.

21.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.
Jeśli podczas wzajemnej weryfikacji pojawią się
wyraźne dowody na to, że można oczekiwać, iż dana
substancja czynna ma szkodliwe skutki dla zdrowia ludzi
lub zwierząt lub dla wód gruntowych, jak określono
w załączniku VII, EFSA informuje o tym Komisję.

L 246/23

91/414/EWG w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania
projektu sprawozdania z oceny, o którym mowa w art. 24
ust. 2.

Artykuł 24f
Komisja może podjąć decyzję zgodnie z art. 24f.

Substancje czynne, co do których istnieją wyraźne
dowody, że mają one szkodliwe skutki

3.
W celu ułatwienia planowania prac, Komisja i EFSA
uzgadniają harmonogram przedstawiania wniosków. Komisja
i EFSA uzgadniają format, w jakim przedkładane są wnioski
EFSA.

Jeżeli istnieją wyraźne dowody na to, że można oczekiwać,
iż dana substancja czynna ma szkodliwe skutki dla zdrowia
ludzi lub zwierząt lub dla wód gruntowych, jak określono
w załączniku VII, Komisja podejmuje decyzję o niewłączaniu
substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. b)
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 24d
Przedkładanie dodatkowych informacji po złożeniu
w EFSA projektu sprawozdania z oceny
1.
Bez uszczerbku dla przepisów art. 7 dyrektywy
91/414/EWG, przedkładanie nowych badań nie jest dozwolone.

2.
W przypadku gdy EFSA uzna, że dodatkowe informacje od powiadamiającego są niezbędne by spełnić wymagania związane z wnioskiem Komisji, złożonym na mocy
art. 24c, państwo członkowskie sprawozdawca wnioskuje
o takie informacje. Wnioski takie formułuje się w sposób
bezpośredni, pisemnie, wyznaczając okres jednego miesiąca
na przedłożenie informacji. Nie dotyczą one przedkładania
nowych badań. Państwo członkowskie sprawozdawca
pisemnie informuje Komisję i Urząd o wszelkich takich
wnioskach.

Państwo członkowskie sprawozdawca ocenia informacje
otrzymane od EFSA i w ciągu miesiąca od ich otrzymania
przesyła swoją ocenę do EFSA.

Artykuł 25
Przedstawienie
decyzji

projektu

dyrektywy

lub

projektu

1.
Komisja przedkłada Komitetowi projekt sprawozdania
z przeglądu najpóźniej sześć miesięcy po:

a) otrzymaniu
projektu
sprawozdania
z
oceny,
w przypadkach, w których zastosowanie ma art. 24b
lub 24f;

b) otrzymaniu wniosków opracowanych przez EFSA,
w przypadkach, w których zastosowanie ma art. 24c;

c) otrzymaniu pisemnego potwierdzenia wycofania przez
powiadamiającego jego poparcia, w przypadkach,
w których zastosowanie ma art. 24e.

2.
Wraz z projektem sprawozdania z przeglądu Komisja
przekazuje Komitetowi:
3.
Informacje przedłożone przez powiadamiającego,
o które nie wnioskowano, lub które nie zostały przedłożone
przed końcem okresu, o którym mowa w ust. 2, nie są
brane pod uwagę, chyba że zostały one przedłożone zgodnie
z art. 7 dyrektywy 91/414/EWG.

W przypadku gdy państwo członkowskie sprawozdawca, na
mocy ust. 1 lub pierwszego akapitu tego ustępu, odmawia
uwzględnienia badań lub informacji otrzymanych od powiadamiającego, informuje o tym Komisję i EFSA, podając przyczyny odmowy.

Artykuł 24e
Wycofanie się powiadamiającego
W przypadku gdy art. 24b nie ma zastosowania, powiadamiający może wycofać swoje poparcie dla włączenia
substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy

a) projekt dyrektywy włączającej substancję czynną do
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, określającej,
w stosownych przypadkach, warunki, w tym termin,
tego włączenia; lub

b) projekt decyzji skierowanej do państw członkowskich,
zobowiązującej je do wycofania w terminie sześciu
miesięcy zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające
daną substancję czynną, zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit
czwarty dyrektywy 91/414/EWG, na mocy którego ta
substancja czynna nie zostaje włączona do załącznika I do tej dyrektywy, z podaniem powodów niewłączenia.

Dyrektywę lub decyzję przyjmuje się zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 19 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.
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i) nie oczekuje się, że dana substancja czynna spełnia
kryteria załącznika VI do tego rozprządzenia;

3.
W drodze odstępstwa od ust. 2 lit. b), w przypadku,
o którym mowa w ust. 1 lit. c) ostateczny termin wycofania
zezwoleń przez państwa członkowskie ustanawia się na
31 grudnia 2010 r., chyba że Komisja stwierdzi,
w odpowiednich przypadkach po konsultacjach z EFSA, że
substancja spełnia kryteria załącznika VII.

ii) w odpowiedzi na wniosek Komisji o konsultacje, EPSA
stwierdził, że substancja czynna nie spełnia kryteriów
załącznika VI do tego rozporządzenia; oraz

Artykuł 25a
Opinia EFSA
W przypadku włączenia substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG na mocy art. 24b niniejszego rozporządzenia, Komisja zwraca się do EFSA
o wydanie opinii na temat projektu sprawozdania
z przeglądu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. Państwa
członkowskie i powiadamiający współpracują z EFSA
i Komisją.
W celu ułatwienia planowania prac, Komisja i EFSA uzgadniają harmonogram przedstawiania przez EFSA opinii na
temat projektu sprawozdania z przeglądu oraz formatu,
w jakim opinia jest przedkładana.”;
2) w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 2229/2004
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 3
Przepisy przejściowe dotyczące rozporządzenia (WE)
nr 1490/2002

b) powiadamiający poinformuje Komisję o wycofaniu swojego
poparcia dla włączenia danej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w ciągu dwóch miesięcy
od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 4
Przepisy przejściowe dotyczące rozporządzenia (WE)
nr 2229/2004
W stosunku do substancji czynnych, w odniesieniu do których
w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwo
członkowskie sprawozdawca przesłało do EFSA projekt sprawozdania z oceny, ale EFSA nie przedłożył Komisji swoich
wniosków na ich temat, w drodze odstępstwa od art. 24e
rozporządzenia (WE) nr 2229/2004, zastosowanie ma art. 25
ust. 3 tego rozporządzenia, jeśli spełnione zostały oba następujące warunki:
a) artykuł 24b nie ma zastosowania oraz występuje jeden
z następujących przypadków:
i) nie oczekuje się, że dana substancja czynna spełnia
kryteria załącznika VII do tego rozprządzenia;

1.
W stosunku do substancji czynnych, w odniesieniu do
których w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
EFSA przedłożył swoje wnioski Komisji, nadal obowiązuje
rozporządzenie (WE) nr 1490/2002, w wersji przed zmianami
wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem.

ii) w odpowiedzi na wniosek Komisji o konsultacje EPSA
stwierdził, że substancja czynna nie spełnia kryteriów
załącznika VII do tego rozporządzenia; oraz

2.
W stosunku do substancji, w odniesieniu do których
w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwo
członkowskie sprawozdawca przesłało do EFSA projekt sprawozdania z oceny, ale EFSA nie przedłożył Komisji swoich
wniosków na ich temat, w drodze odstępstwa od art. 11e
rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 stosuje się art. 12 ust. 3
tego rozporządzenia, jeśli spełnione zostały oba następujące
warunki:

b) powiadamiający poinformuje Komisję o wycofaniu swojego
poparcia dla włączenia danej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w ciągu dwóch miesięcy
od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

a) artykuł 11b nie ma zastosowania oraz występuje jeden
z następujących przypadków:

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

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

Sporządzono w Brukseli dnia, 20 września 2007 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I
Zmiany załączników do rozporządzenia (WE) nr 1490/2002
Po załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 dodaje się następujące załączniki o numerach V i VI:
„ZAŁĄCZNIK V
Kryteria dotyczące wyraźnych dowodów na brak szkodliwych skutków
Uznaje się, że dana substancja czynna spełnia wymóg, o którym mowa w art. 11b, polegający na istnieniu wyraźnych
dowodów na to, że można oczekiwać, iż nie ma ona żadnych szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub
dla wód gruntowych, ani żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko, jeżeli spełnione zostały wszystkie kryteria
określone w pkt 1 i 2.
(1) Substancja czynna spełnia następujące kryteria:
a) nie jest sklasyfikowana jako C (działanie rakotwórcze), M (działanie mutagenne) ani R (działanie toksyczne na
rozrodczość) w kategoriach 1, 2 lub 3 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, ani nie została zaproponowana do
takiej klasyfikacji;
b) ADI (akceptowane dzienne pobranie), AOEL (dopuszczalny poziom narażenia operatora) i ARfD (ostra dawka
referencyjna) mogą być wyznaczone w oparciu o standardowy współczynnik oceny równy 100 lub nie są
wymagane;
c) nie uważa się, że może ona potencjalnie spełniać kryteria dotyczące trwałego zanieczyszczenia organicznego
określone w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (*);
d) nie uważa się, że może ona potencjalnie spełniać kryteria określone w załączniku XIII do rozporządzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (**).
(2) Przynajmniej jedno popierane reprezentatywne zastosowanie substancji czynnej spełnia wszystkie wyszczególnione
poniżej kryteria:
a) narażenie operatora jest mniejsze lub równe 75 % AOEL w modelowych scenariuszach uznanych za właściwe dla
zamierzonego zastosowania i w przypadku gdy zastosowanie takich scenariuszy odpowiada popieranemu zastosowaniu oraz pod warunkiem użycia co najwyżej rękawic w charakterze wyposażenia ochrony osobistej;
b) narażenie osoby postronnej i narażenie pracownika jest równe 75 % AOEL lub mniejsze w modelowych scenariuszach uznanych za właściwe dla zamierzonego zastosowania i w przypadku gdy zastosowanie takich scenariuszy odpowiada popieranemu zastosowaniu oraz pod warunkiem niestosowania wyposażenia ochrony osobistej;
c) narażenie konsumenta w przypadku wszystkich dostępnych diet konsumentów w UE, mierzone w oparciu
o najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) zaproponowany dla danej substancji czynnej (bez specjalnego doprecyzowania), jest mniejsze lub równe 75 % akceptowanego dziennego pobrania (ADI) lub ostrej dawki
referencyjnej (ARfD), jeśli określanie takiej wartości jest konieczne;
d) wypłukiwanie do wód gruntowych jest mniejsze niż 0,1 μg/l w przynajmniej połowie scenariuszy uznanych za
właściwe dla zamierzonego zastosowania lub w odpowiednich badaniach z zastosowaniem lyzimetru/terenowych,
zarówno w przypadku substancji macierzystej, jak i właściwych metabolitów;
e) strefy buforowe służące ochronie środowiska nie przekraczają 30 m w przypadku braku innych środków ograniczających ryzyko (np. rozpylaczy antyznoszeniowych);
f) zagrożenie dla organizmów niebędących przedmiotem zwalczania może być akceptowane w wyniku zastosowania
ogólnie przyjętych przybliżeń.

(*) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 7. Sprostowanie w Dz.U. L 229 z 29.6.2004, str. 5.
(**) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, str. 3.
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ZAŁĄCZNIK VI
Kryteria dotyczące wyraźnych dowodów na istnienie szkodliwych skutków
Uznaje się, że dana substancja czynna spełnia wymóg, o którym mowa w art. 11f, polegający na istnieniu wyraźnych
dowodów na to, że na podstawie dostępnych danych, ocenionych zgodnie z postanowieniami art. 11d można oczekiwać,
iż ma ona szkodliwe skutki dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla wód gruntowych, jeżeli spełnione zostało kryterium
określone w pkt 1 lub jedno z kryteriów określonych w pkt 2.
(1) W przypadku danej substancji czynnej istniejące dane nie są wystarczające, by ustalić akceptowane dzienne pobranie
(ADI), ostrą dawkę referencyjną (ARfD) lub dopuszczalny poziom narażenia operatora (AOEL), a wartości te są
konieczne do przeprowadzenia oceny ryzyka dla konsumenta i operatora.
(2) W odniesieniu do każdego popieranego reprezentatywnego zastosowania spełnione jest przynajmniej jedno
z następujących kryteriów:
a) narażenie operatora przekracza 100 % AOEL we wszystkich modelowych scenariuszach, w których wykorzystuje
się wyposażenie ochrony osobistej lub wyposażenie ochrony dróg oddechowych, w przypadku gdy zastosowanie
takich scenariuszy odpowiada popieranemu zastosowaniu i pod warunkiem, że dane dotyczące rzeczywistego
narażenia, jeżeli są dostępne, również wskazują, że AOEL zostanie przekroczony w normalnych warunkach
użytkowania;
b) narażenie osoby postronnej i narażenie pracownika przekracza 100 % AOEL w modelowych scenariuszach,
w przypadku gdy zastosowanie takich scenariuszy odpowiada popieranemu zastosowaniu i pod warunkiem,
że dane dotyczące rzeczywistego narażenia, jeżeli są dostępne, wskazują, że AOEL dla tych grup zostanie przekroczony w normalnych warunkach użytkowania;
c) narażenie konsumenta w przypadku przynajmniej jednej z dostępnych diet konsumentów w UE, mierzone
w oparciu o najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) zaproponowany dla danej substancji czynnej,
przekracza 100 % akceptowanego dziennego pobrania (ADI) lub ostrej dawki referencyjnej (ARfD), jeśli określanie
takiej wartości jest konieczne;
d) wypłukiwanie do wód gruntowych jest większe lub równe 0,1 μg/l w przypadku substancji macierzystej lub
właściwych metabolitów.”
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ZAŁĄCZNIK II
Zmiany załączników do rozporządzenia (WE) nr 2229/2004
Po załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 dodaje się następujące załączniki o numerach VI i VII.
„ZAŁĄCZNIK VI
Kryteria dotyczące wyraźnych dowodów na brak szkodliwych skutków
Uznaje się, że dana substancja czynna spełnia wymóg, o którym mowa w art. 24b, polegający na istnieniu wyraźnych
dowodów na to, że można oczekiwać, iż nie ma ona żadnych szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub
dla wód gruntowych, ani żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko, jeżeli spełnione zostały wszystkie kryteria
określone w pkt 1 i 2.
(1) Substancja czynna spełnia następujące kryteria:
a) nie jest sklasyfikowana jako C (działanie rakotwórcze), M (działanie mutagenne), ani R (działanie toksyczne na
rozrodczość) w kategoriach 1, 2 lub 3 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, ani nie została zaproponowana do
takiej klasyfikacji;
b) ADI (akceptowane dzienne pobranie), AOEL (dopuszczalny poziom narażenia operatora) i ARfD (ostra dawka
referencyjna) mogą być wyznaczone w oparciu o standardowy współczynnik oceny równy 100 lub nie są
wymagane;
c) nie uważa się, że może ona potencjalnie spełniać kryteria dotyczące trwałego zanieczyszczenia organicznego
określone w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 (*);
d) nie uważa się, że może ona potencjalnie spełniać kryteria określone w załączniku XIII do rozporządzenia (WE)
nr 1907/2006 (**).
(2) Przynajmniej jedno popierane reprezentatywne zastosowanie substancji czynnej spełnia wszystkie wyszczególnione
poniżej kryteria:
a) narażenie operatora jest mniejsze lub równe 75 % AOEL w modelowych scenariuszach uznanych za właściwe dla
zamierzonego zastosowania i w przypadku gdy zastosowanie takich scenariuszy dpowiada popieranemu zastosowaniu oraz pod warunkiem użycia co najwyżej rękawic w charakterze wyposażenia ochrony osobistej;
b) narażenie osoby postronnej i narażenie pracownika jest mniejsze lub równe 75 % AOEL w modelowych scenariuszach uznanych za właściwe dla zamierzonego zastosowania i w przypadku gdy zastosowanie takich scenariuszy odpowiada popieranemu zastosowaniu oraz pod warunkiem niestosowania wyposażenia ochrony osobistej;
c) narażenie konsumenta w przypadku wszystkich dostępnych diet konsumentów w UE, mierzone w oparciu
o najwyższy dopuszczalny poziomu pozostałości (NDP) zaproponowany dla danej substancji czynnej (bez specjalnego doprecyzowania), jest równe 75 % akceptowanego dziennego pobrania (ADI) lub ostrej dawki referencyjnej,
jeśli określanie takiej wartości jest konieczne;
d) wypłukiwanie do wód gruntowych jest mniejsze niż 0,1 μg/l w przynajmniej połowie scenariuszy uznanych za
właściwe dla zamierzonego zastosowania lub w odpowiednich badaniach z zastosowaniem lyzimetru/terenowych,
zarówno w przypadku substancji macierzystej, jak i właściwych metabolitów;
e) strefy buforowe służące ochronie środowiska nie przekraczają 30 m w przypadku braku innych środków ograniczających ryzyko (np. rozpylaczy antyznoszeniowych);
f) zagrożenie dla organizmów niebędących przedmiotem zwalczania może być akceptowane w wyniku zastosowania
ogólnie przyjętych przybliżeń.

(*) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 7. Sprostowanie w Dz.U. L 229 z 29.6.2004, str. 5.
(**) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, str. 3.
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ZAŁĄCZNIK VII
Kryteria dotyczące wyraźnych dowodów na istnienie szkodliwych skutków
Uznaje się, że dana substancja czynna spełnia wymóg, o którym mowa w art. 24f, polegający na istnieniu wyraźnych
dowodów na to, że na podstawie dostępnych danych, ocenionych zgodnie z postanowieniami art. 24d można oczekiwać,
iż ma ona szkodliwe skutki dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla wód gruntowych, jeżeli spełnione zostało kryterium
określone w pkt 1 lub jedno z kryteriów określonych w pkt 2.
(1) W przypadku danej substancji czynnej istniejące dane nie są wystarczające, by ustalić akceptowane dzienne pobranie
(ADI), ostrą dawkę referencyjną (ARfD) lub dopuszczalny poziom narażenia operatora (AOEL), a wartości te są
konieczne do przeprowadzenia oceny ryzyka dla konsumenta i operatora.
(2) W odniesieniu do każdego popieranego reprezentatywnego zastosowania spełnione jest przynajmniej jedno
z następujących kryteriów:
a) narażenie operatora przekracza 100 % AOEL we wszystkich modelowych scenariuszach, w których wykorzystuje
się wyposażenie ochrony osobistej lub wyposażenie ochrony dróg oddechowych, w przypadku gdy zastosowanie
takich scenariuszy odpowiada popieranemu zastosowaniu i pod warunkiem, że dane dotyczące rzeczywistego
narażenia, jeśli są dostępne, również wskazują, że AOEL zostanie przekroczony w normalnych warunkach użytkowania;
b) narażenie osoby postronnej i narażenie pracownika przekracza 100 % AOEL w modelowych scenariuszach,
w przypadku gdy zastosowanie takich scenariuszy odpowiada popieranemu zastosowaniu i pod warunkiem,
że dane dotyczące rzeczywistego narażenia, jeśli są dostępne, wskazują, że AOEL dla tych grup zostanie przekroczony w normalnych warunkach użytkowania;
c) narażenie konsumenta w przypadku przynajmniej jednej z dostępnych diet konsumentów w UE, mierzone
w oparciu o najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) zaproponowany dla danej substancji czynnej,
przekracza 100 % akceptowanego dziennego pobrania (ADI) lub ostrej dawki referencyjnej (ARfD), jeśli określanie
takiej wartości jest konieczne;
d) wypłukiwanie do wód gruntowych jest większe lub równe 0,1 μg/l w przypadku substancji macierzystej lub
właściwych metabolitów.”
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1096/2007
z dnia 20 września 2007 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki
ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do
Demokratycznej Republiki Konga
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W dniu 11 września 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady
Bezpieczeństwa ONZ zmienił wykaz osób, grup
i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. Należy zatem
wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia
18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki
ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym
embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki
Konga (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 zmienia się
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005
wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne
jednostki objęte zamrożeniem funduszy i środków
ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem.

Artykuł 1

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2007 r.
W imieniu Komisji
Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 933/2007 (Dz.U. L 204
z 4.8.2007, str. 5).

L 246/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK
Do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się następujące zmiany:
Pozycja „Kambale Kisoni (alias Dr Kisoni). Data urodzenia: 24.5.1961 r. Miejsce urodzenia: Mulashe, Demokratyczna
Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Numer paszportu: C0323172. Dalsze informacje: mieszkający na stałe
w Butembo. Handlarz złotem, właściciel Butembo Airlines oraz Congocom Trading House w Butembo” otrzymuje
brzmienie:
„Kisoni Kambale (pseud. a) Dr Kisoni, b) Kidubai, c) Kambale Kisoni). Data urodzenia: 24.5.1961 r. Miejsce urodzenia:
Mulashe, Demokratyczna Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Numer paszportu: C0323172. Pozostałe informacje: a) Handlarz złotem, właściciel przedsiębiorstw Butembo Airlines oraz Congocom Trading House w Butembo,
b) zmarły dnia 5.7.2007 r. w Butembo, Demokratyczna Republika Konga.”.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1097/2007
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina
1) Afryka i 3) Europa Wschodnia, określonych w art. 9
ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 883/2001, może zostać
przekroczona, w przypadku gdy wydawanie pozwoleń na
wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji nie
zostanie ograniczone. Należy zatem zastosować jednolity
wskaźnik akceptacji wniosków złożonych od dnia 16 do
dnia 18 września 2007 r. i zawiesić dla wymienionych
stref do dnia 16 listopada 2007 r. wydawanie wnioskowanych pozwoleń na wywóz, jak również składanie
nowych wniosków,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2001
z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999
w odniesieniu do wymiany handlowej produktów w sektorze
wina z państwami trzecimi (1), w szczególności jego art. 7
i art. 9 ust. 3,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

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

Artykuł 63 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynku wina (2) ograniczył udzielanie
refundacji wywozowych do produktów w sektorze wina
do ilości i wydatków uzgodnionych w porozumieniu
w sprawie rolnictwa zawartym podczas wielostronnych
negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej.

1.
Pozwolenia na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji w sektorze wina, o które wnioskowano w okresie od dnia
16 do dnia 18 września 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 883/2001, są wydawane w ilości wynoszącej 55,94 %
ilości wnioskowanej dla strefy 1) Afryka i w ilości wynoszącej
72,83 % ilości wnioskowanej dla strefy 3) Europa Wschodnia.

(2)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 883/2001 ustalił
warunki, w których Komisja może podjąć szczególne
środki w celu uniknięcia przekroczenia przewidzianej
ilości lub dostępnego budżetu w ramach wyżej wymienionego porozumienia.

2.
Dla produktów w sektorze wina określonych w ust. 1
wydawanie pozwoleń na wywóz, o które wnioskowano od
dnia 19 września 2007 r., jak również składanie wniosków
o pozwolenia na wywóz od dnia 21 września 2007 r., jest
zawieszone dla stref przeznaczenia 1) Afryka i 3) Europa
Wschodnia do dnia 16 listopada 2007 r.

(3)

Na podstawie informacji dotyczących wniosków
o pozwolenia na wywóz, będących w dyspozycji Komisji
w dniu 19 września 2007 r., dostępna ilość w okresie do
dnia 15 listopada 2007 r., dla stref przeznaczenia

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie
21 września 2007 r.

wchodzi

w

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2007 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str.
nione rozporządzeniem (WE)
z 24.5.2007, str. 31).
(2) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str.
nione rozporządzeniem Komisji
z 20.12.2006, str. 1).

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 560/2007 (Dz.U. L 132
1. Rozporządzenie ostatnio zmie(WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363

życie

z

dniem
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II
(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA
DECYZJA RADY
z dnia 30 stycznia 2007 r.
dotycząca zawarcia przez Komisję umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej
a rządem Japonii dotyczącej wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji
w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej
(2007/614/Euratom)
mentu na temat roli strony przyjmującej (Euratom)
i strony niebędącej stroną przyjmującą (Japonia)
w projekcie ITER.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

(3)

Działając zgodnie z wymienionym wyżej wspólnym
dokumentem i zmienionymi wytycznymi Rady, Komisja
przeprowadziła negocjacje z rządem Japonii w sprawie
umowy dotyczącej wspólnej realizacji działań w ramach
szeroko zakrojonej koncepcji.

(4)

Dnia 20 czerwca 2006 r. podczas spotkania w Tokio
przedstawiciele Euratom i Japonii przyjęli sprawozdanie
końcowe z negocjacji w sprawie umowy dotyczącej
szeroko zakrojonej koncepcji, w którym potwierdzono
zakończenie procesu negocjacji i wymieniono dodatkowe
dokumenty sporządzone przez Euratom i Japonię.

(5)

Dnia 22 listopada 2006 r. przedstawiciele Euratom
i Japonii podpisali wspólną deklarację w sprawie realizacji
działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, określającą szczegółowo wkłady stron w działania w ramach
szeroko zakrojonej koncepcji.

(6)

Zawarcie przez Komisję Umowy między Europejską
Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Japonii dotyczącej wspólnej realizacji działań w ramach szeroko
zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią
fuzji jądrowej powinno zostać zatwierdzone,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Zgodnie z wytycznymi Rady z dnia 16 listopada 2000 r.
zmienionymi decyzjami Rady: z dnia 27 maja 2002 r.,
z dnia 26 listopada 2003 r. oraz z dnia 25 listopada
2004 r., Komisja prowadziła negocjacje z rządem Chińskiej Republiki Ludowej, rządem Japonii, rządem Republiki Indii, rządem Republiki Korei, rządem Federacji
Rosyjskiej oraz rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej dotyczące Umowy w sprawie powołania
Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na
rzecz wspólnej realizacji projektu ITER.

Strony negocjacji dotyczących ITER uzgodniły w czasie
spotkania ministrów w Moskwie dnia 28 czerwca
2005 r. że reaktor ITER zostanie zbudowany
w Cadarache. Uzgodniły również treść wspólnego doku-
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STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł
1.
Niniejszym zatwierdza się zawarcie przez Komisję w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej Umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Japonii dotyczącej wspólnej
realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej.
2.

Tekst tej umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2007 r.
W imieniu Rady
P. STEINBRÜCK

Przewodniczący
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UMOWA
między Rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej dotycząca wspólnej realizacji
działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej
RZĄD JAPONII oraz EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ (zwana dalej „Euratom”), zwane dalej łącznie
„stronami”,
UWZGLĘDNIAJĄC Umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Japonii
w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej,
UWZGLĘDNIAJĄC wspólną deklarację przedstawicieli stron biorących udział w negocjacjach dotyczących ITER wydaną
przy okazji spotkania ministrów w sprawie ITER w Moskwie dnia 28 czerwca 2005 r. oraz załączony do niej wspólny
dokument „Rola strony przyjmującej i strony niebędącej stroną przyjmującą w projekcie ITER” (zwany dalej „wspólnym
dokumentem”), w których to dokumentach określono podstawowe zasady realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej
koncepcji,
UWZGLĘDNIAJĄC „Wspólną deklarację przedstawicieli Euratom-u i Rządu Japonii dotyczącą wspólnej realizacji działań
w ramach szeroko zakrojonej koncepcji” z dnia 22 listopada 2006 r. (zwaną dalej „wspólną deklaracją brukselską”),
MAJĄC NA UWADZE wkład stron w przygotowania do wspólnej realizacji projektu ITER w fazie projektowej ITER
i podczas powoływania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER,
UZNAJĄC rolę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w projekcie ITER oraz wagę współpracy stron w ramach
działań badawczo-rozwojowych dotyczących syntezy termojądrowej prowadzonych pod egidą Międzynarodowej Agencji
Energii Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego,
PRAGNĄC wspólnie zrealizować działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji wspierające projekt ITER oraz wczesne
wykorzystanie energii termojądrowej do celów pokojowych w ramach czasowych zgodnych z fazą budowy reaktora ITER,
UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ 1

c) projekt satelickiego programu dotyczącego tokamaka.

WSTĘP

Artykuł 1
Cel
Celem niniejszej umowy jest ustanowienie ram szczegółowych
procedur oraz ustaleń dotyczących wspólnej realizacji działań
w ramach szeroko zakrojonej koncepcji (zwanych dalej „działaniami w ramach szeroko zakrojonej koncepcji”) wspierających
projekt ITER oraz wczesne wykorzystanie energii termojądrowej
do celów pokojowych zgodnie ze wspólnym dokumentem.
Artykuł 2

2.
Zgodnie ze wspólnym dokumentem i na podstawie
wspólnej deklaracji brukselskiej działania w ramach szeroko
zakrojonej koncepcji będą realizowane w ramach czasowych
zgodnych z fazą budowy reaktora ITER.
3.
Ogólne zasady rządzące działaniami w ramach szeroko
zakrojonej koncepcji określone są w niniejszej umowie. Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych projektów składających się na działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji
określone są w załącznikach I, II i III, stanowiących integralną
część niniejszej umowy.

Zarys działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji
1.
Działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji obejmują następujące trzy projekty:
a) działania dotyczące zatwierdzenia technicznego oraz fazy
projektowania technicznego obiektu IFMIF (międzynarodowy
obiekt napromieniania materiałów fuzyjnych – International
Fusion Materials Irradiation Facility) (zwane dalej „IFMIF/EVEDA”);
b) projekt międzynarodowego ośrodka badań nad energią fuzji
jądrowej (zwany dalej „IFERC”); i

ROZDZIAŁ 2
STRUKTURA ADMINISTRACYJNA DZIAŁAŃ W RAMACH
SZEROKO ZAKROJONEJ KONCEPCJI

Artykuł 3
Komitet sterujący ds. działań w ramach szeroko zakrojonej
koncepcji
1.
Niniejszym ustanawia się komitet sterujący ds. działań
w ramach szeroko zakrojonej koncepcji (zwany dalej „komitetem sterującym”), który odpowiada zgodnie z niniejszą
umową za ogólne kierowanie realizacją działań w ramach
szeroko zakrojonej koncepcji i nadzór nad nią.
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2.
Komitet sterujący wspierany jest przez sekretariat (zwany
dalej „sekretariatem”) ustanowiony zgodnie z art. 4 ust. 1.

3.
Komitet sterujący ma osobowość prawną i w stosunkach
z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz
na terytoriach stron korzysta z takiej zdolności prawnej, jaka
może być konieczna do wykonania jego zadań i osiągnięcia
jego celów.

4.
Każda strona powołuje równą liczbę członków komitetu
sterującego i mianuje jednego z wyznaczonych przez siebie
członków szefem swojej delegacji.

L 246/35

f) podejmowanie, zgodnie z art. 25, decyzji w sprawie udziału
jakiejkolwiek innej strony Umowy w sprawie powołania
Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na
rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (zwanej dalej
„umową ITER”) w projekcie stanowiącym część działań
w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, a następnie zawieranie z taką stroną umów i przyjmowania ustaleń dotyczących jej udziału; oraz

g) wszelkie inne zadania, jakie mogą być konieczne do kierowania działaniami w ramach szeroko zakrojonej koncepcji
i nadzorowania ich.

Artykuł 4
Sekretariat

5.
Komitet sterujący odbywa posiedzenia przynajmniej dwa
razy do roku, na zmianę w Europie i w Japonii, lub w innych
uzgodnionych terminach i miejscach. Posiedzeniu przewodniczy
szef delegacji strony goszczącej dane posiedzenie. Spotkania
komitetu sterującego zwołuje jego przewodniczący.

1.
Komitet sterujący ustanawia sekretariat, którego siedziba
mieści się w Japonii. Personel sekretariatu powoływany jest
przez komitet sterujący.

6.

Komitet sterujący podejmuje decyzje jednomyślnie.

2.
Sekretariat wspiera komitet sterujący. Zadania sekretariatu
określane są przez komitet sterujący i obejmują:

7.
Wydatki komitetu sterującego są pokrywane przez strony
zgodnie z obopólnie uzgodnionymi zasadami.

a) odbieranie i przekazywanie oficjalnych komunikatów komitetu sterującego;

8.

b) przygotowywanie posiedzeń komitetu sterującego;

Zadania komitetu sterującego obejmują:

a) powoływanie personelu sekretariatu zgodnie z art. 4 ust. 1;

b) dla każdego projektu składającego się na działania w ramach
szeroko zakrojonej koncepcji zgodnie z art. 6 ust. 1 – powoływanie kierownika projektu (zwanego dalej „kierownikiem
projektu”);

c) zatwierdzanie planu projektu (zwanego dalej „planem
projektu”), programu prac (zwanego dalej „programem
prac”) oraz sprawozdania rocznego (zwanego dalej „sprawozdaniem rocznym”) dla każdego projektu składającego się na
działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji zgodnie
z rozdziałem 3;

d) zatwierdzanie struktury zespołu projektowego (zwanego
dalej „zespołem projektowym”) zgodnie z art. 6 ust. 2;

e) powoływanie co roku ekspertów wysyłanych do zespołów
projektowych przez jedną ze stron w ramach jej wkładu
wnoszonego w naturze, zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. a)
ppkt ii) (zwanych dalej „ekspertami”);

c) przygotowywanie sprawozdań administracyjnych i innych
dla komitetu sterującego; oraz

d) wykonywanie wszelkich innych działań wskazanych przez
komitet sterujący.

Artykuł 5
Komitet projektu
1.
Dla każdego z projektów składających się na działania
w ramach szeroko zakrojonej koncepcji strony powołują
komitet projektu (zwany dalej „komitetem projektu”).

2.
Każda strona powołuje równą liczbę członków w każdym
komitecie projektu.

3.
Każdy komitet projektu odbywa posiedzenia przynajmniej
dwa razy do roku. O ile komitet projektu nie postanowi inaczej,
jego posiedzenia odbywają się w Japonii. Komitet sterujący
mianuje przewodniczącego każdego komitetu projektu spośród
członków tego komitetu projektu.
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Każdy komitet projektu podejmuje decyzje jednomyślnie.

5.
Obsługę sekretarską każdego z komitetów projektu
zapewnia odpowiedni kierownik projektu zgodnie z art. 6.

6.
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d) rozliczanie wkładu każdej ze stron;

e) zapewnianie obsługi sekretarskiej komitetu projektu; oraz

Zadania poszczególnych komitetów projektu obejmują:

a) przedstawianie zaleceń dotyczących odnośnych wstępnych
wersji planów projektu, programów prac i sprawozdań rocznych przedkładanych komitetowi sterującemu przez odpowiedniego kierownika projektu zgodnie z rozdziałem 3;

f) przedstawianie komitetowi projektu sprawozdań z postępu
prac w realizacji danego projektu należącego do działań
w ramach szeroko zakrojonej koncepcji.

Artykuł 7
b) monitorowanie postępów w realizacji danego projektu należącego do działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji
i przedstawianie sprawozdań z postępu prac; oraz

c) wykonywanie wszelkich innych obowiązków nałożonych
przez komitet sterujący.

Agencje wdrażające
1.
Każda ze stron wyznacza agencję wdrażającą (zwaną dalej
„agencją wdrażającą”), której zadaniem jest wykonanie zobowiązań danej strony dotyczących realizacji działań w ramach
szeroko zakrojonej koncepcji, w szczególności w celu udostępnienia zasobów do realizacji tych działań. Jeśli agencje wdrażające nie zostały wyznaczone nawet po wejściu w życie niniejszej
umowy, strony bezzwłocznie skonsultują się ze sobą w celu
rozwiązania tego problemu.

Artykuł 6
Kierownik projektu i zespół projektowy
1.
Dla każdego projektu składającego się na działania
w ramach szeroko zakrojonej koncepcji komitet sterujący
powołuje kierownika projektu. Kierownik projektu odpowiada
za koordynowanie realizacji projektu zgodnie z załącznikami I,
II i III.

2.
Każdy kierownik projektu wspierany jest w realizacji
swoich obowiązków i zadań przez odpowiedni zespół projektowy. Skład każdego zespołu projektowego obejmuje ekspertów
oraz innych członków, takich jak wizytujący naukowcy. Struktura każdego zespołu projektowego jest zatwierdzana przez
komitet sterujący na podstawie wniosku odpowiedniego kierownika projektu.

3.

Zadania każdego kierownika projektu obejmują:

a) organizowanie zespołu projektowego, kierowanie
i nadzorowanie go podczas realizacji programu prac;

2.
Japońska agencja wdrażająca przyjmuje zespoły projektowe i udostępnia miejsca prowadzenia prac, w tym biura,
towary i usługi niezbędne do realizacji zadań, które zespoły
projektowe mają wykonać zgodnie z warunkami określonymi
w załącznikach I, II i III.

3.
Z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1, japońska agencja wdrażająca
odpowiada za zarządzanie uzgodnionymi wkładami finansowymi w koszty operacyjne i wkładami finansowymi we wspólne
wydatki każdego zespołu projektowego, przeznaczonymi na
każdy z projektów składających się na działania w ramach
szeroko zakrojonej koncepcji zgodnie ze stosownym planem
projektu i programem prac. Do celów zarządzania tego rodzaju
wkładami finansowymi japońska agencja wdrażająca wyznacza
odpowiednią osobę, która odpowiada za zarządzanie wkładami
finansowymi stron. Zadania takiej osoby obejmują:

nim

b) przygotowywanie
planu projektu, programu
prac
i sprawozdania rocznego oraz przedkładanie ich komitetowi
sterującemu do zatwierdzenia po przeprowadzeniu konsultacji z odpowiednim komitetem projektu;

c) zwracanie się do agencji wdrażającej wyznaczonej przez rząd
Japonii zgodnie z art. 7 ust. 1 (zwanej dalej „japońską
agencją wdrażającą”) o wypłacenie środków na wsparcie
działalności danego zespołu projektowego zgodnie z art. 17;

a) przedstawianie stronom lub agencjom wdrażającym wezwań
do przekazania wkładu finansowego zgodnie z planami
projektu i programami prac; oraz

b) prowadzenie osobnych rachunków dla wkładów finansowych w każdy z projektów składających się na działania
w ramach szeroko zakrojonej koncepcji oraz przechowywanie ich wraz ze wszystkimi księgami, zapisami
i wszelkimi innymi dokumentami dotyczącymi wkładów
finansowych przez okres maksymalnie pięciu lat od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy.
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4.
Japońska agencja wdrażająca podejmuje niezbędne działania w celu uzyskania wszelkich pozwoleń i licencji przewidzianych w przepisach ustawowych i wykonawczych obowiązujących w Japonii i niezbędnych do realizacji działań w ramach
szeroko zakrojonej koncepcji.

ROZDZIAŁ 3
INSTRUMENTY REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH SZEROKO
ZAKROJONEJ KONCEPCJI I AUDYT FINANSOWY

Artykuł 8
Plan projektu
1.
Po przeprowadzeniu konsultacji z odpowiednim komitetem projektu najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku
każdy kierownik projektu przedkłada komitetowi sterującemu
do zatwierdzenia plan projektu dotyczący danego projektu składającego się na działania w ramach szeroko zakrojonej
koncepcji.

2.
Każdy plan projektu obejmuje cały czas trwania danego
projektu i jest regularnie aktualizowany. Zawiera on:

a) zarys ogólnego planu działań wraz z harmonogramem
i etapami realizacji danego projektu, w kontekście dokonanych postępów; oraz

b) kompleksowe omówienie wkładów, jakie zostały już lub
zostaną wniesione w realizację danego projektu.
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stronom i agencjom wdrażającym sprawozdanie roczne wraz ze
wszelkimi uwagami komitetu sterującego.

2.
Japońska agencja wdrażająca przekazuje każdemu kierownikowi projektu dane niezbędne do podsumowania wkładów
wniesionych przez każdą ze stron i wypłat dokonanych przez
japońską agencję wdrażającą na rzecz danego projektu.

3.
Plany projektu, programy prac i sprawozdania roczne
przewidziane w art. 8–10, a także wszelkie inne dokumenty
istotne dla realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej
koncepcji, sporządzane są w języku angielskim.

Artykuł 11
Audyt finansowy
Każda ze stron może zainicjować audyt finansowy osobnych
rachunków prowadzonych przez japońską agencję wdrażającą
do celów działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji,
prowadzony zarówno na podstawie dokumentów, jak i na
miejscu, w dowolnym momencie w czasie trwania niniejszej
umowy oraz w okresie maksymalnie pięciu lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania. Wszelkie księgi, zapisy i inne dokumenty
przechowywane
przez
agencje
wdrażające
i kierowników projektów, dotyczące działań w ramach szeroko
zakrojonej koncepcji, są w niezbędnym i stosownym zakresie
udostępniane do celów audytu.

ROZDZIAŁ 4
ZASOBY

Artykuł 12
Artykuł 9

Zasady ogólne

Program prac

1.
Zasoby przeznaczone na realizację działań w ramach
szeroko zakrojonej koncepcji obejmują:

Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwym komitetem
projektu najpóźniej do dnia 31 października każdego roku
każdy kierownik projektu przedkłada komitetowi sterującemu
do zatwierdzenia roczny program prac dotyczący danego
projektu składającego się na działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji. Programy prac przedstawiają szczegóły odnośnych planów projektu oraz programowy opis działań, jakie
mają zostać podjęte, w tym także cele, plany, wspólne wydatki
i wkłady, jakie mają zostać wniesione przez każdą ze stron.

a) wkłady wnoszone w naturze zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i warunkami określonymi we wspólnej deklaracji
brukselskiej oraz w załączonych do niej dokumentach, obejmujące:

i) konkretne części składowe, sprzęt, materiały oraz inne
towary i usługi; oraz
Artykuł 10
Sprawozdanie roczne
1.
Najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku każdy
kierownik projektu przedkłada komitetowi sterującemu do
zatwierdzenia sprawozdanie roczne obejmujące działania przeprowadzone w ramach realizacji danego projektu stanowiącego
część działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, wraz
z podsumowaniem wkładów wniesionych przez każdą ze
stron i wypłat dokonanych przez japońską agencję wdrażającą
na rzecz danego projektu, zgodnie z art. 7 ust. 3. Po zatwierdzeniu przez komitet sterujący kierownik projektu przekazuje

ii) ekspertów powołanych przez komitet sterujący
i wysyłanych przez jedną ze stron do zespołów projektowych oraz członków personelu udostępnianego przez
stronę sekretariatowi po powołaniu ich przez komitet
sterujący; oraz

b) wkłady finansowe zgodne z warunkami określonymi we
wspólnej deklaracji brukselskiej oraz w załączonych do niej
dokumentach.
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2.
Z zastrzeżeniem przepisów ustawowych i wykonawczych
każdej ze stron, dokument zatytułowany „Szacunkowe wartości
i rozdział wkładów wnoszonych przez strony” załączony do
wspólnej deklaracji brukselskiej może być co roku aktualizowany decyzją komitetu sterującego.

21.9.2007

e) zastosowanie środków zapewnienia jakości;

f) relacje pomiędzy danym kierownikiem projektu, agencjami
wdrażającymi
a
podmiotami
zaangażowanymi
w dostarczanie określonych wyników pracy, a także stosowane przez nich procedury monitorowania;

Artykuł 13
Podatki
1.
Każda ze stron zezwala na bezcłowy przywóz na jej terytorium i wywóz z niego towarów niezbędnych do realizacji
niniejszej umowy i zapewnia zwolnienie ich z wszelkich opłat
i ceł pobieranych przez władze celne, a także z zakazów lub
ograniczeń przywozowych. Niniejszy ustęp stosuje się niezależnie od kraju pochodzenia takich niezbędnych towarów.

g) postępowanie w przypadku zmian w zakresie zamówień,
które mogą mieć wpływ na koszty, harmonogram
i wyniki; oraz

h) odbiór końcowych wyników pracy i ewentualne przeniesienie własności.
2.
Eksperci powołani przez komitet sterujący i wysyłani
przez jedną ze stron do zespołów projektowych oraz członkowie personelu udostępnianego sekretariatowi po powołaniu
ich przez komitet sterujący, którzy stanowią wkład wnoszony
w naturze zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. a) ppkt ii), zwolnieni są
z podatków od wynagrodzeń i uposażeń na terytorium drugiej
strony.

Artykuł 14
Postanowienia dotyczące wkładów wnoszonych
w naturze
1.
Każdy wkład wnoszony w naturze jest przedmiotem
ustaleń w sprawie zamówień (zwanych dalej „ustaleniami
w sprawie zamówień”) dokonanych pomiędzy agencjami wdrażającymi za zgodą danego kierownika projektu.

2.
Ustalenia w sprawie zamówień zawierają szczegółowy
techniczny opis wkładów, jakie mają zostać wniesione, wraz
ze specyfikacjami technicznymi, harmonogramami, etapami,
oceną ryzyka, opisem wyników prac i kryteriami ich odbioru,
i zawierają uzgodnienia, na podstawie których właściwy
kierownik projektu może sprawować nadzór techniczny nad
realizacją wkładów wnoszonych w naturze. W ustaleniach
w sprawie zamówień określa się w szczególności:

a) wartość przypisaną danemu wkładowi w naturze;

b) role i obowiązki agencji wdrażających i kierownika projektu;

c) procedurę składania zamówienia;

d) harmonogram i warunki potwierdzania zakończenia etapów
i odbioru wyników prac;

3.
Prawo własności części składowych stanowiących wkład
wnoszony w naturze przez agencję wdrażającą wyznaczoną
przez Euratom zgodnie z art. 7 ust. 1 (zwaną dalej „europejską
agencją wdrażającą”) przenoszone jest na japońską agencję
wdrażającą z chwilą odbioru tych części przez właściwego
kierownika projektu i japońską agencję wdrażającą
w odpowiednim miejscu prowadzenia prac. Japońska agencja
wdrażająca odpowiada za transport części składowych stanowiących wkład europejskiej agencji wdrażającej z portu przybycia
do miejsca prowadzenia prac.

4.
W przypadku ekspertów oraz członków personelu wysyłanych do sekretariatu ustalenia w sprawie zamówień przybierają formę ustaleń w sprawie oddelegowania. Wartość przypisywaną ekspertom i członkom personelu sekretariatu określa
dokument zatytułowany „Szacunkowe wartości i rozdział
wkładów wnoszonych przez strony” załączony do wspólnej
deklaracji brukselskiej; wartość ta może w razie konieczności
być co pewien czas aktualizowana przez komitet sterujący.

5.
Każda ze stron odpowiada za wynagrodzenia, ubezpieczenie i dodatki wypłacane jej ekspertom i członkom personelu
sekretariatu wysyłanych przez daną stronę oraz, o ile nie ustalono inaczej, pokrywa koszty ich podróży i utrzymania. Strona
goszcząca zespoły projektowe lub sekretariat organizuje odpowiednie zakwaterowanie dla ekspertów i członków personelu
sekretariatu oraz ich rodzin. Strona goszcząca zespoły projektowe lub sekretariat podejmuje również odpowiednie działania
w celu ułatwienia ekspertom, członkom personelu sekretariatu
i ich rodzinom wjazdu na jej terytorium oraz zwraca się do
agencji wdrażającej o podjęcie wszelkich działań w celu zapewnienia odpowiednich udogodnień w zakresie obsługi prawnej
i tłumaczeniowej w przypadku wytoczenia jakiegokolwiek
powództwa przeciwko ekspertom bądź członkom personelu
sekretariatu w wyniku wykonywania przez nich swoich
obowiązków. Podczas wykonywania swoich obowiązków na
terytorium drugiej strony eksperci i członkowie personelu sekretariatu stosują się do ogólnych i szczegółowych zasad pracy
i bezpieczeństwa obowiązujących w instytucji przyjmującej lub
do uzgodnionych ustaleń w sprawie oddelegowania.
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Artykuł 15
Korekty rozdziału wkładów
Jeśli zachodzi taka konieczność spowodowana nieprzewidzianymi okolicznościami, każda ze stron może zaproponować
zmianę rozdziału wkładów przeznaczonych na realizację
projektu wchodzącego w skład działań w ramach szeroko
zakrojonej koncepcji. Po przedstawieniu takiej propozycji
i przeprowadzeniu konsultacji z odpowiednim komitetem
projektu dany kierownik projektu przedstawia komitetowi sterującemu propozycję zmian rozdziału zasobów, przy czym łączny
koszt projektu i ogólna równowaga między wkładami poszczególnych stron w dany projekt muszą pozostać niezmienione.

Artykuł 16
Wkład finansowy
Wszelkie płatności dokonywane przez europejską agencję wdrażającą dokonywane są w euro. Wszelkie płatności dokonywane
przez japońską agencję wdrażającą dokonywane są w jenach.

Artykuł 17
Wspólne wydatki zespołów projektowych
Wspólne wydatki każdego zespołu projektowego pokrywane są
zgodnie z art. 7 ust. 3 przez japońską agencję wdrażającą.
Japońska agencja wdrażająca podejmuje niezbędne do tego
celu działania na wniosek odpowiedniego kierownika projektu,
nie przekraczając przy tym pułapów określonych w stosownym
programie prac.

ROZDZIAŁ 5
INFORMACJE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Artykuł 18
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iv) nie są dostępne dla odbiorcy bez zobowiązania do
zachowania poufności.
2.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału strony
wspierają jak najszersze rozpowszechnianie informacji wytworzonych podczas realizacji niniejszej umowy.
3.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału
wszelkie informacje wytworzone przez członków zespołów
projektowych podczas wykonywania zadań przypisanych im
zgodnie z niniejszą umową są udostępniane bez ograniczeń
każdej ze stron z przeznaczeniem do wykorzystania
w działalności badawczo-rozwojowej w zakresie syntezy termojądrowej jako źródła energii przeznaczonej do celów pokojowych.
4.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału każdej
ze stron przysługuje we wszystkich krajach niewyłączna, nieodwołalna i wolna od opłat licencja na tłumaczenie, reprodukowanie i publiczne rozpowszechnianie artykułów z pism naukowych i technicznych, sprawozdań i książek powstałych bezpośrednio w wyniku realizacji niniejszej umowy. Na wszystkich
publicznie rozpowszechnianych egzemplarzach dzieła chronionego prawami autorskimi zgodnie z niniejszym rozdziałem
należy podać nazwiska autorów dzieła, chyba że autor wyraźnie
odmówi zgody na podanie jego nazwiska.
5.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału
wszystkie informacje wytworzone przez personel agencji wdrażającej podczas wykonywania zadań przypisanych jej zgodnie
z niniejszą umową będą udostępniane bez ograniczeń zespołom
projektowym i każdej ze stron z przeznaczeniem do wykorzystania w działalności badawczo-rozwojowej w zakresie syntezy
termojądrowej jako źródła energii przeznaczonej do celów
pokojowych.

Rozpowszechnianie, wykorzystanie i ochrona informacji
1.

Do celów niniejszego rozdziału:

a) termin „informacje” oznacza rysunki, projekty, obliczenia,
sprawozdania i inne dokumenty, udokumentowane dane
lub metody badawczo-rozwojowe lub opisy wynalazków
i odkryć, niezależnie od tego, czy podlegają one ochronie,
czy nie; oraz
b) termin „poufne informacje biznesowe” oznacza informacje
zawierające wiedzę specjalistyczną, tajemnice handlowe
bądź informacje techniczne, handlowe lub finansowe, które:

i) są utrzymywane przez właściciela w tajemnicy;
ii) nie są ogólnie znane ani dostępne z innych źródeł;
iii) nie zostały udostępnione przez właściciela innym
podmiotom bez zobowiązania do zachowania poufności;
oraz

6.
Wszelkie kontrakty zawierane z inicjatywy agencji wdrażającej lub kierownika projektu, dotyczące wykonania zadania
przypisanego takiej agencji lub kierownikowi zgodnie
z niniejszą umową, muszą zawierać postanowienia umożliwiające stronom wywiązanie się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
7.
Z zastrzeżeniem przepisów ustawowych i wykonawczych
każdej ze stron oraz jej zobowiązań wobec stron trzecich,
a także z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału,
każda ze stron dokłada wszelkich starań w celu udostępnienia
bez ograniczeń zespołom projektowym i agencjom wdrażającym wszelkich posiadanych przez nią informacji, których
takie zespoły i agencje mogą potrzebować do wykonania
zadań przypisanych im zgodnie z niniejszą umową.
8.
Jeśli w ramach realizacji niniejszej umowy udostępniane są
poufne informacje biznesowe, należy je odpowiednio oznaczyć
jako takie i przekazać zgodnie z ustaleniami w sprawie informacji poufnych. Odbiorca takich informacji wykorzystuje je do
celów realizacji niniejszej umowy i zachowuje ich poufność
w zakresie przewidzianym ustaleniami w sprawie informacji
poufnych.
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Artykuł 19
Własność intelektualna
1.
Do celów niniejszej umowy „własność intelektualna” ma
znaczenie określone w art. 2 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej
w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. Każda ze stron dopilnowuje, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi
i wykonawczymi, by druga strona uzyskała prawa własności
intelektualnej przyznane zgodnie z niniejszym rozdziałem.
Niniejszy rozdział nie zmienia ani nie narusza podziału praw
między stroną a jej obywatelami. O tym, czy prawa własności
intelektualnej należą do strony, czy do jej obywateli, decydują
strony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi
i wykonawczymi.
2.
W przypadku wytworzenia przez członków zespołów
projektowych w ramach wykonywania zadań przypisanych im
zgodnie z niniejszą umową treści podlegających ochronie,
odpowiedni kierownik projektu bezzwłocznie informuje o tym
komitet sterujący, przekazując jednocześnie zalecenie wskazujące kraje, w których należy uzyskać ochronę takiej własności
intelektualnej. Każda ze stron, jej agencja wdrażająca lub członkowie zespołów projektowych wysłanych przez tę stronę są
jednak uprawnieni do nabycia wszelkich praw do własności
intelektualnej, udziałów w niej i tytułów własności do niej na
terytorium danej strony. Komitet sterujący decyduje, czy należy
ubiegać się o ochronę takiej własności intelektualnej w krajach
trzecich i jak należy to zrobić. We wszystkich przypadkach,
w których strona, jej agencja wdrażająca lub członkowie
zespołów projektowych wysłani przez tę stronę uzyskują
ochronę własności intelektualnej, dana strona zapewnia
członkom zespołów projektowych możliwość swobodnego
wykorzystywania takiej własności intelektualnej w ramach
wykonywania zadań przypisanych zespołom projektowym.
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b) strona wysyłająca, jej agencja wdrażająca lub personel agencji
są uprawnione do nabycia wszelkich praw do takiej własności intelektualnej, udziałów w niej i tytułów własności do
niej na własnym terytorium.
5.
Z zastrzeżeniem wszelkich praw wynalazców lub
autorów, które wynikają ze stosownych przepisów ustawowych
i wykonawczych, każda strona podejmuje wszelkie niezbędne
kroki w celu pozyskania do współpracy tych wynalazców
i autorów, w tym członków personelu jej agencji wdrażającej,
jeśli taka współpraca jest wymagana do realizacji niniejszej
umowy. Każda strona zapewnia wypłacenie nagród
i wynagrodzeń tym wynalazcom i autorom, zgodnie
z przepisami ustawowymi i wykonawczymi danej strony.
6.
Niezależnie od postanowień ust. 2–4, jeśli jedna ze stron
postanowi nie wykonywać swojego prawa do ubiegania się
o ochronę własności intelektualnej w jakimkolwiek kraju lub
regionie, informuje o tym drugą stronę, która może następnie
sama ubiegać się o taką ochronę.
Artykuł 20
Wygaśnięcie lub rozwiązanie
Prawa przyznane stronom i nałożone na nie obowiązki zgodnie
z postanowieniami niniejszego rozdziału pozostają w mocy
zgodnie
ze
stosownymi
przepisami
ustawowymi
i wykonawczymi po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej
umowy.
ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 21
3.
W przypadku wytworzenia własności intelektualnej przez
personel agencji wdrażającej w ramach wykonywania zadania
przypisanego jej zgodnie z niniejszą umową, strona, do której
należy dana agencja wdrażająca, sama agencja lub jej personel
są uprawnione do nabycia wszelkich praw do własności intelektualnej, udziałów w niej i tytułów własności do niej we
wszystkich krajach, zgodnie ze stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Strona, do której należy dana agencja
wdrażająca, zapewnia członkom zespołów projektowych: możliwość swobodnego wykorzystywania takiej własności intelektualnej w ramach realizacji zadań przypisanych zespołom
projektowym oraz przyznanie drugiej stronie nieodwołalnej,
niewyłącznej i wolnej od opłat licencji, z prawem udzielania
podlicencji, dotyczącej działalności badawczo-rozwojowej
w zakresie syntezy termojądrowej jako źródła energii przeznaczonej do celów pokojowych.
4.
W przypadku wytworzenia własności intelektualnej przez
personel wysłany przez agencję wdrażającą podczas pracy
w agencji wdrażającej drugiej strony, z zastrzeżeniem stosownych przepisów prawnych:
a) strona będąca odbiorcą, jej agencja wdrażająca lub personel
agencji są uprawnione do nabycia wszelkich praw do takiej
własności intelektualnej, udziałów w niej i tytułów własności
do niej na własnym terytorium takiej strony oraz w krajach
trzecich; oraz

Wejście w życie
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem wymiany przez
strony not dyplomatycznych stwierdzających, że wewnętrzne
procedury stron niezbędne do wejścia w życie umowy zostały
zakończone.
Artykuł 22
Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy
1.
Niniejsza umowa pozostaje w mocy przez okres dziesięciu
lat i w dalszym ciągu pozostaje w mocy po tym okresie, o ile
nie zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron
z końcem tego dziesięcioletniego okresu lub w dowolnej chwili
po jego upływie drogą pisemnego powiadomienia o zamiarze
rozwiązania niniejszej umowy, przedstawionego drugiej stronie
z przynajmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.
2.
Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przed
upływem jej okresu obowiązywania jedynie wówczas gdy:
a) obie strony zgodzą się na to w drodze wzajemnego porozumienia;
b) rozwiązana zostanie umowa ITER; lub
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c) jedna ze stron przestanie być stroną umowy ITER.
3.
Wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej umowy nie
wpływa na ważność ani okres obowiązywania wszelkich ustaleń
zawartych na mocy tej umowy, ani szczególnych praw
i obowiązków zaistniałych zgodnie z rozdziałem 5.
Artykuł 23
Zmiana
Na wniosek jednej ze stron strony konsultują się ze sobą
w sprawie ewentualnej zmiany niniejszej Umowy, i mogą
uzgodnić wprowadzenie takiej zmiany. Zmiana taka wchodzi
w życie z dniem, w którym strony dokonają wymiany not
dyplomatycznych informujących o spełnieniu odpowiednich
procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia w życie
umowy.
Artykuł 24
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie kwestie i spory pomiędzy stronami dotyczące interpretacji lub wdrożenia niniejszej Umowy są rozstrzygane
w drodze wzajemnych konsultacji i negocjacji między stronami.
Artykuł 25
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jącemu wniosek dotyczący warunków udziału tej strony
w danym projekcie. Komitet sterujący podejmuje decyzję
w sprawie udziału tej strony na podstawie wniosku kierownika
projektu i, z zastrzeżeniem uzyskania zgody stron po przeprowadzeniu przez nie stosownych wewnętrznych procedur, może
zawrzeć umowy z daną stroną lub przyjąć ustalenia dotyczące
jej udziału.
Artykuł 26
Zastosowanie w odniesieniu do Wspólnoty Euratom
Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Euratom niniejszą umowę
stosuje się na terytoriach objętych tym traktatem. Zgodnie
z tym traktatem i innymi stosownymi umowami, stosuje się
ją również w Konfederacji Szwajcarskiej, uczestniczącej
w programie Euratom-u dotyczącym syntezy termojądrowej
jako w pełni stowarzyszone państwo trzecie.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie umocowani
w tym celu przez, odpowiednio, rząd Japonii i Europejską
Wspólnotę Energii Atomowej, złożyli swoje podpisy pod
niniejszą umową.

Sporządzono w Tokio dnia 5 lutego 2007 r., w dwóch egzemplarzach w języku angielskim i japońskim, przy czym oba
teksty są na równi autentyczne.

Udział innych stron umowy ITER
Jeśli dowolna inna strona umowy ITER wyrazi zamiar wzięcia
udziału w projekcie stanowiącym część działań w ramach
szeroko zakrojonej koncepcji, dany kierownik projektu po
konsultacji z komitetem projektu przedstawia komitetowi steru-

W imieniu Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej

W imieniu rządu
Japonii

H. RICHARDSON

T. ASO
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ZAŁĄCZNIK I
IFMIF/EVEDA
Artykuł 1
Cel
1.
Z zastrzeżeniem niniejszej umowy oraz swoich przepisów ustawowych i wykonawczych strony przeprowadzają
działania w zakresie zatwierdzenia technicznego oraz fazy projektowania technicznego (zwane dalej „EVEDA”), których
celem jest stworzenie szczegółowego, kompletnego i w pełni zintegrowanego projektu budowy obiektu IFMIF (międzynarodowego obiektu napromieniania materiałów fuzyjnych – International Fusion Materials Irradiation Facility), (zwanego
dalej „IFMIF”) oraz opracowanie wszystkich danych niezbędnych do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie budowy,
uruchomienia, eksploatacji i zamknięcia IFMIF, a także zweryfikowanie możliwości nieprzerwanego i stabilnego działania
wszystkich podsystemów IFMIF.
2.
Omawiane dane projektowe zostaną następnie zawarte w końcowym sprawozdaniu na temat projektu, które
zostanie przyjęte przez komitet sterujący na wniosek kierownika projektu po przeprowadzeniu konsultacji
z komitetem projektu, i udostępnione każdej ze stron do wykorzystania w ramach międzynarodowego programu
współpracy albo programu krajowego strony.
Artykuł 2
Zakres zastosowania
1.

Aby zrealizować cele określone w art. 1 niniejszego załącznika, wykonane zostaną następujące zadania:

a) opracowanie projektu technicznego IFMIF obejmującego:
i) kompletny opis obiektu IFMIF wraz z jego trzema głównymi podsystemami (akceleratory, urządzenie docelowe
i urządzenie testowe), budynkami, w tym komorami gorącymi do badań po napromieniowaniu, systemami
pomocniczymi i systemami bezpieczeństwa;
ii) szczegółowe projekty części składowych, podsystemów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem połączeń
między nimi i ich integracji;
iii) harmonogram poszczególnych etapów dostawy, budowy, montażu, prób i rozruchu, wraz z odpowiednim planem
zapotrzebowania na kadry i zasoby finansowe; oraz
iv) specyfikacje techniczne części składowych umożliwiające przeprowadzenie przetargów na elementy niezbędne do
rozpoczęcia budowy;
b) określenie wymogów dotyczących lokalizacji urządzenia IFMIF oraz przeprowadzenie niezbędnych analiz bezpieczeństwa i analiz z zakresu ochrony środowiska;
c) propozycja programu i związanych z nim szacunków dotyczących kosztów, zasobów ludzkich i harmonogramu
uruchomienia, eksploatacji i wycofania z użycia urządzenia IFMIF; oraz
d) zatwierdzające prace badawczo-rozwojowe niezbędne do przeprowadzenia działań opisanych w lit. a)–c), w tym:
i) zaprojektowanie, budowa i montaż prototypu części niskoenergetycznej oraz pierwszej sekcji wysokoenergetycznej jednego z dwóch akceleratorów, wraz z jego zasilaczami wielkiej częstotliwości, generatorami i ich
urządzeniami pomocniczymi, a także przeprowadzenie zintegrowanych testów wiązki;
ii) zaprojektowanie, wytworzenie i przetestowanie skalowalnych modeli w celu zyskania pewności, że budowa
urządzenia docelowego i urządzenia testowego jest wykonalna; oraz
iii) wybudowanie budynków mieszczących prototypowy akcelerator i jego systemy pomocnicze.
2.
Realizacja zadań wymienionych w ust. 1 zostanie określona bardziej szczegółowo w planie projektu i programach
prac.
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Artykuł 3
Miejsce prowadzenia prac
Prace związane z IFMIF/EVEDA będą umiejscowione w Rokkasho w prefekturze Aomori.
Artykuł 4
Zasoby
Strony udostępniają zasoby niezbędne do realizacji projektu IFMIF/EVEDA, określone we wspólnej deklaracji brukselskiej
i dokumentach do niej załączonych.
Artykuł 5
Czas trwania
Czas trwania projektu IFMIF/EVEDA wynosi sześć lat, przy czym okres ten może zostać przedłużony decyzją komitetu
sterującego.
Artykuł 6
Własność części składowych akceleratora
Niezależnie od postanowień art. 14 ust. 3 niniejszej umowy, europejska agencja wdrażająca zachowuje prawo własności
następujących części składowych akceleratora wymienionych w niniejszym artykule, które wnosi jako wkład w naturze,
oraz odpowiada za powrotny transport tych części po demontażu prototypowego akceleratora:
a) iniektor;
b) zasilacze wielkiej częstotliwości, generatory oraz ich urządzenia pomocnicze; oraz
c) układ sterowania.
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ZAŁĄCZNIK II
IFERC
Artykuł 1
Cel
Z zastrzeżeniem niniejszej umowy oraz swoich przepisów ustawowych i wykonawczych strony przeprowadzają w IFERC
działania badawczo-rozwojowe, których celem jest wniesienie wkładu w projekt ITER oraz wsparcie szybkiej realizacji
przyszłego demonstracyjnego reaktora energetycznego (zwanego dalej „DEMO”).
Artykuł 2
Zakres zastosowania
Aby zrealizować cele określone w art. 1 niniejszego załącznika, wykonane zostaną następujące zadania:
a) działania Ośrodka Koordynacji Prac Badawczo-Rozwojowych nad Projektem DEMO (DEMO Design Research and
Development Coordination Centre) zmierzające do stworzenia wspólnej podstawy dla projektu DEMO, obejmujące:
(i) seminaria i inne spotkania;
(ii) dostarczanie i wymianę informacji naukowych i technologicznych;
(iii) działania w zakresie projektu koncepcyjnego DEMO; oraz
(iv) prace badawczo-rozwojowe nad technologiami DEMO;
b) działania Ośrodka Symulacji Obliczeniowych (Computational Simulation Centre) obejmujące dostarczenie i eksploatację
superkomputera do symulacji na dużą skalę w celu przeprowadzenia analiz danych doświadczalnych na temat plazmy,
przygotowania scenariuszy działania ITER, opracowania prognoz wydajności urządzeń ITER oraz wniesienia wkładu
w projekt DEMO; oraz
c) działania Ośrodka Doświadczeń Zdalnych ITER (ITER Remote Experimentation Centre) ułatwiające szeroki udział
naukowców w doświadczeniach ITER, obejmujące opracowanie zdalnych technik doświadczalnych wytwarzania
i utrzymywania gorącej plazmy w tokamaku, które zostaną przetestowane w istniejących urządzeniach takich jak
zaawansowany tokamak nadprzewodnikowy (Advanced Superconducting Tokamak) zgodnie z art. 1 załącznika III.
Artykuł 3
Miejsce prowadzenia prac
Prace związane z IFERC będą umiejscowione w Rokkasho w prefekturze Aomori.
Artykuł 4
Zasoby
Strony udostępniają zasoby niezbędne do realizacji projektu IFERC, określone we wspólnej deklaracji brukselskiej
i dokumentach do niej załączonych.
Artykuł 5
Czas trwania
Czas trwania projektu IFERC wynosi dziesięć lat, przy czym okres ten może zostać przedłużony decyzją komitetu
sterującego.
Artykuł 6
Szczegółowe ustalenia dotyczące dostawy i ewentualnego przeniesienia własności systemów superkomputera
Niezależnie od postanowień art. 14 ust. 3 niniejszej umowy, szczegółowe ustalenia dotyczące dostawy i ewentualnego
przeniesienia własności systemów superkomputera zostaną określone przez komitet sterujący zgodnie z planem projektu.
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ZAŁĄCZNIK III
SATELICKI PROGRAM DOTYCZĄCY TOKAMAKA
Artykuł 1
Cel
1.
Z zastrzeżeniem niniejszej umowy oraz swoich przepisów ustawowych i wykonawczych strony realizują satelicki
program dotyczący tokamaka (zwany dalej „satelickim programem dotyczącym tokamaka”). Program ten obejmuje:

a) udział w modernizacji doświadczalnego tokamaka należącego do japońskiej agencji wdrażającej, w celu stworzenia
zaawansowanego tokamaka nadprzewodnikowego (zwanego dalej „zaawansowanym tokamakiem nadprzewodnikowym”); oraz

b) udział w jego eksploatacji w celu wsparcia eksploatacji ITER i badań nad DEMO przez rozwiązanie kluczowych
zagadnień fizycznych dotyczących ITER i DEMO.

2.
Budowa i eksploatacja zaawansowanego tokamaka nadprzewodnikowego odbywa się w ramach satelickiego
programu dotyczącego tokamaka oraz japońskiego programu krajowego. Możliwości korzystania z zaawansowanego
tokamaka nadprzewodnikowego dzielone są równo pomiędzy program krajowy i satelicki program dotyczący tokamaka.

Artykuł 2
Zakres zastosowania
1.

Aby zrealizować cele określone w art. 1 niniejszego załącznika, wykonane zostaną następujące zadania:

a) faza budowy: projekt, wytworzenie części składowych i systemów oraz montaż zaawansowanego tokamaka nadprzewodnikowego; oraz

b) faza eksploatacji: planowanie i realizacja doświadczeń w ramach satelickiego programu dotyczącego tokamaka.

2.
Realizacja zadań wymienionych w ust. 1 zostanie określona bardziej szczegółowo w planie projektu i programach
prac, przy czym:

a) sprawozdanie na temat projektu koncepcyjnego, wraz ze specyfikacjami funkcjonalnymi części składowych, które mają
zostać dostarczone przez strony w celu realizacji satelickiego programu dotyczącego tokamaka, przedstawia japońska
agencja wdrażająca, a strony oceniają je i zatwierdzają;

b) każda agencja wdrażająca opracowuje szczegółowy projekt części składowych, które ma wnieść jako wkład w naturze;

c) japońska agencja wdrażająca odpowiada za scalenie części składowych zaawansowanego tokamaka nadprzewodnikowego oraz za ogólny montaż i działanie urządzenia; oraz

d) Euratom ma prawo uczestniczyć w eksploatacji zaawansowanego tokamaka nadprzewodnikowego na sprawiedliwych
zasadach.
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Artykuł 3
Miejsce prowadzenia prac
Prace związane z satelickim programem dotyczącym tokamaka będą umiejscowione w Naka w prefekturze Ibaraki.
Artykuł 4
Zasoby
Strony udostępniają zasoby niezbędne do realizacji satelickiego programu dotyczącego tokamaka, określone we wspólnej
deklaracji brukselskiej i dokumentach do niej załączonych.
Artykuł 5
Czas trwania
Czas trwania satelickiego programu dotyczącego tokamaka wynosi dziesięć lat, w tym trzy lata na rozruch i oddanie do
użytku; okres ten może zostać przedłużony decyzją komitetu sterującego.
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KOMISJA
DECYZJA KOMISJI
z dnia 20 września 2007 r.
dotycząca niewłączenia benfurakarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz
cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję
(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4285)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/615/WE)
państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców,
które mają przedłożyć odpowiednie sprawozdania
z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 451/2000. W przypadku benfurakarbu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Belgia, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 2 sierpnia 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,
(4)

Sprawozdanie z oceny zostało poddane przeglądowi
przez państwa członkowskie oraz grupę roboczą ds.
oceny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności i przedstawione Komisji dnia 28 lipca
2006 r. w formie wniosków Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności z przeglądu w ramach oceny
zagrożeń stwarzanych przez pestycydy dla substancji
czynnej benfurakarbu. Sprawozdanie to zostało poddane
przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję
w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a następnie przyjęte dnia
16 marca 2007 r. w formie sprawozdania z przeglądu
dotyczącego benfurakarbu opracowanego przez Komisję.

(5)

Podczas dokonywania oceny tej substancji czynnej wskazano na kilka zagrożeń. Benfurakarb to substancja, której
głównym metabolitem jest karbofuran, który sam
stanowi substancję czynną, która została objęta przeglądem na podstawie dyrektywy 91/414/EWG. Stosowanie benfurakarbu powoduje obecność jego metabolitu
karbofuranu, które jest znacznie bardziej toksyczny niż
związek macierzysty benfurakarb. Dla pozostałości
karbofuranu wynikających z zastosowania benfurakarbu
ocena
wskazała
na
zagrożenie
związane
z krótkoterminowym narażeniem szczególnie zagrożonych grup konsumentów, w szczególności dzieci. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził
jednak, że nie jest możliwa pełna ocena zagrożeń dla
konsumentów z powodu braku danych w dokumentacji
przedstawionej przez powiadamiającego. Ponadto dane
przedłożone w przepisowym terminie nie były wystarczające, by umożliwić Europejskiemu Urzędowi ds.
Bezpieczeństwa Żywności pełną ocenę zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem wód gruntowych metabolitami innymi niż karbofuran. Wreszcie, w oparciu
o dostępne dane, nie wykazano, że stopień zagrożenia

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że
państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia
notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających
substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej
dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie stopniowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE)
nr 703/2001 (3) określają szczegółowe zasady realizacji
drugiego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8
ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, i ustanawiają wykaz
substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie,
w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do
dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje benfurakarb.

(3)

Wpływ benfurakarbu na zdrowie człowieka i środowisko
naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami
ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000
i (WE) nr 703/2001 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego.
Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono również

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2007/52/WE (Dz.U. L 214 z 17.8.2007, str. 3).
(2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151
z 19.6.2003, str. 32).
(3) Dz.U. L 98 z 7.4.2001, str. 6.
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dla ptaków, ssaków i organizmów wodnych, organizmów żyjących w glebie, dżdżownic i innych organizmów, niebędących przedmiotem zwalczania, jest
dopuszczalny. W efekcie nie było możliwe w oparciu
o dostępne dane stwierdzenie, że benfurakarb spełnia
kryteria włączenia do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG.
(6)

Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie
uwag w odniesieniu do wyników przeglądu oraz
o poinformowanie jej, czy powiadamiający nadal chce
utrzymać wniosek o wydanie zezwolenia dla substancji.
Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały
dokładnie zbadane. Jednak pomimo przedstawionych
przez powiadamiającego argumentów nie udało się
rozwiać istniejących obaw, a oceny dokonane na
podstawie przedłożonych informacji i poddane ewaluacji
w ramach posiedzeń ekspertów Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności nie wykazały, że można się
spodziewać, by w ramach proponowanych warunków
stosowania środki ochrony roślin zawierające benfurakarb zasadniczo spełniały wymogi ustanowione
w art. 5 ust. 1 lit. a) oraz b) dyrektywy 91/414/EWG.

(7)

Dlatego benfurakarbu nie należy włączać do załącznika
I do dyrektywy 91/414/EWG.

(8)

Należy podjąć odpowiednie środki, aby obowiązujące
zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające benfurakarb zostały wycofane w ustalonym czasie i nie były
odnawiane oraz aby nie udzielano nowych zezwoleń na
te produkty.

(9)

(10)

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie na zbycie, składowanie, wprowadzanie do obrotu
lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin
zawierających benfurakarb powinien być ograniczony do
dwunastu miesięcy w celu wykorzystania istniejących
zapasów nie dłużej niż przez jeden kolejny sezon wegetacyjny, co zapewni dostępność dla rolników środków
ochrony roślin zawierających benfurakarb przez 18
miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.
Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia
wniosku dla benfurakarbu, zgodnie z przepisami art. 6
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ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w celu ewentualnego
włączenia go do załącznika I.
(11)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Benfurakarbu nie włącza się jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.
Artykuł 2
Państwa członkowskie dbają, aby:
a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające benfurakarb
zostały wycofane do dnia 20 marca 2008 r.;
b) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające benfurakarb
nie były udzielane ani odnawiane począwszy od daty publikacji niniejszej decyzji.
Artykuł 3
Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie
zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG
jest możliwie jak najkrótszy i upływa najpóźniej dnia
20 marca 2009 r.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2007 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1086/2007 z dnia 19 września 2007 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 1054/2007 ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego
wywożonych w stanie nieprzetworzonym
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 245 z dnia 20 września 2007 r.)
Strona 31, załącznik otrzymuje brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK
Refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym mające
zastosowanie od dnia 20 września 2007 r. (a)
Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,43 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,43 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

0,3617

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,17

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,17

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu
netto

0,3617

NB: Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób:
S00 — Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem następujących:
a) krajów trzecich: Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki
Macedonii, Andory, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Liechtensteinu;
b) terytoriów państw członkowskich UE, które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltaru, Ceuty, Melilli,
gmin Livigno i Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad
którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli.
(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.”

