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

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1429/2007
z dnia 5 grudnia 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,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

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

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

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

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

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 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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6.12.2007

ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Komisji z dnia 5 grudnia 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

IL
MA
SY
TR
ZZ

114,0
61,5
68,2
100,8
86,1

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

196,3
52,5
99,6
116,1

0709 90 70

MA
TR
ZZ

58,5
122,0
90,3

0709 90 80

EG
ZZ

301,9
301,9

0805 10 20

AR
AU
BR
SZ
TR
ZA
ZW
ZZ

20,7
15,0
12,7
41,9
60,4
41,5
17,0
29,9

0805 20 10

MA
ZZ

67,3
67,3

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

CN
HR
IL
TR
UY
ZZ

61,4
21,2
66,8
77,8
95,3
64,5

0805 50 10

EG
TR
ZA
ZZ

95,3
112,1
62,3
89,9

0808 10 80

AR
CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

87,7
87,3
86,0
69,1
31,5
80,6
95,7
76,8

0808 20 50

AR
CN
TR
ZZ

71,0
47,9
145,7
88,2

(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 1430/2007
z dnia 5 grudnia 2007 r.
zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

Poza tym Niemcy wnioskowały o połączenie zawodu
bandażysty ortopedycznego („Bandagist”) i technika ortopedycznego („Orthopädiemechaniker”) w zawód technika
ortopedycznego
(„Orthopädietechniker”)
zgodnie
z Kodeksem Rzemiosła (Handwerksordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 24. September
1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert
durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407)).

(6)

Luksemburg wnioskował o zastąpienie nazwy pielęgniarka/pielęgniarz dziecięcy nazwą pielęgniarka/pielęgniarz
pediatryczny, nazwy pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczny nazwą pielęgniarka/pielęgniarz odpowiedzialny za
anestezjologię i reanimację oraz nazwy dyplomowany
masażysta/masażystka nazwą masażysta/masażystka
zgodnie ze zmianami w akcie prawnym z dnia 26
marca 1992 r. w sprawie wykonywania i rewaloryzacji
niektórych zawodów medycznych. Zasady dotyczące
kształcenia nie zmieniły się.

(7)

Austria wnioskowała o bardziej szczegółowy opis kształcenia mającego zastosowanie do zawodów pielęgniarki/
pielęgniarza psychiatrycznego i pielęgniarki/pielęgniarza
pediatrycznego wynikającego z aktu prawnego o opiece
pielęgniarskiej (BGBI I nr 108/1997).

(8)

Włochy wnioskowały o usunięcie z załącznika II
zawodów geodety budowlanego („geometra”) i geodety
gruntowego („perito agrario”), ponieważ wymagają one
kształcenia odpowiadającego definicji dyplomu określonej
w art. 55 dekretu Prezydenta Republiki nr 328 z dnia
5 czerwca 2001 r., i w załączniku I do dekretu legislacyjnego nr 227 z dnia 8 lipca 2003 r.

(9)

Niemcy, Luksemburg i Austria wnioskowały o włączenie
do załącznika II całej serii szkoleń w celu otrzymania
tytułu mistrza („Meister/Maître”). Szkolenia te przeprowadzane są głównie na podstawie następującego ustawodawstwa: w Niemczech: zgodnie z Kodeksem Rzemiosła
(Gesetz zur Ordnung des Handwerks – Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.
September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095),
zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407));
w Luksemburgu: zgodnie z aktem prawnym z dnia 28
grudnia 1988 r. (Dz.U. z 28 grudnia 1988 r. A nr 72)
i rozporządzeniem Wielkiego Księcia z dnia 4 lutego
2005 r. (Dz.U. z 10 marca 2005 r. A – nr 29);
w Austrii: zgodnie z Kodeksem ustawodawstwa przemysłowego i pracy (Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr.
194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)). Szkolenia te spełniają wymogi przewidziane w art. 11 lit. c) ppkt (ii)
dyrektywy 2005/36/WE.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych (1), w szczególności jej art. 11 lit. c)
ppkt (ii) oraz art. 13 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niemcy, Luksemburg, Austria i Włochy przedłożyły
uzasadnione wnioski o zmiany do załącznika II do
dyrektywy 2005/36/WE. Niderlandy przedłożyły uzasadniony wniosek o zmiany do załącznika III do dyrektywy
2005/36/WE.

(2)

Niemcy wnioskowały o dodanie terminu zdrowie
(„Gesundheit”) do nazwy pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”).
Akt prawny z dnia 16 lipca 2003 r. o opiece pielęgniarskiej, który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2004 r.
rzeczywiście zmienił zakres wyszkolenia zawodowego
i zmienił jego nazwę na pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny i zdrowotny („Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)”). Struktura i warunki dostępu do kształcenia
pozostają niezmienione.

(3)

(4)

Niemcy wnioskowały o usunięcie z załącznika II zawodu
pielęgniarki/pielęgniarza psychiatrycznego („Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger”), ponieważ
kształcenie w tym kierunku stanowi uzupełnienie
wykształcenia pielęgniarki/pielęgniarza odpowiedzialnych
za opiekę ogólną i wobec tego wchodzi w zakres objęty
dyplomem.

Niemcy wnioskowały również o dodanie zawodu opiekun/opiekunka geriatryczna („Altenpflegerin und Altenpfleger”), który spełnia warunki określone w art. 11 lit. c)
ppkt (ii) dyrektywy 2005/36/WE, oraz jest zgodny
z aktem prawnym w sprawie opieki geriatrycznej
z dnia 17 listopada 2000 r. i zarządzeniem w sprawie
szkolenia i egzaminów w zawodzie pielęgniarki geriatrycznej/pielęgniarza geriatrycznego z dnia 26 listopada
2002 r.

(1) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
Rady 2006/100/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 141).
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Niderlandy wnioskowały o zmianę w załączniku III opisu
kształcenia regulowanego w celu uwzględnienia zmian
wprowadzonych przez akt prawny o kształceniu
i szkoleniu zawodowym (ustawa WEB z 1996 r.).
Wspomniane kształcenie spełnia warunki określone
w art. 13 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 2005/36/WE.

(11)

Należy zatem
2005/36/WE.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych,

6.12.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Do załączników II i III do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza
się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2007 r.
W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji

6.12.2007
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ZAŁĄCZNIK
W załącznikach II i III do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się następujące zmiany:
I. w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
1) punkt 1 otrzymuje brzmienie:
a) pod pozycją „w Niemczech:”,
(i) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„— pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny i zdrowotny (»Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)«)”;
(ii) skreśla się tiret czternaste;
(iii) dodaje się tiret w brzmieniu:
„— opiekun/opiekunka geriatryczna (»Altenpflegerin und Altenpfleger«);”
b) pod pozycją „w Luksemburgu” tiret piąte, szóste i siódme otrzymują brzmienie:
„— pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny (»infirmier(ère) en pédiatrie«),
— pielęgniarka/pielęgniarz odpowiedzialny za anestezjologię i reanimację (»infirmier(ère) en anesthésie et en
réanimation«),
— masażysta (»masseur«),”;
c) pod pozycją „w Austrii:”,
(i) po pierwszym tiret dotyczącym specjalnego podstawowego szkolenia dla pielęgniarek specjalizujących się
w opiece nad dziećmi i młodzieżą („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege”)
dodaje się następujący tekst:
„które odpowiada kształceniu i szkoleniu zawodowemu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym
co najmniej 10 lat nauki w szkole o profilu ogólnym i 3 lata kształcenia zawodowego w szkole pielęgniarskiej, zakończonemu zdaniem egzaminu w celu otrzymania dyplomu”;
(ii) po drugim tiret dotyczącym specjalnego podstawowego szkolenia dla pielęgniarek psychiatrycznych
(„spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”) dodaje się następujący
tekst:
„które odpowiada kształceniu i szkoleniu zawodowemu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym
co najmniej 10 lat nauki w szkole o profilu ogólnym i 3 lata kształcenia zawodowego w szkole pielęgniarskiej, zakończonemu zdaniem egzaminu w celu otrzymania dyplomu.”;
2) w pkt 2 pod pozycją „w Niemczech” wprowadza się następujące zmiany:
(i) tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„— technik ortopedyczny (»Orthopädietechniker«),”;
(ii) skreśla się tiret piąte;
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3) po pkt 2 dodaje się tekst w brzmieniu:
„2 b Mistrz (»Meister/Maître«) (kształcenie i szkolenie zawodowe w celu otrzymania tytułu mistrza »Meister/Maître«)
w następujących zawodach:
w Niemczech:
— metalowiec (»Metallbauer«),
— mechanik instrumentów chirurgicznych (»Chirurgiemechaniker«),
— mechanik nadwoziowy i konstruktor pojazdów (»Karosserie- und Fahrzeugbauer«),
— mechanik samochodowy (»Kraftfahrzeugtechniker«),
— mechanik pojazdów jednośladowych (»Zweiradmechaniker«),
— konstruktor urządzeń chłodniczych (»Kälteanlagenbauer«),
— operator ds. technologii informacji (»Informationstechniker«),
— mechanik rolniczy (»Landmaschinenmechaniker«),
— rusznikarz (»Büchsenmacher«),
— blacharz (»Klempner«),
— konstruktor i monter instalacji grzewczych (»Installateur und Heizungsbauer«),
— elektrotechnik (»Elektrotechniker«),
— konstruktor maszyn elektrycznych (»Elektromaschinenbauer«),
— konstruktor łodzi i okrętów (»Boots- und Schiffbauer«),
— murarz i betoniarz (»Maurer und Betonbauer«),
— konstruktor i monter pieców i urządzeń ogrzewania powietrznego (»Ofen- und Luftheizungsbauer«),
— cieśla (»Zimmerer«),
— dekarz (»Dachdecker«),
— konstruktor dróg (»Straßenbauer«),
— monter izolacji termicznej i akustycznej (»Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer«),
— robotnik kanałowy (»Brunnenbauer«),
— kamieniarz i rzeźbiarz w kamieniu (»Steinmetz und Steinbildhauer«),
— sztukator (»Stuckateur«),
— malarz i lakiernik (»Maler und Lackierer«),
— monter rusztowań (»Gerüstbauer«),
— kominiarz (»Schornsteinfeger«),
— mechanik precyzyjny (»Feinwerkmechaniker«),
— stolarz (»Tischler«),
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— powroźnik (»Seiler«),
— piekarz (»Bäcker«),
— cukiernik (»Konditor«),
— rzeźnik (»Fleischer«),
— fryzjer (»Frisör«),
— szklarz (»Glaser«),
— dmuchacz szkła i wytwórca urządzeń szklanych (»Glasbläser und Glasapparatebauer«),
— wulkanizator i naprawiający opony (»Vulkaniseur und Reifenmechaniker«).
w Luksemburgu:
— piekarz cukiernik (»boulanger-pâtissier«),
— cukiernik wytwórca czekolady, cukierków i lodów (»pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier«),
— rzeźnik masarz (»boucher-charcutier«),
— rzeźnik masarz przetwórca koniny (»boucher-charcutier-chevalin«),
— osoba świadcząca usługi gastronomiczne na zamówienie (»traiteur«),
— młynarz (»meunier«),
— krawiec (»tailleur-couturier«),
— modysta (»modiste-chapelier«),
— kuśnierz (»fourreur«),
— szewc (»bottier-cordonnier«),
— zegarmistrz (»horloger«),
— jubiler złotnik (»bijoutier-orfèvre«),
— fryzjer (»coiffeur«),
— kosmetyczka (»esthéticien«),
— mechanik w zakresie mechaniki ogólnej (»mécanicien en mécanique générale«),
— monter wind, podnośników, schodów ruchomych i sprzętu do przeładunku (»installateur d'ascenseurs, de
monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention«),
— rusznikarz (»armurier«),
— kowal (»forgeron«),
— mechanik maszyn i sprzętu przemysłowego i budowlanego (»mécanicien de machines et de matériels
industriels et de la construction«),
— elektromechanik samochodowy i motocyklowy (»mécanicien-électronicien d'autos et de motos«),
— specjalista w zakresie konstrukcji i naprawy nadwozia (»constructeur réparateur de carosseries«),
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— osoba zajmująca się naprawą i lakierowaniem nadwozia pojazdów mechanicznych (»débosseleur-peintre
de véhicules automoteurs«),
— nawijacz (»bobineur«),
— elektronik instalacji i sprzętu audiowizualnego (»électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels«),
— specjalista w zakresie konstrukcji i naprawy sieci kablowej (»constructeur réparateur de réseaux de télédistribution«),
— elektronik w zakresie biurotyki i informatyki (»électronicien en bureautique et en informatique«),
— mechanik maszyn i sprzętu rolniczego i winiarskiego (»mécanicien de machines et de matériel agricoles et
viticoles«),
— kotlarz (»chaudronnier«),
— galwanizator (»galvaniseur«),
— specjalista samochodowy (»expert en automobiles«),
— przedsiębiorca budowlany (»entrepreneur de construction«),
— przedsiębiorca w zakresie dróg i nawierzchni (»entrepreneur de voirie et de pavage«),
— producent nawierzchni betonowych (»confectionneur de chapes«),
— przedsiębiorca w zakresie izolacji termicznej, akustycznej i wodoszczelnej (»entrepreneur d'isolations
thermiques, acoustiques et d'étanchéité«),
— monter instalacji kanalizacyjnych i grzewczych (»installateur de chauffage-sanitaire«),
— monter urządzeń chłodniczych (»installateur frigoriste«),
— elektryk (»électricien«),
— elektromonter reklam świetlnych (»installateur d'enseignes lumineuses«),
— elektronik w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (»électronicien en communication et
en informatique«),
— monter systemów alarmowych i bezpieczeństwa (»installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité«),
— stolarz mebli stylowych (»menuisier-ébéniste«),
— posadzkarz (»parqueteur«),
— monter elementów prefabrykowanych (»poseur d'éléments préfabriqués«),
— wytwórca-monter okiennic, żaluzji, markiz i zasłon (»fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises
et de store«),
— przedsiębiorca w zakresie konstrukcji metalowych (»entrepreneur de constructions métalliques«),
— konstruktor pieców (»constructeur de fours«),
— dekarz blacharz (»couvreur-ferblantier«),
— cieśla (»charpentier«),
— szlifierz-kamieniarz (»marbrier-tailleur de pierres«),
— glazurnik (»carreleur«),
— budowniczy stropu-fasady (»plafonneur-façadier«),
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— malarz dekorator (»peintre-décorateur«),
— szklarz lustrzarz (»vitrier-miroitier«),
— tapicer dekorator (»tapissier-décorateur«),
— konstruktor-monter kominków i pieców kaflowych (»constructeur poseur de cheminées et de poêles en
faïence«),
— drukarz (»imprimeur«),
— operator medialny (»opérateur média«),
— specjalista w zakresie sitodruku (‘sérigraphe’),
— introligator (»relieur«),
— technik w zakresie sprzętu medyczno-chirurgicznego (»mécanicien de matériel médico-chirurgical«),
— instruktor jazdy samochodowej (»instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs«),
— wytwórca-monter oszalowania budowli i dachów metalowych (»fabricant poseur de bardages et toitures
métalliques«),
— fotograf (»photographe«),
— specjalista w zakresie produkcji i naprawy instrumentów muzycznych (»fabricant réparateur d'instruments
de musique«),
— instruktor pływania (»instructeur de natation«).
w Austrii:
— kierownik budowy odpowiedzialny za wykonanie prac (»Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten«),
— piekarz (»Bäcker«),
— studniarz (»Brunnenmeister«),
— dekarz (»Dachdecker«),
— elektrotechnik (»Elektrotechniker«),
— rzeźnik (»Fleischer«),
— fryzjer i perukarz (stylista) (»Friseur und Perückenmacher (Stylist)«),
— technik instalacji sanitarnych i gazowych (»Gas- und Sanitärtechnik«),
— szklarz (»Glaser«),
— monter okładzin szklanych i szlifierz szkła płaskiego (»Glasbeleger und Flachglasschleifer«),
— dmuchacz szkła i wytwórca instrumentów szklanych (»Glasbläser und Glasapparatebauer«),
— polerowanie i formowanie szkła gospodarczego (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)«),
— wypalacz (»Hafner«),
— technik instalacji grzewczych (»Heizungstechnik«),
— technik instalacji wentylacyjnych (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)«),
— chłodnictwo i klimatyzacja (»Kälte- und Klimatechnik«),
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— elektronik w zakresie technologii komunikacyjnych (»Kommunikationselektronik«),
— cukiernik, w tym wytwórcy pierników i wyrobów cukierniczych, lodów i wyrobów czekoladowych
(»Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung«),
— mechanik samochodowy (»Kraftfahrzeugtechnik«),
— mechanik nadwoziowy, w tym blacharz i lakiernik samochodowy (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)«),
— przetwarzanie tworzyw sztucznych (»Kunststoffverarbeitung«),
— malarz pokojowy (»Maler und Anstreicher«),
— lakiernik (»Lackierer«),
— pozłotnik i dekorator (»Vergolder und Staffierer«),
— wytwórca szyldów (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)«),
— mechanik-elektronik w zakresie budowy maszyn elektrycznych i automatyzacji (»Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung«),
— mechanik elektronik w zakresie elektroniki (»Mechatroniker f. Elektronik«),
— biurotyka i systemy informatyczne (»Büro- und EDV-Systemtechnik«),
— mechanik elektronik w zakresie maszyn i technik produkcji (»Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik«),
— mechanik elektronik sprzętu medycznego (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Mechatroniker f.
Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)«),
— inżynieria powierzchni (»Oberflächentechnik«),
— wzornictwo metalowe (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Metalldesign (verbundenes Handwerk)«),
— ślusarz (»Schlosser«),
— kowal (»Schmied«),
— technik maszyn rolniczych (»Landmaschinentechnik«),
— hydraulik (»Spengler«),
— kotlarz (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Kupferschmied (verbundenes Handwerk)«),
— mistrz kamieniarstwa, w tym wytwórca wyrobów z kamienia sztucznego i terrazzo (»Steinmetzmeister
einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher«),
— sztukator i tynkarz (»Stukkateur und Trockenausbauer«),
— stolarz (»Tischler«),
— modelarz (»Modellbauer«),
— bednarz (»Binder«),
— tokarz (»Drechsler«),
— konstruktor łodzi (»Bootsbauer«),
— rzeźbiarz (związane z tym działalności rzemieślnicze) (»Bildhauer (verbundenes Handwerk)«),
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— wulkanizator (»Vulkaniseur«),
— rusznikarz (w tym handel bronią) (»Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels«),
— izolacja termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa (»Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer«),
— mistrz cieśla odpowiedzialny za wykonanie prac (»Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten«),
które odpowiadają kształceniu i szkoleniu zawodowemu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym
co najmniej 3-letnie szkolenie odbywane w oparciu o określony ramowy program szkolenia, odbywające się
częściowo w zakładzie pracy i częściowo w instytucji szkolenia zawodowego i zakończone egzaminem oraz
trwające co najmniej jeden rok szkolenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie mistrza rzemieślnika. Pozytywny wynik egzaminu na mistrza w zawodzie rzemieślniczym daje prawo do wykonywania zawodu jako
osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, do szkolenia praktykantów i do używania tytułu mistrza
(»Meister/Maître«).”;
4) w pkt 4, „Sektor techniczny”, skreśla się pozycję „we Włoszech”;
II. w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
Treść pozycji „w Niderlandach” otrzymuje brzmienie:
„Kształcenie regulowane odpowiadające poziomowi kwalifikacji 3 lub 4 w centralnym krajowym rejestrze szkoleń
zawodowych ustanowionym ustawą o kształceniu i szkoleniu zawodowym lub kształcenie oparte na wcześniejszych
programach, którego poziom jest równoważny wyżej wymienionym poziomom kwalifikacji.
Poziomy 3 i 4 struktury kwalifikacji odpowiadają opisanym poniżej poziomom:
— Poziom 3: Odpowiedzialność za stosowanie i łączenie znormalizowanych procedur. Łączenie lub opracowanie
procedur dotyczących organizacji pracy lub prac przygotowawczych. Umiejętność uzasadnienia tych prac swoim
współpracownikom (bez hierarchicznych zależności). Hierarchiczna odpowiedzialność za kontrolę i nadzór nad
stosowaniem znormalizowanych i zautomatyzowanych procedur rutynowych przez innych pracowników. Dotyczy
to głównie kompetencji zawodowych i wiedzy zawodowej.
— Poziom 4: Odpowiedzialność za wykonanie przydzielonych zadań oraz za łączenie lub opracowanie nowych
procedur. Umiejętność uzasadnienia tych prac swoim współpracownikom (bez hierarchicznych zależności).
Wyraźna hierarchiczna odpowiedzialność za planowanie i/lub zarządzanie i/lub organizację i/lub opracowanie
całego cyklu produkcji. Dotyczy to kompetencji i wiedzy specjalistycznej i/lub niezwiązanej z wykonywanym
zawodem.
Oba poziomy odpowiadają kształceniu regulowanemu trwającemu łącznie co najmniej 15 lat, uwarunkowanemu
ukończeniem ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z 4-letnią szkołą średnią przygotowującą do zawodu
(„VMBO”) oraz ukończeniem 3- lub 4-letniej średniej szkoły zawodowej („MBO”), zakończonej egzaminem. (Okres
średniego kształcenia zawodowego może wynosić dwa lata zamiast trzech, jeżeli zainteresowana osoba posiada
kwalifikacje dające prawo do ubiegania się o przyjęcie na uniwersytet (wcześniejsze kształcenie trwające 14 lat) lub
prawo do pomaturalnego kształcenia zawodowego (wcześniejsze kształcenie trwające 13 lat )).
Władze Niderlandów przekazują Komisji i państwom członkowskim listę szkoleń, których dotyczy niniejszy
załącznik.”.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1431/2007
z dnia 5 grudnia 2007 r.
zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze
chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Huile d'olive de Nyons
(ChNP)
510/2006, Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (3) wniosek o wprowadzenie zmian
w zastosowaniu przepisów art. 6 ust. 2 akapit pierwszy
wymienionego rozporządzenia. Ponieważ Komisji nie
zgłoszono żadnego sprzeciwu, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, wymienione zmiany należy
zatwierdzić,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia
20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych
i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

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

(2)

Artykuł 1

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy oraz
w zastosowaniu art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
510/2006 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji
o zatwierdzenie zmian specyfikacji chronionej nazwy
pochodzenia „Huile d'olive de Nyons” zarejestrowanej
na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 (2).

Zatwierdza się zmiany specyfikacji opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące nazwy wymienionej
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Ponieważ proponowane zmiany nie są nieznaczne
w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr

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

Artykuł 2

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2007 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).
(2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2156/2005 (Dz.U. L 342
z 24.12.2005, str. 54).
(3) Dz.U. C 73 z 30.3.2007, str. 4.

ZAŁĄCZNIK
Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:
Klasa 1.5. — Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.)
FRANCJA
Huile d'olive de Nyons (ChNP)
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1432/2007
z dnia 5 grudnia 2007 r.
zmieniające załączniki I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w zakresie znakowania i przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

zakłócać standardowego systemu kodowania barwnego
stosowanego w handlu.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

Państwa członkowskie powinny również mieć możliwość
wymagać, by produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące z ich terytorium i pozostające na nim
były znakowane, w uzupełnieniu do znakowania materiału określonego ryzyka wymaganego rozporządzeniem
(WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące
zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (2). Takie znakowanie nie
powinno jednak stwarzać barier w handlu lub
w wywozie do krajów trzecich.

(7)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002
określono przepisy dotyczące wzoru dokumentu handlowego, który należy dołączyć do produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego i produktów przetworzonych
podczas ich przewozu. Należy ustanowić dodatkowe
przepisy dotyczące tego rodzaju dokumentów w celu
poprawy identyfikacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i możliwości ich identyfikowalności.

(8)

Artykuły 4, 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002
stanowią, że niektóre przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego mają być trwale oznaczone – za
pomocą zapachu w przypadkach, gdy jest to technicznie
możliwe – zgodnie z rozdziałem I załącznika VI do tego
rozporządzenia.

(9)

Rozdział I załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr
1774/2002 stanowi, że produkty przetworzone otrzymane z surowców kategorii 1 lub 2, z wyjątkiem
produktów płynnych przeznaczonych do przetwarzania
w wytwórniach biogazu i kompostowniach, muszą być
trwale oznaczone – za pomocą zapachu w przypadkach,
gdy jest to technicznie możliwe – z wykorzystaniem
systemu zatwierdzonego przez właściwe władze. Dotychczas z powodu braku dostępnych danych naukowych
dotyczących znakowania nie zostały ustanowione szczegółowe zasady takiego znakowania.

(10)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 i rozdział I pkt 8
załącznika VI do niego,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia szczególne wymagania zdrowotne dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych
do spożycia przez ludzi.

(2)

Artykuły 4, 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002
stanowią, że surowce kategorii 1, 2 i 3 są gromadzone,
przewożone i niezwłocznie identyfikowane zgodnie
z art. 7 tego rozporządzenia.

(3)

Artykuł 7 i załącznik II ustanawiają wymagania dotyczące gromadzenia, przewozu i identyfikowania poszczególnych kategorii produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego i produktów przetworzonych. W celu
poprawy kontroli i identyfikowalności należy stosować
standardowe kodowanie barwne na opakowaniach,
pojemnikach i pojazdach w handlu wymienionymi
produktami ubocznymi i produktami przetworzonymi.
Kolory należy dobrać w taki sposób, by zagwarantować
ich łatwe odróżnianie, również przez osoby
z zaburzonym postrzeganiem kolorów.

(4)

Dla większej jasności definicję „kodowania barwnego”
należy dodać do definicji szczególnych podanych
w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

(5)

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzania systemów lub ustanawiania dodatkowych przepisów w zakresie kodowania barwnego opakowań,
pojemników i pojazdów używanych do transportu
różnych kategorii produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego i produktów przetworzonych na ich terytorium. Tego rodzaju systemy lub przepisy nie powinny

Dnia 17 października 2006 r. Wspólne Centrum Badawcze wydało analizę wykonalności dotyczącą oceny
triheptanianu glicerolu (GTH) jako odpowiedniego znacznika dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
w systemach przetwarzania. Na podstawie tego sprawozdania należy ustanowić szczegółowe wymagania dotyczące znakowania przetworzonych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 829/2007 (Dz.U. L 191
z 21.7.2007, str. 1).

(2) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1275/2007 (Dz.U. L 284
z 30.10.2007, str. 8).
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Wymagania te powinny pozostać bez uszczerbku dla
znakowania produktów przetworzonych wykorzystywanych w nawozach organicznych i dodatkach do wzbogacania gleby w celu wywiązania się z obowiązku niestosowania tych produktów bezpośrednio na gruntach, do
których mogą mieć dostęp zwierzęta hodowlane, zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia
1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia
(WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby innych niż
nawóz naturalny oraz zmieniającym to rozporządzenie (1).

6.12.2007

(14)

Aby dać państwom członkowskim i przemysłowi czas na
dostosowanie się do nowych przepisów ustanowionych
niniejszym rozporządzeniem, przepisy te powinny mieć
zastosowanie od dnia 1 lipca 2008 r.

(15)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
(12)

(13)

Należy przewidzieć pewne wyjątki od wymogu znakowania przetworzonych produktów za pomocą GTH,
w szczególności w odniesieniu do produktów przemieszczanych do ich wykorzystania lub usunięcia przy
zastosowaniu metody zgodnej z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 92/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r.
wdrażającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające sposoby
usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym jego załącznik VI
w odniesieniu do przetwarzania biogazu i wytopionych
tłuszczów (2).
Załączniki I, II, i VI do rozporządzenia (WE)
nr 1774/2002 powinny zatem zostać odpowiednio
zmienione.

Artykuł 1
Załączniki I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002
zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2007 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 31.
(2) Dz.U. L 19 z 21.1.2005, str. 27. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1678/2006 (Dz.U. L 314
z 15.11.2006, str. 4).
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ZAŁĄCZNIK
W załącznikach I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku I dodaje się punkt:
„65. »kodowanie barwne« oznacza systematyczne użycie kolorów zgodnie z rozdziałem I załącznika II w celu
umieszczenia informacji ustanowionych niniejszym rozporządzeniem, na powierzchni lub na części powierzchni
opakowania, pojemnika lub pojazdu, lub na etykiecie lub symbolu którymi są opatrzone.”;
2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) rozdział I otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ I
Identyfikacja
1. Należy podjąć wszystkie konieczne środki, aby:
a) umożliwić identyfikację surowców kategorii 1, 2 i 3 oraz ich osobne przetrzymywanie, a także umożliwić
ich identyfikację podczas gromadzenia i przewozu;
b) umożliwić identyfikację produktów przetworzonych oraz osobne ich przetrzymywanie, a także umożliwić
ich identyfikację podczas przewozu;
c) w celu identyfikacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów przetworzonych
konkretnej kategorii stosować substancję znakującą tylko do tej kategorii, dla której stosowanie takiej
substancji jest wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia lub jest ustanowione bądź określone zgodnie
z pkt 4; oraz
d) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oraz produkty przetworzone były wysłane z jednego państwa
członkowskiego do innego państwa członkowskiego w opakowaniach, pojemnikach lub pojazdach, które
w widocznym miejscu i przynajmniej w czasie trwania transportu są oznakowane czytelnym barwnym
kodem w następujący sposób:
(i) w przypadku surowców kategorii 1, przy użyciu czarnego koloru;
(ii) w przypadku surowców kategorii 2 (innych niż obornik i treść przewodu pokarmowego), przy użyciu
żółtego koloru;
(iii) w przypadku surowców kategorii 3, przy użyciu zielonego koloru z dużą zawartością niebieskiego
w celu zagwarantowania, że odróżnia się on wyraźnie od innych kolorów.
2. Podczas transportu etykieta przymocowana do opakowania, pojemnika lub pojazdu musi:
a) wyraźnie wskazywać kategorię produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku
produktów przetworzonych kategorię produktów, z których zostały otrzymane; oraz
b) zwierać następujące sformułowanie:
(i) w przypadku surowca kategorii 3 – »nie do spożycia przez ludzi«;
(ii) w przypadku surowca kategorii 2 (innego niż obornik i treść przewodu pokarmowego) oraz produktów
przetworzonych z niego otrzymanych – »nie do spożycia przez zwierzęta«; jednak gdy surowiec kategorii 2 jest przeznaczony do żywienia zwierząt określonych w art. 23 ust. 2 lit. c) zgodnie z warunkami
określonymi w przedmiotowym artykule, etykieta powinna zawierać wyrazy »do żywienia« uzupełnione
nazwą określonego gatunku zwierząt, do żywienia których przeznaczony jest dany surowiec;
(iii) w przypadku surowca kategorii 1 oraz otrzymanych z niego produktów przetworzonych – »wyłącznie
do usunięcia«;
(iv) w przypadku obornika i treści przewodu pokarmowego – »obornik«.
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3. Państwa członkowskie mają możliwość ustanowienia systemów lub określenia przepisów w zakresie kodowania
barwnego opakowań, kontenerów i pojazdów używanych do przewozu produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego i produktów przetworzonych na ich terytorium pochodzących z ich terytorium i pozostających na
nim, pod warunkiem że tego rodzaju systemy lub przepisy nie zakłócają systemu kodowania barwnego przewidzianego w pkt 1 lit. d).
4. Nie naruszając przepisów pkt 3 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, państwa członkowskie
mają możliwość ustanowienia systemów lub określenia przepisów w zakresie znakowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z ich terytorium i pozostających na nim, pod warunkiem że tego
rodzaju systemy lub przepisy nie są sprzeczne z wymaganiami dotyczącymi znakowania ustanowionymi
w rozdziale I załącznika VI do niniejszego rozporządzenia, odnoszącymi się do produktów przetworzonych.
5. W drodze odstępstwa od pkt 3 i 4 państwa członkowskie mogą stosować systemy lub przepisy, o których
mowa w tych punktach, dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z ich terytorium, ale nieprzeznaczonych do pozostania na nim, jeżeli państwo członkowskie lub kraj trzeci przeznaczenia
udzieliło swojej zgody.”;
b) w rozdziale X pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dokument handlowy zgodny ze wzorem określonym w niniejszym rozdziale jest dołączony do produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów przetworzonych podczas ich przewozu. Jednak do
celów transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów przetworzonych na ich
własnym terytorium państwa członkowskie mogą zażądać:
a) stosowania innego dokumentu handlowego, w formie papierowej lub elektronicznej, pod warunkiem że
taki dokument handlowy spełnia wymagania określone w rozdziale III pkt 2;
b) aby ilość surowca, o której mowa rozdziale III pkt 2 lit. c), była wyrażona w dokumencie handlowym jako
waga surowca;
c) aby kopia dokumentu handlowego została odesłana przez odbiorcę do producenta w celu przechowywania
jej przez tego producenta zgodnie z rozdziałem V na dowód nadejścia danej przesyłki.”;
3) w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:
„SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA SUROWCA KATEGORII 1 I 2,
BIOGAZU I KOMPOSTOWNI ORAZ ZNAKOWANIA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH”;
b) w rozdziale I wprowadza się następujące zmiany:
(i) tytuł otrzymuje brzmienie:
„Szczególne wymagania dotyczące przetwarzania surowca kategorii 1 i 2 oraz znakowania niektórych
produktów przetworzonych”;
(ii) w części C dodaje się punkty w brzmieniu:
„10. W zakładach przetwórczych zatwierdzonych zgodnie z art. 13 produkty przetworzone, o których mowa
w art. 4 pkt 2 lit. b) i c) oraz art. 5 pkt 2 lit. b) i c), są trwale oznaczane:
a) za pomocą zapachu w przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe; oraz
b) za pomocą triheptanianu glicerolu (GTH) w taki sposób, aby:
(i) GTH było dodawane do produktów przetworzonych, które zostały poddane uprzedniemu procesowi termicznego odkażania przy temperaturze rdzenia wynoszącej co najmniej 80 °C i następnie
były chronione przed powtórnym zakażeniem; oraz
(ii) wszystkie produkty przetworzone zawierały minimalne stężenie wynoszące co najmniej 250 mg
GTH na kg tłuszczu jednorodnie rozłożone w całej substancji.
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11. Kierownictwo zakładów przetwórczych zatwierdzonych zgodnie z art. 13 wprowadza system stałego
monitorowania i zapisu parametrów, na podstawie którego możliwe jest wykazanie właściwym władzom,
że wymagane jednolite minimalne stężenie GTH określone w pkt 10 lit. b) zostało osiągnięte
w produktach przetworzonych, o których mowa w pkt 10.
Wspomniany system monitorowania i zapisu umożliwia oznaczenie, na podstawie próbek pobranych
w regularnych odstępach czasu, zawartości nienaruszonego GTH jako triglicerydu w oczyszczonym
wyciągu GTH z eteru naftowego 40-70.
12. Właściwe władze sprawdzają skuteczność działania systemu monitorowania i zapisu, określonego w pkt
11, aby zagwarantować zgodność z niniejszym rozporządzeniem oraz w stosownych przypadkach mogą
zażądać zbadania dodatkowych prób zgodnie z metodą, o której mowa w pkt 11 akapit drugi.
13. Znakowanie za pomocą GTH nie jest wymagane w odniesieniu do produktów przetworzonych zgodnie
z art. 4 pkt 2 lit. b) i c) oraz art. 5 pkt 2 lit. b) i c), gdy takie produkty są:
a) przemieszczane za pomocą zamkniętego systemu przenośnikowego, w przypadku gdy taki system
uzyskał zgodę właściwych władz, z zakładu przetwórczego w celu:
(i) natychmiastowego bezpośredniego spopielania lub współspopielania; lub
(ii) natychmiastowego wykorzystania zgodnie z metodą zatwierdzoną dla produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 i 2 zgodnie z art. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 92/2005;
albo
b) przeznaczone do celów badawczych lub naukowych dopuszczonych przez właściwe władze.”.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1433/2007
z dnia 5 grudnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina
w odniesieniu do mechanizmów rynkowych
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(6)

Należy określić etapy i cechy przetargu częściowego.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

Ostatnie doświadczenia pokazały, że plany zakładów,
w których alkohol jest przetwarzany na alkohol
bezwodny, nie są dokumentami koniecznymi do zatwierdzenia zakładów mogących uczestniczyć w sprzedaży
alkoholu do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie. Należy zatem wycofać ten wymóg z wykazu dokumentów, które należy przedłożyć w celu uzyskania
zatwierdzenia.

(8)

W celu ochrony interesów oferentów w trakcie przetargu
częściowego należy przewidzieć przepisy mające na celu
ograniczenie przemieszczeń fizycznych alkoholu będącego w sprzedaży w okresie między opublikowaniem
ogłoszenia o zaproszeniu do składnia ofert w przetargu
częściowym a jego usunięciem przez zakład, który
wygrał przetarg.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1623/2000 (2).

(10)

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

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1),
w szczególności jego art. 33 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999
przewiduje, że alkohol przejęty przez agencję interwencyjną zostaje sprzedany w drodze sprzedaży publicznej
lub przetargu.

(2)

Przetargi dotyczące alkoholu są jedynymi formami sprzedaży z zapasów interwencyjnych w sektorze rolnym,
w odniesieniu do których Komisja decyduje o każdej
sprzedaży wymienionego produktu i otwiera ją. Mając
na względzie uproszczenie przepisów oraz w celu
harmonizacji środków zarządzania rynkami rolnymi
w ramach wspólnej organizacji rynku, należy wprowadzić, również w odniesieniu do sprzedaży alkoholu, przetarg stały otwierany przez Komisję oraz przetargi częściowe otwierane przez państwa członkowskie.

(3)

W trosce o zapewnienie dostępu do informacji dotyczących przetargów częściowych w państwach członkowskich każdemu zakładowi zatwierdzonemu we Wspólnocie, informacje te powinny być publikowane
w formie elektronicznej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 1623/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule III rozdział IV wprowadza się następujące zmiany:
(4)

W celu uniknięcia sytuacji, w której cały składowany
alkohol zostałby sprzedany za jednym razem lub na
rzecz jednego zakładu, należy ograniczyć maksymalną
ilość, która może zostać wystawiona do sprzedaży
podczas każdego przetargu częściowego.

a) w podsekcji III, art. 92–94d otrzymują brzmienie:

„Artykuł 92
(5)

Aby zapewnić regularny i optymalny zbyt alkoholu,
biorąc jednocześnie pod uwagę okres przestoju w lecie
i w okresie bożonarodzeniowym, należy ustalić termin
dla przetargów częściowych raz w miesiącu,
z wyjątkiem lipca i grudnia.

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299
z 16.11.2007, str. 1).

Przetarg stały
1.
Przeprowadza się przetarg stały dotyczący alkoholu
do wykorzystania wyłącznie jako bioetanol w sektorze
paliwowym we Wspólnocie.
(2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 923/2007 (Dz.U. L 201
z 2.8.2007, str. 9).
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2.
W tym celu ogłoszenie o zaproszeniu do składnia
ofert w przetargu stałym jest publikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

c) partie;

Artykuł 92a

e) formalności związane z uzyskiwaniem próbek;

Przetargi częściowe
1.
Agencje interwencyjne organizują przetargi częściowe podczas okresu ważności zaproszenia do składania
ofert w przetargu stałym. W tym celu agencje interwencyjne publikują zaproszenie do składania ofert przetargowych i zapewniają ich odpowiednie udostępnianie,
w szczególności poprzez wystawianie ogłoszeń
w swoich siedzibach oraz przez ich publikowanie na
swojej stronie internetowej lub na stronie internetowej
właściwego ministerstwa.

2.
W zaproszeniu do składania ofert przetargowych
określone są w szczególności termin i miejsce składania
ofert. Każdy przetarg częściowy obejmuje maksymalną
ilość 100 000 hl.

3.
Termin składania ofert w każdym przetargu częściowym wygasa ostatniego dnia roboczego każdego
miesiąca, o godzinie 13.00 (czas obowiązujący
w Brukseli). W lipcu i w grudniu ofert nie składa się.

d) warunki płatności;

f) kwotę zabezpieczenia przetargowego określonego
w art. 94 ust. 1 akapit pierwszy i gwarancji wykonania
określonej w art. 94c ust. 3.
Artykuł 93a
Zatwierdzanie zakładów
1.
Alkohol jest przyznawany zakładom znajdującym
się we Wspólnocie i musi być wykorzystany zgodnie
z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 92.
2.
W celu przyznania, o którym mowa w ust. 1,
państwa członkowskie zatwierdzają zakłady, które uznają
za kwalifikowalne i które przedstawiły wniosek
z następującymi dokumentami towarzyszącymi:
a) oświadczeniem zakładu stwierdzającym, że jest on
zdolny wykorzystać co najmniej 50 000 hl alkoholu
rocznie;
b) położeniem biur administracyjnych zakładu;

4.
Pierwszy przetarg częściowy odbywa się w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym opublikowano
zaproszenie do składania ofert w przetargu stałym.

5.
Każde państwo członkowskie, którego zapasy
wspólnotowego alkoholu winnego wynoszą lub przekraczają 100 000 hl, musi otworzyć przetarg częściowy
w rozumieniu niniejszego artykułu.

d) kopią pozwolenia udzielonego przez organy krajowe
danego państwa członkowskiego na prowadzenie
zakładu;
e) zobowiązaniem zakładu do dopilnowania, żeby każdy
końcowy nabywca alkoholu wykorzystywał go
wyłącznie jako bioetanol do produkcji paliwa we
Wspólnocie.

Artykuł 93
Ogłoszenie o zaproszeniu
w przetargu częściowym

c) nazwą i adresem zakładu, w którym alkohol jest przetwarzany na alkohol bezwodny, oraz wskazaniem
rocznej wydajności przetwarzania;

do

składania

ofert

W odniesieniu do posiadanej ilości alkoholu agencja
interwencyjna określa, poza informacjami przewidzianymi
w art. 92a ust. 2:

a) szczególne zasady, które stosuje się do procedury
przetargowej, oraz lokalizację składów, w których
przechowywany jest alkohol przeznaczony do sprzedaży;

b) ilość alkoholu wyrażoną w hektolitrach alkoholu
w przeliczeniu na 100 % obj. objętą procedurą przetargową;

3.
Zatwierdzenie wydane przez dane państwo członkowskie obowiązuje w całej Wspólnocie.
4.
Zakłady zatwierdzone w dniu 9 grudnia 2007
uznaje się za zatwierdzone do celów niniejszego rozporządzenia.
5.
Państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają
Komisję o każdym nowym zatwierdzeniu lub wycofaniu
zatwierdzenia, wskazując dokładną datę takiej decyzji.
6.
Po dokonaniu każdej zmiany Komisja udostępnia
bezzwłocznie państwom członkowskim uaktualniony
wykaz zatwierdzonych zakładów.
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2.
Agencje interwencyjne przekazują te informacje
służbom Komisji w formie anonimowego wykazu.

Artykuł 93b
Zasada stosowana w odniesieniu do alkoholu
Agencja interwencyjna podejmuje niezbędne kroki w celu
uniemożliwienia fizycznego przemieszczenia alkoholu
z kadzi objętych sprzedażą do chwili wystawienia polecenia wycofania dotyczącego tego alkoholu, z wyjątkiem
przypadku zastąpienia, o którym agencja interwencyjna
zadecydowała w celach logistycznych i którego warunki
należy jasno określić w zaproszeniu do składania ofert
w przetargu częściowym.
Artykuł 93c
Składanie ofert
1.
Zainteresowane zakłady zatwierdzone w dniu
opublikowania
zaproszenia
do
składania
ofert
w przetargu częściowym uczestniczą w przetargu częściowym albo poprzez złożenie za potwierdzeniem
odbioru pisemnej oferty w agencji interwencyjnej będącej
w posiadaniu alkoholu albo w formie pisemnej przy
pomocy urządzeń telekomunikacyjnych za potwierdzeniem odbioru w agencji interwencyjnej.
2.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na partię.
Jeżeli oferent składa kilka ofert na partię, żadna z tych
ofert nie zostaje uwzględniona.
Artykuł 94
Zasada stosowana
przetargowych

w

odniesieniu

do

6.12.2007

ofert

1.
Aby oferta mogła zostać uwzględniona, musi jej
towarzyszyć, w momencie składania, zaświadczenie
o złożeniu zabezpieczenia, na rzecz danej agencji interwencyjnej posiadającej przedmiotowy alkohol, wynoszącego 4 EUR na hektolitr alkoholu w przeliczeniu na
100 % obj.

3.
Jeśli nie złożono żadnych ofert, agencje interwencyjne informują o tym Komisję w tym samym terminie.

Artykuł 94b
Udzielanie zamówień
1.
W świetle złożonych ofert Komisja, działając
zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 75 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, podejmuje decyzję
o udzieleniu lub nieudzieleniu zamówienia.

2.
W przypadku udzielenia zamówienia, Komisja przyjmuje najkorzystniejszą ofertę złożoną na każda partię
i ustala cenę sprzedaży każdej partii. Jeżeli,
w odniesieniu do jednej partii, więcej oferentów podało
taką cenę, agencja interwencyjna przyznaje przedmiotową
ilość, dzieląc ja między oferentów w porozumieniu z nimi
lub w drodze losowania.

3.
Komisja powiadamia o decyzjach podjętych na
mocy niniejszego artykułu te państwa członkowskie
i agencje interwencyjne posiadające alkohol, którym
zostały przedłożone oferty.

4.
Komisja publikuje wyniki procedury przetargowej
w uproszczonej formie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 94c
W tym celu zainteresowane agencje interwencyjne
bezzwłocznie wydają oferentom oświadczenie poświadczające, że wniesiono zabezpieczenie przetargowe
w odniesieniu do ilości, za które odpowiedzialna jest
dana agencja interwencyjna.
2.
Zobowiązania pierwotne w rozumieniu art. 20
rozporządzenia (EWG) nr 2220/85 to zakaz wycofywania
ofert po terminie końcowym ich składania, ustanowienie
gwarancji wykonania oraz zapłacenie ceny.
Artykuł 94a
Powiadomienia stosowane w odniesieniu do ofert
przetargowych
1.
Agencje interwencyjne powiadamiają Komisję
w dniu następującym po wygaśnięciu terminu określonego w art. 92a ust. 3, o partiach i cenach oferowanych
przez oferentów oraz o ilości alkoholu przypadającej na
każdą partię. Agencje interwencyjne określają również,
czy oferta została odrzucona i, o ile to konieczne, przyczyny tego odrzucenia.

Oświadczenie o udzieleniu zamówienia
1.
Agencja interwencyjna bezzwłocznie powiadamia
oferentów, na piśmie i za potwierdzeniem odbioru,
o decyzji podjętej w sprawie ich ofert.

2.
W okresie dwóch tygodni następujących po dniu
otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
agencja interwencyjna wydaje każdemu oferentowi,
który wygrał przetarg, oświadczenie o udzieleniu zamówienia zaświadczające, że jego oferta została przyjęta.

3.
W okresie dwóch tygodni następujących po dniu
otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
każdy oferent, który wygrał przetarg, dostarcza danej
agencji interwencyjnej dowód, że złożył gwarancję wykonania w wysokości 40 EUR na hektolitr alkoholu
w przeliczeniu na 100 % obj. zapewniającą, że cały
alkohol będzie rzeczywiście wykorzystany do celów przewidzianych w art. 92.
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b) w podsekcji IV, art. 95 i 96 otrzymują brzmienie:

Powiadomienie Komisji
Agencja interwencyjna przekazuje Komisji, w terminie
pięciu dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia
określonego w art. 94b ust. 3, nazwę i adres oferenta
każdej przyjętej oferty.
Artykuł 94d

„Artykuł 95
Przepisy dotyczące sprzedaży publicznej alkoholu
1.
W celu opracowania regulaminu otwierania
sprzedaży publicznej alkoholu, Komisja zwraca się do
każdego zainteresowanego państwa członkowskiego
o przekazanie informacji o:

Wycofywanie alkoholu
1.
Agencja interwencyjna posiadająca alkohol i oferent,
który wygrał przetarg, uzgadniają za obopólną zgodą
prowizoryczny harmonogram wycofywania alkoholu.
2.
Alkohol może być wycofany po przedstawieniu
polecenia wycofania wydanego przez agencję interwencyjną po uiszczeniu płatności za ilości, które mają być
wycofane. Ilość ta jest określona w zaokrągleniu do
hektolitra alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.

a) ilości alkoholu, wyrażonej w hektolitrach alkoholu
w przeliczeniu na 100 % obj., którą można zaoferować do sprzedaży;

b) rodzaju danego alkoholu;

Każde polecenie wycofania wydawane jest na minimalną
ilość 1 500 hektolitrów, z wyjątkiem ostatniego wycofania w każdym państwie członkowskim.

c) jakości partii alkoholu, wyznaczając minimalne
i maksymalne wartości dotyczące właściwości określonych w art. 96 ust. 4 lit. d) ppkt i) i ii) niniejszego
rozporządzenia.

Polecenie wycofania wskazuje ostateczną datę, z którą
alkohol musi być fizycznie wycofany ze składów danej
agencji interwencyjnej. Termin wycofania nie może przekraczać 8 dni, licząc od dnia następującego po dniu
wydania polecenia wycofania. Jednakże kiedy polecenie
wycofania obejmuje 25 000 hektolitrów, termin ten
może być dłuższy niż 8 dni, ale nie dłuższy niż 15 dni.

Najpóźniej 12 dni po otrzymaniu żądania, zainteresowane państwa członkowskie informują Komisję
o dokładnym położeniu i danych dotyczących różnych
kadzi alkoholu spełniających wymogi jakościowe
i zawierających całkowitą ilość alkoholu nie mniejszą
niż ta, określona w niniejszym ustępie lit. a) akapit
pierwszy.

3.
Prawo własności alkoholu objętego poleceniem
wycofania przenosi się w terminie wskazanym
w poleceniu, który nie może być dłuższy niż okres
ważności polecenia, a ilości, o które chodzi, uważa się
za wycofane w tym terminie. Od tego momentu na
nabywcy
spoczywa
odpowiedzialność
związana
z kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem oraz kosztami składowania alkoholu, który nie został wycofany.

2.
Po przesłaniu przez państwa członkowskie informacji określonych w ust. 1 akapit drugi, alkohol
w danych kadziach nie może być fizycznie przemieszczony, dopóki nie zostanie wydane polecenie jego
wycofania.

4.
Cały alkohol musi zostać wycofany ze składu
w sześć miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia
o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 94c
ust. 1.
5.
Alkohol musi być w pełni wykorzystany w okresie
dwóch lat od dnia pierwszego wycofania.
Artykuł 94e
Zwolnienie zabezpieczenia przetargowego
W przypadku niepowodzenia oferty przetargowej, zabezpieczenie przewidziane w art. 94 ust. 1 zostaje
bezzwłocznie zwolnione.”;

Zakaz ten nie odnosi się do alkoholu w kadziach nieobjętych ogłoszeniami o zaproszeniu do składania ofert
przetargowych lub sprzedażą publiczną i nieokreślonych
w decyzji Komisji, o której mowa w art. 83–93 niniejszego rozporządzenia.

W szczególności z powodów logistycznych agencje interwencyjne posiadające kadzie alkoholu określone
w powiadomieniu pochodzącym od państw członkowskich, określonym w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą
zastąpić dany alkohol innym alkoholem tego samego
rodzaju albo zmieszać go z innym alkoholem dostarczonym do agencji interwencyjnej do czasu wydania
polecenia wycofania dla danego alkoholu. Agencje interwencyjne państw członkowskich powiadamiają Komisję,
że alkohol został zamieniony.
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2) artykuł 101 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 96
Zasady stosowane w odniesieniu do poszczególnych
partii
1.

6.12.2007

Alkohol jest sprzedawany w partiach.

2.
Partia składa się z ilości alkoholu o wystarczająco
jednolitej jakości, który może znajdować się w kilku
kadziach i może być przechowywany w kilku miejscach.
3.
Każda partia jest numerowana.
poprzedzają numery serii.

Litery

»WE«

4.
Każda partia jest opisana. Podaje się, co najmniej,
następujące informacje:
a) miejsce położenia partii, włączając dane identyfikujące
każdą kadź zawierającą alkohol i ilość alkoholu
w każdej kadzi;

„4.
Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1, gdy alkohol
podlega wywozowi do krajów trzecich z końcowym przeznaczeniem wyłącznie dla sektora paliw silnikowych,
kontrole dotyczące rzeczywistego wykorzystania przeprowadza się do chwili, gdy alkohol ulega wymieszaniu ze
znacznikiem skażającym w kraju przeznaczenia.
W odniesieniu do alkoholu przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie kontrole te przeprowadza się do chwili odebrania wymienionego alkoholu
przez zatwierdzoną firmę, o której mowa w art. 93a.
W przypadkach przewidzianych w akapicie pierwszym
i drugim dany alkohol musi pozostawać pod nadzorem
organu urzędowego, który gwarantuje jego wykorzystanie
w sektorze paliw silnikowych na podstawie specjalnych
ustaleń podatkowych wymagających takiego szczególnego
przeznaczenia towaru.”;

b) całkowitą ilość wyrażoną w hektolitrach alkoholu
w przeliczeniu na 100 % obj.; ilość ta może wahać
się w granicach do 1 % i nie może przekroczyć
50 000 hektolitrów;

3) artykuł 102 otrzymuje następujące brzmienie:

c) minimalne stężenie alkoholu w każdej kadzi, wyrażone
w % obj.;

Korzystanie z usług firm nadzorujących

d) jeżeli możliwe, jakość partii, wyznaczającą górne
i dolne wartości graniczne dla:
(i) kwasowości, wyrażonej w gramach kwasu octowego na hektolitr alkoholu w przeliczeniu na
100 % obj.;
(ii) zawartości metanolu, wyrażonej w gramach na
hektolitr alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;
e) odniesienie do środka interwencyjnego, który spowodował wzrost produkcji alkoholu, określając odpowiedni artykuł rozporządzenia (WE) nr 1493/1999.”;

„Artykuł 102

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w przetargu
częściowym, o którym mowa w art. 92a ust.1 może przewidywać korzystanie z usług niezależnej międzynarodowej
firmy nadzorującej w celu kontroli prawidłowego prowadzenia procedury przetargowej, w szczególności miejsca
przeznaczenia i/lub końcowego zastosowania alkoholu.
Koszt takich usług oraz koszty analiz i kontroli poniesione
na mocy art. 99 niniejszego rozporządzenia ponoszone są
przez oferenta, który wygrał przetarg.”.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2007 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

6.12.2007
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1434/2007
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków
antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2074/2001 w odniesieniu
do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej
Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych
wysyłanych z Tajlandii, nieznacznie zmodyfikowanych lub nie, zgłoszonych lub niezgłoszonych
jako pochodzące z Tajlandii, a także poprzez przywóz niektórych nieznacznie zmodyfikowanych
kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
i poddające ten przywóz rejestracji
nieznacznie zmodyfikowane lub nie, wysyłane
z Tajlandii, zwykle zgłaszane w ramach kodu CN
ex 8305 10 00 (przed wejściem w życie niniejszego
rozporządzenia sklasyfikowane w ramach kodów
TARIC
8305 10 00 19,
8305 10 00 29
oraz
8305 10 00 90) (zwane dalej „produktami objętymi
dochodzeniem”).

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia
22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym
przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), w szczególności jego
art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i art. 14 ust. 5,
a także mając na uwadze, co następuje:

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI
(5)

A. WNIOSEK
(1)

(2)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 Komisja otrzymała wniosek
o zbadanie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do przywozu
niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.
Wniosek został złożony w dniu 22 października 2007 r.
przez Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, firmę
będącą producentem wspólnotowym niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych.
B. PRODUKT

(3)

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie
środków, są niektóre kołowe mechanizmy segregatorowe
pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, zgłaszane
zwykle w ramach kodu CN ex 8305 10 00 („produkt
objęty postępowaniem”). Na potrzeby niniejszego rozporządzenia kołowe mechanizmy segregatorowe składają
się z dwóch prostokątnych arkuszy stalowych lub drutów
z co najmniej czterema przymocowanymi półpierścieniami drutu stalowego, połączonych stalową pokrywą.
Można je otworzyć poprzez pociągnięcie półpierścieni
albo za pomocą małej stalowej dźwigni, przymocowanej
do mechanizmu kołowego.

(4)

Produktami objętymi dochodzeniem są niektóre
nieznacznie zmodyfikowane kołowe mechanizmy segregatorowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej,
zwykle zgłaszane w ramach kodu CN ex 8305 10 00
(przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia sklasyfikowane w ramach kodu TARIC 8305 10 00 90),
a także niektóre kołowe mechanizmy segregatorowe,

(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).

Środkami obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie
obchodzonymi są antydumpingowe środki wprowadzone
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2074/2004 (2)
i rozszerzone na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Wietnamu (3) oraz z Laotańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej (4).
D. PODSTAWY

(6)

Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie na
fakt obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących
z Chińskiej Republiki Ludowej polegającego na
nieznacznej modyfikacji produktu objętego postępowaniem w sposób, który pozwala na objęcie go kodami
celnymi, których środki te nie dotyczą, w szczególności
kodem CN ex 8305 10 00 (przed wejściem w życie
niniejszego rozporządzenia sklasyfikowany w ramach
kodu TARIC 8305 10 00 90), jak również na to, że
modyfikacja nie zmienia istotnych cech charakteryzujących produkt objęty postępowaniem. Przykładem takich
nieznacznie zmodyfikowanych produktów są kołowe
mechanizmy segregatorowe posiadające powyżej dwóch
prostokątnych arkuszy stalowych lub drutów albo też
wyposażone w arkusze ukosowane, czy kołowe mechanizmy segregatorowe o dwóch arkuszach stalowych
z ukośnie ściętymi lub też ząbkowanymi krawędziami
– tak, aby ich kształt nie był prostokątny. Wniosek
zawiera ponadto wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż środki antydumpingowe wprowadzone
w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej
Republiki Ludowej są obchodzone w drodze przeładunku
bądź to zmodyfikowanego (w sposób opisany powyżej)
bądź też niemodyfikowanego produktu objętego postępowaniem w Tajlandii.

(2) Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 11.
(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1208/2004 (Dz.U. L 232 z 1.7.2004,
str. 1).
(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 33/2006 (Dz.U. L 7 z 12.1.2006,
str. 1).
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Przedstawione dowody są następujące:

— wniosek wskazuje, że po wprowadzeniu środków
w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem
zaszła istotna zmiana w strukturze handlu obejmującego wywóz z Chińskiej Republiki Ludowej
i Tajlandii do Wspólnoty, oraz że nie ma innego
wystarczającego powodu lub uzasadnienia tej zmiany,
niż nałożenie cła,

— wymieniona zmiana struktury handlu wydaje się
wynikać z nieznacznej modyfikacji produktu objętego
postępowaniem i z przeładunku niektórych kołowych
mechanizmów segregatorowych (nieznacznie zmodyfikowanych lub też nie) pochodzących z Chińskiej
Republiki Ludowej,

— ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody
prima facie, wykazujące, iż skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do przywozu produktu objętego
postępowaniem
zostały
osłabione
zarówno
w odniesieniu do ilości, jak i ceny. Wydaje się, że
znaczne wielkości przywozu produktu objętego
dochodzeniem zastąpiły przywóz produktu objętego
postępowaniem. Dodatkowo istnieją wystarczające
dowody na to, że to zwiększenie przywozu dokonywane jest po cenach znacznie niższych od ceny
niewyrządzającej szkody, ustalonej w dochodzeniu,
które doprowadziło do wprowadzenia obowiązujących środków,

— wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody
prima facie, wykazujące, iż ceny produktu objętego
dochodzeniem są zaniżane w odniesieniu do wartości
normalnej ustalonej poprzednio dla produktu objętego postępowaniem,

6.12.2007

a) Kwestionariusze
W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla
dochodzenia, Komisja prześle kwestionariusze do eksporterów/producentów oraz zrzeszeń eksporterów/producentów w Tajlandii, do eksporterów/producentów oraz
zrzeszeń eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej, do importerów oraz zrzeszeń importerów
we Wspólnocie, którzy współpracowali podczas dochodzenia, które doprowadziło do wprowadzenia obowiązujących środków oraz do władz Chińskiej Republiki
Ludowej i Tajlandii. Informacje, jeżeli jest to stosowne,
mogą pochodzić również od przemysłu wspólnotowego.
W każdym przypadku wszystkie zainteresowane strony
powinny niezwłocznie skontaktować się z Komisją, lecz
nie później niż w terminie określonym w art. 3 niniejszego rozporządzenia, aby dowiedzieć się, czy zostały
wymienione we wniosku i, jeżeli to konieczne, zwrócić
się z wnioskiem o przesłanie kwestionariusza w terminie
ustalonym w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia,
mając na uwadze fakt, że termin ustalony w art. 3
ust. 2 niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie do
wszystkich zainteresowanych stron.
Władze Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii zostaną
poinformowane o wszczęciu dochodzenia.
b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań
Niniejszym wzywa się wszystkie zainteresowane strony
do przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz do
dostarczenia dowodów potwierdzających. Ponadto
Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod
warunkiem że zwrócą się one z pisemnym wnioskiem
o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla
których powinny zostać wysłuchane.
c) Zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub
środkom

— jeżeli w trakcie dochodzenia stwierdzone zostaną
praktyki związane z obchodzeniem środków, inne
niż wymienione powyżej, zawarte w art. 13 rozporządzenia podstawowego, mogą one również zostać
objęte dochodzeniem.

E. PROCEDURA
(8)

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, iż istnieją
wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego
oraz poddanie wymogowi rejestracji przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysłanych z Tajlandii, modyfikowanych lub nie, zgłoszonych
lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, oraz
przywozu niektórych modyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej
Republiki Ludowej, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego
przywóz produktu objętego dochodzeniem może zostać
zwolniony z rejestracji lub środków, jeżeli nie stanowi on
obejścia środków.
Ponieważ możliwe obchodzenie środków antydumpingowych występuje poza Wspólnotą, zwolnienia mogą
zostać przyznane, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, producentom produktu objętego
dochodzeniem, którzy wykażą, że nie są powiązani
z jakimkolwiek producentem podlegającym wymienionym środkom oraz że nie uczestniczą w praktykach
mających na celu obejście środków antydumpingowych,
jak określono w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Producenci zainteresowani otrzymaniem zwolnienia powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w terminie wskazanym
w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.
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twarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy
wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich
danych (1).

F. REJESTRACJA
(9)

Na podstawie art. 14 ust. 5 podstawowego rozporządzenia, przywóz produktu objętego dochodzeniem powinien podlegać rejestracji w celu dopilnowania, by, jeśli
w wyniku dochodzenia zostanie stwierdzone obejście
środków, cło antydumpingowe mogło być pobierane
we właściwej wysokości z mocą wsteczną od dnia rejestracji takiego przywozu.
G. TERMINY

(10)

W interesie należytego zarządzania należy określić
terminy, w których:
— zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji,
przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć
odpowiedzi na kwestionariusze lub wszelkie inne
informacje, które mają zostać uwzględnione podczas
dochodzenia,
— producenci w Chińskiej Republice Ludowej i Tajlandii
mogą złożyć wniosek o zwolnienie przywozu
z podlegania rejestracji lub środkom,

L 320/25

J. RZECZNIK PRAW STRON
(14)

Należy zaznaczyć, że jeśli zainteresowane strony są
zdania, że napotykają trudności w związku
z korzystaniem ze swego prawa do obrony, mogą
zażądać interwencji urzędnika DG ds. Handlu pełniącego
rolę rzecznika praw stron. Pośredniczy on w kontaktach
między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji,
zapewniając w razie potrzeby mediację w sprawach
proceduralnych dotyczących ochrony interesów stron
w trakcie tego dochodzenia, w szczególności
w odniesieniu do kwestii dotyczących dostępu do akt,
poufności, przedłużenia terminów oraz obchodzenia się
z pisemnymi i/lub ustnymi oświadczeniami i uwagami.
Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych
rzecznika praw stron w ramach portalu DG ds. Handlu
(http://ec.europa.eu/trade),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

— zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek
o przesłuchanie przez Komisję.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie
z większości praw proceduralnych ustanowionych
w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane
zgłoszeniem się przez stronę w terminie wskazanym
w art. 3 niniejszego rozporządzenia.
H. BRAK WSPÓŁPRACY
(11)

W przypadkach, w których jakakolwiek zainteresowana
strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji lub
nie dostarcza ich w określonych terminach, lub też
znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń – potwierdzających lub zaprzeczających –
na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18
rozporządzenia podstawowego.

(12)

W
przypadku
ustalenia,
że
jakakolwiek
z zainteresowanych stron dostarczyła nieprawdziwe lub
wprowadzające w błąd informacje, informacje te nie są
brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na
podstawie dostępnych faktów. Jeżeli zainteresowana
strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.
I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(13)

Należy zaznaczyć, że wszelkie dane osobowe zgromadzone w trakcie niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z prze-

Artykuł 1
Niniejszym wszczyna się dochodzenie zgodnie z art. 13 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 384/96 celem ustalenia, czy przywóz
do Wspólnoty niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych (składających się z dwóch prostokątnych arkuszy stalowych lub drutów z co najmniej czterema przymocowanymi
półpierścieniami drutu stalowego, które są połączone pokrywą
stalową, otwieranych zarówno poprzez rozciągnięcie pierścieni
lub użycie małego stalowego mechanizmu spustowego przymocowanego do kołowego mechanizmu segregatorowego) objętych kodem CN ex 8305 10 00 (kody TARIC 8305 10 00 12,
8305 10 00 22 oraz 8305 10 00 32) wysyłanych z Tajlandii,
nieznacznie modyfikowanych lub też nie, zgłoszonych lub
niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, a także przywóz
określonych nieznacznie zmodyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych objętych kodem CN ex 8305 10 00
(kody TARIC 8305 10 00 32 i 8305 10 00 39) pochodzących
z Chińskiej Republiki Ludowej stanowi obejście środków wprowadzonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2074/2004.

Artykuł 2
Na podstawie art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5 rozporządzenia
(WE) nr 384/96 niniejszym nakazuje się organom celnym
podjęcie właściwych kroków w celu rejestrowania przywozu
do Wspólnoty (i) wszelkich kołowych mechanizmów segregatorowych innych niż wymienione w art. 1 rozporządzenia (WE)
nr 2074/2004 i objętych kodem CN ex 8305 10 00 (kody
TARIC 8305 10 00 32 i 8305 10 00 39) pochodzących
z Chińskiej Republiki Ludowej, oraz (ii) wszelkich kołowych
mechanizmów segregatorowych sklasyfikowanych w ramach
kodu CN ex 8305 10 00 (kody TARIC 8305 10 00 12,
8305 10 00 22 i 8305 10 00 32) wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii.
(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.
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Rejestracja wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4.
Zainteresowane
strony
mogą
składać
wnioski
o przesłuchanie przez Komisję w tym samym terminie 40 dni.

Komisja, w drodze rozporządzenia, może nakazać organom
celnym zaprzestania rejestrowania przywozu do Wspólnoty
produktów wytwarzanych przez producentów, którzy złożyli
wnioski o zwolnienie z wymogu rejestracji i co do których
ustalono, że nie obchodzą ceł antydumpingowych.

5.
Wszelkie informacje dotyczące sprawy, wnioski dotyczące
przesłuchania lub kwestionariusza, jak również wszelkie
wnioski o zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub
środkom, muszą był złożone w formie pisemnej (nie
w formie elektronicznej, chyba, że ustalono inaczej); należy
w nich wskazać nazwę, adres, e mail, numery telefonu i faksu
zainteresowanej strony. Wszystkie zgłoszenia pisemne, łącznie
z informacjami wymaganymi w niniejszym rozporządzeniu,
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu
i korespondencja dostarczone przez zainteresowane strony na
zasadzie poufności należy oznakować „Limited” (1) oraz,
zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez klauzuli poufności, oznakowaną „Do
wglądu zainteresowanych stron”.

Artykuł 3
1.
O kwestionariusze należy występować do Komisji
w terminie 15 dni od dnia opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.
Zainteresowane strony, jeżeli ich oświadczenia mają być
uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do
Komisji,
przedstawić
na
piśmie
swoje
stanowisko
i odpowiedzi na kwestionariusz oraz wszelkie inne informacje
w terminie 40 dni od dnia opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie
ustalono inaczej.

3.
Producenci w Chińskiej Republice Ludowej i Tajlandii
zainteresowani zwolnieniem przywozu z podlegania rejestracji
lub środkom, powinni przedłożyć wniosek należycie poparty
dowodami w terminie wynoszącym również 40 dni.

Adres Komisji do celów korespondencji:
European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: J-79 4/23
B-1049 Brussels
Fax (+32 2) 295 65 05.

Artykuł 4
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 5 grudnia 2007 r.
W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Oznacza to, że dokument przeznaczony jest wyłącznie do użytku
wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 30 maja
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu
Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43).
Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI
Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe).
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1435/2007
z dnia 5 grudnia 2007 r.
znoszące zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez
statki pływające pod banderą Niemiec
obszaru ICES IIId Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec lub zarejestrowane
w Niemczech, z mocą od tego samego dnia.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonego
wykorzystania zasobów rybnych w ramach wspólnej polityki
rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia
12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający
zastosowanie
do
wspólnej
polityki
rybołówstwa (2),
w szczególności jego art. 21 ust. 3,

(4)

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję od
władz Niemiec, w ramach kwoty przysługującej
Niemcom w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza
Bałtyckiego wciąż jest dostępna pewna ilość śledzia.
W związku z tym, należy zezwolić na połów śledzia
w tych wodach przez statki pływające pod banderą
Niemiec lub zarejestrowane w Niemczech.

(5)

Zezwolenie to powinno wejść w życie w dniu 19 listopada 2007 r. w celu umożliwienia dokonania połowów
dostępnej ilości śledzia przed końcem bieżącego roku.

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2007 należy
uchylić z dniem 19 listopada 2007 r.,

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

(2)

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia
11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych
połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych
zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r. (3) określa
kwoty na rok 2007.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dnia 19 kwietnia 2007 r. Niemcy powiadomiły Komisję,
zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (EWG)
nr 2847/93, o wydaniu obowiązującego od dnia
20 kwietnia 2007 r. zakazu połowów śledzia
w podrejonach 25-27, 28.2, 29 i 32 obszaru ICES IIId
Morza Bałtyckiego.

Uchylenie
Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 546/2007.
Artykuł 2
Wejście w życie

Dnia 16 maja 2007 r. zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 546/2007 (4) ustanawiające zakaz
połowów śledzia w podrejonach 25-27, 28.2, 29 i 32

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 19 listopada
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2007 r.
W imieniu Komisji
Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki
Morskiej

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007,
str. 1).
(2) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409
z 30.12.2006, str. 11). Sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007,
str. 6.
3
( ) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 898/2007 (Dz.U. L 196
z 28.7.2007, str. 22).
(4) Dz.U. L 129 z 17.5.2007, str. 23.
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ZAŁĄCZNIK

Nr

83 – Zniesienie zakazu

Państwo członkowskie

Niemcy

Stado

HER/3D-R31

Gatunek

Śledź (Clupea harengus)

Obszar

Morze Bałtyckie - podrejony 25-27, 28.2, 29 i 32

Data

19.11.2007

6.12.2007
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1436/2007
z dnia 5 grudnia 2007 r.
ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru
ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą
Estonii
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej
eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki
rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na
statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących
z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Wyczerpanie kwoty

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia
12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający
zastosowanie
do
wspólnej
polityki
rybołówstwa (2),
w szczególności jego art. 21 ust. 3,

Kwotę połowową przyznaną na 2007 r. państwu członkowskiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się
za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

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

(2)

Artykuł 2
Zakazy

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21
grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych
połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla
pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych,
stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz
w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach,
na których wymagane są ograniczenia połowowe (3)
określa kwoty na rok 2007.

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku
przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego
w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku
i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez
te statki po tej dacie.

Według informacji przekazanych Komisji, statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego
w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały
kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną
na 2007 r.

Artykuł 3
Wejście w życie
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 5 grudnia 2007 r.
W imieniu Komisji
Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki
Morskiej

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007,
str. 1).
(2) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409
z 30.12.2006, str. 11). Sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007,
str. 6.
(3) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 898/2007 (Dz.U. L 196
z 28.7.2007, str. 22).
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ZAŁĄCZNIK

Nr

82

Państwo członkowskie

Estonia

Stado

RED/51214.

Gatunek

Karmazyn (Sebastes spp.)

Obszar

Wody WE i wody międzynarodowe obszaru ICES V; wody
międzynarodowe obszaru XII oraz XIV

Data

12.11.2007

6.12.2007

6.12.2007
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II
(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW
CZŁONKOWSKICH
DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH
W RADZIE
z dnia 26 listopada 2007 r.
zmieniająca decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków
z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)
(2007/792/WE)
PRZEDSTAWICIELE
RZĄDÓW
PAŃSTW
CZŁONKOWSKICH
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, ZEBRANI W RADZIE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając umowę wewnętrzną pomiędzy przedstawicielami
rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie
finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich
ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową
o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przyznawania pomocy
finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których
stosuje się część czwartą Traktatu WE (5) (zwaną dalej
„umową wewnętrzną w sprawie 10. EFR”),

uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
uwzględniając umowę o partnerstwie pomiędzy członkami
grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi
z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca
2000 r. (1), zmienioną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca
2005 r. (2) (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP-WE”),

uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada
2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (3) („decyzja o stowarzyszeniu
krajów i terytoriów zamorskich”), a w szczególności jej art. 33a,

uwzględniając umowę wewnętrzną pomiędzy przedstawicielami
rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie
finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy
protokołu finansowego do umowy o partnerstwie AKP-WE (4)
(zwaną dalej „umową wewnętrzną w sprawie 9. EFR”),
a w szczególności jej art. 2 ust. 4,
(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.
(2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 27.
(3) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją
2007/249/WE (Dz.U. L 109 z 26.4.2007, str. 33).
(4) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355.

(1)

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich
zebranych w Radzie nr 2005/446/WE z dnia 30 maja
2005 r. (6) wyznacza dzień 31 grudnia 2007 r. jako
ostateczny termin przyznawania zarządzanych przez
Komisję środków z 9. EFR, dotacji na spłatę odsetek
zarządzanych przez Europejski Bank Inwestycyjny
(zwany dalej „EBI”) oraz dochodów z tytułu narosłych
odsetek z tych środków.

(2)

Punkt 4 załącznika Ib (wieloletnie ramy finansowe na
lata 2008–2013) do umowy o partnerstwie AKP-WE
zawiera wyjątek od ogólnej zasady dotyczącej sald
i funduszy umorzonych po dniu 31 grudnia 2007 r.,
pochodzących z systemu gwarantującego stabilizację
dochodów z wywozu najważniejszych produktów
rolnych (Stabex) w ramach EFR poprzedzających
9. EFR, oraz dotyczącej pozostałych sald i zwrotów
kwot przyznanych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z pominięciem powiązanych dotacji na spłatę
odsetek (7).

(5) Dz.U. L 247 z 9.9.2006, str. 32.
(6) Dz.U. L 156 z 18.6.2005, str. 19.
(7) Załącznik Ib zgodnie z treścią załącznika do decyzji nr 1/2006 Rady
Ministrów AKP-WE (Dz.U. L 247 z 9.9.2006, str. 22).
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(3)

Ten sam punkt stanowi ponadto, że środki można nadal
przydzielać po dniu 31 grudnia 2007 r. w celu zapewnienia funkcjonowania administracji UE oraz w celu
pokrycia kosztów realizacji bieżących projektów do
momentu wejścia w życie 10. EFR.

gólnych państw AKP oraz KTZ. Ostateczny termin przyznawania środków z 9. EFR zarządzanych przez Komisję na
finansowanie inicjatyw, o których mowa w jednolitych dokumentach programowych francuskich KTZ w regionie Pacyfiku, ustala się na dzień 30 czerwca 2008 r.

(4)

Datę wejścia w życie 10. EFR można ustalić na później
niż dzień 1 stycznia 2008 r.

(5)

Niezbędne jest uzgodnienie decyzji nr 2005/446/WE.
z pkt 4 załącznika Ib do umowy o partnerstwie AKP-WE.

(6)

Ze względu na działanie siły wyższej ustanowienie
projektów i programów finansowanych ze środków
dostępnych w ramach 9. EFR po decyzji w sprawie
ponownego rozdzielenia środków w następstwie oceny
śródokresowej (decyzja Komisji nr C(2007) 3856
z dnia 16 sierpnia 2007 r.) opóźniła się o sześć miesięcy
we francuskich krajach i terytoriach zamorskich
(zwanych dalej KTZ) w regionie Pacyfiku, których
dotyczy część czwarta Traktatu,

3.
Jeżeli wejście w życie 10. EFR nastąpi po dniu
31 grudnia 2007 r., salda z 9. EFR lub z poprzednich EFR
oraz środki umorzone pochodzące z projektów realizowanych w ramach tych EFR można przydzielać w okresie
pomiędzy dniem 31 grudnia 2007 r. i datą wejścia w życie
10. EFR. W takim przypadku środki te zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonowania administracji
UE oraz w celu pokrycia kosztów dalszej realizacji bieżących
projektów do momentu wejścia w życie 10. EFR.
4.
Dochody z tytułu odsetek narosłych ze środków z EDF
zostają wykorzystane jedynie w celu pokrycia kosztów związanych z zastosowaniem środków 9. EFR zgodnie z art. 9
umowy wewnętrznej w sprawie 9. EFR do momentu wejścia
w życie 10. EFR, po czym zostają one zarezerwowane na
wydatki związane z EFR, określone w art. 6 umowy
wewnętrznej w sprawie 10. EFR.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł
Artykuły 1 i 2 decyzji 2005/446/WE otrzymują brzmienie:

„Artykuł 1
1.
Ostateczny termin przyznawania środków z 9. EFR
zarządzanych przez Komisję Europejską ustala się na dzień
31 grudnia 2007 r., z wyjątkiem sald i środków umorzonych
pochodzących z systemu gwarantującego stabilność
dochodów z wywozu najważniejszych produktów rolniczych
(Stabex) w ramach EFR poprzedzających 9. EFR oraz sald
środków przydzielonych z 9. EFR na finansowanie inicjatyw,
o których mowa w jednolitych dokumentach programowych
francuskich KTZ w regionie Pacyfiku. W razie potrzeby
termin ten można zmienić.

Artykuł 2
1.
Ostateczny termin przyznawania dotacji na spłatę
odsetek zarządzanych przez Europejski Bank Inwestycyjny
(EBI) w celu zapewnienia środków instrumentu inwestycyjnego na warunkach preferencyjnych ustala się na dzień
31 grudnia 2007 r. lub datę wejścia w życie 10. EFR,
w zależności od tego, która z nich jest późniejsza. W razie
potrzeby termin ten można zmienić.
2.
Pozostałe salda i zwroty kwot przydzielonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego zarządzanego przez EBI,
z wyłączeniem powiązanych dotacji na spłatę odsetek, przenosi się do 10. EFR. Są one nadal przydzielone na finansowanie instrumentu inwestycyjnego.”.
Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r.

2.
Salda i środki umorzone po dniu 31 grudnia 2007 r.,
pochodzące z systemu gwarantującego stabilność dochodów
z wywozu najważniejszych produktów rolniczych (Stabex)
w ramach EFR poprzedzających 9. EFR, przenosi się do
10. EFR i przydziela się na programy orientacyjne poszcze-

W imieniu rządów państw członkowskich
J. SILVA

Przewodniczący

6.12.2007
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KOMISJA
DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia
publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE
(2007/793/WE)
dokonuje się na podstawie najwyższych standardów
kompetencji, szerokiego zakresu odpowiedniej wiedzy
specjalistycznej oraz, spójnego z tymi kryteriami,
możliwie najszerszego pod względem geograficznym
w
obrębie
Wspólnoty
doboru
członków,
z uwzględnieniem równowagi płci.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Komisji 2007/602/WE z dnia 5 września
2007 r. ustanawiającą grupę zainteresowanych stron ds. dialogu
w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów (1),
w szczególności jej art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Grupa zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach
zdrowia publicznego i ochrony konsumentów została
utworzona decyzją Komisji 2007/602/WE ze skutkiem
od dnia 10 października 2007 r., aby doradzać Komisji
w sprawie najlepszych praktyk prowadzenia konsultacji,
jak również aby wesprzeć ją w lepszym dostosowaniu
procesów angażowania zainteresowanych stron do ich
potrzeb w wyżej wymienionych obszarach.

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji 2007/602/WE Komisja
przyjmie kolejną decyzję określającą, którzy członkowie
zostaną powołani na czteroletnią kadencję, a którzy
zostaną powołani na dwuletnią kadencję,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
Komisja niniejszym powołuje następujące osoby na członków
grupy zainteresowanych stron ds. dialogu:
BAX Willemien
BERTELETTI KEMP Florence
CZIMBALMOS Ágnes

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 2007/602/WE członkowie
grupy są powoływani przez Komisję spośród specjalistów
posiadających kwalifikacje w dziedzinach określonych
w art. 2 ust. 2 tej decyzji i którzy odpowiedzieli na
zaproszenie do wyrażenia zainteresowania.

DAVCHEVA Yanka
DI PUPPO Roshan
FEDERSPIEL Benedicte

(3)

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zostało
opublikowane w dniu 12 czerwca 2007 r. i zamknięte
w dniu 27 lipca 2007 r. Otrzymano 127 zgłoszeń.

FELLER Roxane
GALLANI Barbara

(4)

Spośród zgłoszeń otrzymanych w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wytypowano dziewiętnastu specjalistów. Ta grupa przedstawia zrównoważoną reprezentację stron zainteresowanych poszczególnymi obszarami polityk Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia
i Ochrony Konsumentów. Powołania członków grupy

(1) Dz.U. L 234 z 6.9.2007, str. 13.

GOUVEIA Rodrigo
JONNAERT Erik
KETTLITZ Beate
KNABE Agnese
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PELLEGRINO Patrice
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Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 29 listopada 2007 r.

ORTEGA PECINA David Miguel
RAWLING Ruth
ROSS Melody
SHEPPARD Philip
TIDDENS-ENGWIRDA Lisette.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2007 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 listopada 2007 r.
ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają
zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy
98/8/WE
(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5751)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/794/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

W okresie trzech miesięcy od ogłoszenia tej informacji
w formie elektronicznej niektóre przedsiębiorstwa wyraziły zainteresowanie przejęciem roli uczestnika
w odniesieniu do niektórych substancji i rodzajów
produktów zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia
nr 2032/2003.

(5)

Dlatego należy ustanowić nowy termin składania dokumentacji dotyczącej tych substancji i rodzajów
produktów.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2003
z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego
programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy
98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1896/2000 (1), w szczególności jego
art. 8 ust. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
(1)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2003 ustanawia
wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane
ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika
I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.
W przypadku szeregu kombinacji substancji lub
rodzajów produktów zawartych w tym wykazie wszyscy
uczestnicy wycofali się albo dane państwo członkowskie
wyznaczone do dokonania oceny nie otrzymało dokumentacji w terminie określonym w załącznikach V
i VIII do rozporządzenia (WE) nr 2032/2003.

Artykuł 1
Nowy termin składania dokumentacji dotyczącej substancji
i rodzajów produktów wymienionych w załączniku upływa
dnia 30 kwietnia 2008 r.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2007 r.
(3)

Zatem na mocy art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 5
rozporządzenia (WE) nr 2032/2003, Komisja dokonała
stosownego powiadomienia państw członkowskich. Dnia
14 czerwca 2006 r. informacja ta została również ogłoszona w formie elektronicznej.

(1) Dz.U. L 307 z 24.11.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1849/2006 (Dz.U. L 355
z 15.12.2006, str. 63).

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
SUBSTANCJE I RODZAJE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH NOWY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTACJI
UPŁYWA DNIA 30 KWIETNIA 2008 r.

Nazwa

Numer WE

Numer CAS

Rodzaj produktu

Linalol

201-134-4

78-70-6

19

Geraniol

203-377-1

106-24-1

18

Geraniol

203-377-1

106-24-1

19

Propoksur

204-043-8

114-26-1

18

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

18

Ditlenek węgla

204-696-9

124-38-9

19

Antranilan metylu

205-132-4

134-20-3

19

Diazynon

206-373-8

333-41-5

18

Okt-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

19

Piretryny i piretroidy

232-319-8

8003-34-7

19

S-[(6-chloro-2-oksooksazolo[4,5-b]pirydyno-3(2H)-yl)metylo]
O,O-dimetylo tiofosforan/Azametifos

252-626-0

35575-96-3

18

5,5-dimetylo-perhydro-pyrymidyn-2-onu.alfa.-(4-trifluorometylostyrylo)-.alfa.-(4-trifluorometylo)cynamoilohydrazon/
Hydrametylnon

405-090-9

67485-29-4

18

