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ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 261/2008
z dnia 17 marca 2008 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych sprężarek pochodzących
z Chińskiej Republiki Ludowej
2. Środki tymczasowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Uwzględniając potrzebę dalszego zbadania niektórych
aspektów dochodzenia, zdecydowano o jego kontynuacji
bez wprowadzenia środków tymczasowych.

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

3. Strony zainteresowane postępowaniem

(4)

(5)

Komisja oficjalnie zawiadomiła producentów eksportujących w ChRL, importerów, przedsiębiorstwa handlowe,
użytkowników i zainteresowane stowarzyszenia, przedstawicieli ChRL oraz skarżących producentów wspólnotowych i innych zainteresowanych producentów wspólnotowych o wszczęciu postępowania. Zainteresowanym
stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie
oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie
określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem
o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla
których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką
możliwość.

(6)

Aby umożliwić producentom eksportującym w ChRL
złożenie wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych („MET”) lub
o indywidualne traktowanie („IT”), gdyby wyrazili oni
takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków
zainteresowanym producentom eksportującym oraz
przedstawicielom ChRL. Czternastu eksportujących
producentów, łącznie z grupami przedsiębiorstw powiązanych, złożyło wniosek o MET zgodnie z art. 2 ust. 7
rozporządzenia podstawowego lub o IT, jeżeli w toku
dochodzenia zostanie ustalone, że nie spełniają one
kryteriów wymaganych do przyznania MET. Jeden indywidualny eksportujący producent wystąpił jedynie o IT.

(7)

Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących
w ChRL, importerów i producentów we Wspólnocie,
Komisja zaznaczyła w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, że może zostać zastosowana kontrola wyrywkowa w celu ustalenia dumpingu i szkody, zgodnie z art.
17 rozporządzenia podstawowego.

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji
z Komitetem Doradczym,
a także mając na uwadze, co następuje:
A. PROCEDURA

1. Wszczęcie postępowania
(1)

W dniu 20 listopada 2006 r. Komisja otrzymała skargę
dotyczącą przywozu niektórych sprężarek pochodzących
z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) złożoną zgodnie
z art. 5 rozporządzenia podstawowego przez Federazione
ANIMA/COMPO („skarżący”) w imieniu producentów
reprezentujących większą część, w tym przypadku
ponad 50 %, łącznej wspólnotowej produkcji niektórych
sprężarek.

(2)

Wspomniana skarga zawierała dowody wskazujące na
przywóz dumpingowy i wynikającą z niego znaczną
szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia
postępowania.

(3)

Postępowanie wszczęto dnia 21 grudnia 2006 r., publikując zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005,
s. 17).
(2) Dz.U. C 314 z 21.12.2006, s. 2.

L 81/2

(8)

(9)

(10)

(11)
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b) Producenci eksportujący w ChRL

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności
kontroli wyrywkowej, a w przypadku pozytywnej decyzji
– dobór próby, wystąpiono do wszystkich producentów
eksportujących w ChRL, importerów wspólnotowych
i producentów wspólnotowych o zgłoszenie się do
Komisji i przedstawienie podstawowych informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania,
dotyczących ich działalności związanej z produktem
objętym postępowaniem w okresie objętym dochodzeniem (od dnia 1 października 2005 r. do dnia
30 września 2006 r.).

— Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd.,
grupa ABAC, Shanghai („Nu Air”),
— Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd.,
Wenling („Xinlei”),
— grupa Hongyou/Taizhou: 1) Zhejiang Hongyou
Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling
(„Hongyou”); 2) Taizhou Hutou Air Compressor
Manufacturing Co. Ltd., Wenling („Taizhou”);

W odniesieniu do producentów eksportujących, zgodnie
z art. 17 rozporządzenia podstawowego, dokonano
doboru próby, przyjmując za kryterium największą reprezentatywną wielkość wywozu niektórych sprężarek do
Wspólnoty, która może zostać objęta dochodzeniem
w dostępnym czasie. Na podstawie otrzymanych od
producentów eksportujących informacji Komisja wybrała
sześć przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw powiązanych („przedsiębiorstwa objęte próbą”), mających
największą wielkość wywozu do Wspólnoty. Pod
względem wielkości wywozu sześć przedsiębiorstw objętych próbą stanowi 93 % całości wywozu niektórych
sprężarek z ChRL do Wspólnoty w okresie objętym
dochodzeniem. Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego zainteresowane strony zapytano o zgodę
na kontrole i nie wniosły one sprzeciwu.

— grupa Wealth: 1) Shanghai Wealth Machinery
& Appliance Co. Ltd., Shanghai („Shanghai
Wealth”); 2) Wealth (Nantong) Machinery Co.,
Ltd., Nantong („Wealth Nantong”),
— Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd.,
Taizhou („Anlu”),
— FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., grupa
FIAC Jiangmen („FIAC”);
c) Przedsiębiorstwa powiązane w ChRL
— Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd., Shanghai
(„Wealth Import Export”),

Odnośnie do producentów wspólnotowych, biorąc pod
uwagę fakt, że jedynie trzy grupy przedsiębiorstw współpracowały w dochodzeniu, zdecydowano, że nie będzie
potrzebna kontrola wyrywkowa.

— FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd., grupa
FIAC („FIAC Hong Kong”);

Jeśli chodzi o importerów, biorąc pod uwagę fakt, że
tylko jeden importer współpracował w dochodzeniu,
zdecydowano, że nie będzie potrzebna kontrola wyrywkowa.

d) Niepowiązany importer we Wspólnocie
— Hans Einhell AG, Landau, Niemcy.

(12)

(13)

Do wszystkich przedsiębiorstw wybranych do kontroli
wyrywkowej oraz do wszystkich innych znanych zainteresowanych stron wysłano kwestionariusze. Odpowiedzi
wpłynęły od sześciu producentów eksportujących
w ChRL, od trzech producentów wspólnotowych i od
jednego importera. Jeden producent wspólnotowy odpowiedział jedynie na kwestionariusz w sprawie kontroli
wyrywkowej. Inne zainteresowane strony nie dostarczyły
odpowiedzi na kwestionariusze.

(14)

Biorąc pod uwagę potrzebę ustanowienia wartości
normalnej dla producentów eksportujących, co do
których istnieje możliwość, że nie zostanie im przyznane
MET, przeprowadzono weryfikację w celu ustalenia
wartości normalnej na podstawie danych z kraju analogicznego, którym w tym przypadku była Brazylia, na
terenie następujących przedsiębiorstw:
e) Producenci w Brazylii

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów wstępnego określenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz interesu Wspólnoty, a następnie złożyła wizyty weryfikacyjne
na terenie następujących przedsiębiorstw:

— FIAC Compressores de ar do Brasil Ltda., grupa
FIAC, Araquara,
— Schulz S/A, Joinville, Santa Catarina, Brazylia.

a) Producenci wspólnotowi
— ABAC Aria Compressa SpA, grupa ABAC, Turyn,
Włochy,
— FIAC SpA, grupa FIAC, Bolonia, Włochy,
— FINI SpA, Zola Predosa (BO), Włochy;

4. Okres objęty dochodzeniem
(15)

Dochodzenie dotyczące dumpingu i powstałej szkody
objęło okres od dnia 1 października 2005 r. do dnia
30 września 2006 r. („okres objęty dochodzeniem” lub
„OD”). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny
szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do końca
okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).
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i sprzedawanych przez przemysł wspólnotowy we
Wspólnocie, sprężarek produkowanych i sprzedawanych
na rynku krajowym ChRL i na rynku krajowym Brazylii,
która posłużyła za kraj analogiczny oraz sprężarki produkowane w ChRL i sprzedawane do Wspólnoty mają
w zasadzie te same podstawowe właściwości fizyczne
i techniczne i przeznaczone są do tego samego podstawowego użytku.

B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT
PODOBNY

1. Produkt objęty postępowaniem
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Produktem objętym postępowaniem są sprężarki
tłokowe, o wydajności nieprzekraczającej 2 metrów sześciennych (m3) na minutę, pochodzące z ChRL („sprężarki” lub „produkt objęty postępowaniem”), sklasyfikowane w ramach kodów CN ex 8414 40 10,
ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 i ex 8414 80 51.

Sprężarka składa się zazwyczaj z pompy, poruszanej
silnikiem elektrycznym w sposób bezpośredni lub za
pomocą pasa. W większości przypadków sprężone
powietrze jest pompowane do zbiornika i wychodzi
przez regulator ciśnienia i gumowy przewód. Sprężarki,
zwłaszcza te duże, mogą mieć koła, ułatwiające ich przemieszczanie. Mogą być sprzedawane oddzielnie lub
z akcesoriami do spryskiwania, czyszczenia, pompowania
opon i innych przedmiotów.

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania była
również mowa o pompach do sprężarek tłokowych.
Dochodzenie wykazało, że pompy do sprężarek tłokowych są jednym (ale nie jedynym) z podstawowych
elementów sprężarek objętych dochodzeniem (stanowią
one – w zależności od modelu – od 25 do 35 % całości
kosztów produktu końcowego) i że mogą być również
sprzedawane oddzielnie, jak i zamontowane w innych
sprężarkach, nieobjętych zakresem przedmiotowego
dochodzenia. Dochodzenie wykazało również, że nie
mają one tych samych właściwości technicznych
i fizycznych, co kompletne sprężarki i że nie są używane
do tych samych celów. Pełna sprężarka zawiera również
inne kluczowe elementy (np. zbiornik, silnik). Kanały
dystrybucyjne pomp i pełnych sprężarek oraz ich
postrzeganie przez konsumenta również są odmienne.
W związku z tym stwierdza się, że w tym przypadku
pompy do sprężarek tłokowych nie powinny być traktowane jako produkt objęty postępowaniem.

Produkt objęty postępowaniem jest używany do napędzania poruszanych powietrzem narzędzi lub do spryskiwania, czyszczenia lub pompowania opon i innych
przedmiotów. Dochodzenie wykazało, iż pomimo różnic
w kształcie, materiałach i procesie produkcyjnym różne
typy produktu objętego postępowaniem posiadają te
same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne
oraz są wykorzystywane do tych samych celów. Dlatego
też dla celów niniejszego postępowania uważa się je za
jeden produkt.
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(21)

Dlatego wszystkie te sprężarki uznaje się za produkty
podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia
podstawowego.
C. DUMPING

1. Informacje ogólne
(22)

Zgłosiło się czternaście przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw, reprezentujących 100 % łącznego wywozu
produktu objętego postępowaniem do WE. Poziom
współpracy był zatem wysoki. Trzynaście przedsiębiorstw
lub grup przedsiębiorstw złożyło wniosek o MET, zaś
jedno przedsiębiorstwo wystąpiło jedynie o IT. Jak
wspomniano w powyższym motywie 9, sześć przedsiębiorstw zostało wybranych do kontroli wyrywkowej na
podstawie wielkości wywozu.
2. Traktowanie na zasadach rynkowych („MET”)

(23)

Na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego, w dochodzeniu antydumpingowym dotyczącym
przywozu pochodzącego z ChRL, normalną wartość
należy ustalić zgodnie z ust. 1–6 wyżej wymienionego
artykułu w odniesieniu do producentów, wobec których
stwierdzono, że spełniają kryteria określone w art. 2 ust.
7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

(24)

W skrócie i wyłącznie w celu ułatwienia wyszukiwania
informacji, kryteria MET są podsumowane poniżej:
1) decyzje gospodarcze i koszty są odpowiedzią na
warunki panujące na rynku i brak jest znacznej ingerencji ze strony państwa; koszty nakładów
w znacznym stopniu odzwierciedlają wartość
rynkową;
2) przedsiębiorstwa posiadają jeden pełny zestaw podstawowej dokumentacji księgowej, która jest niezależnie
kontrolowana zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz jest stosowana do wszystkich celów;
3) nie występują znaczne zniekształcenia przeniesione
z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej;

2. Produkt podobny

4) prawo upadłościowe i prawo własności gwarantują
stabilność i pewność prawną;

Dochodzenie wykazało, że podstawowe właściwości
fizyczne i techniczne sprężarek produkowanych

5) przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.
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Początkowo z wnioskiem o MET na mocy art. 2 ust. 7
lit. b) rozporządzenia podstawowego wystąpiło pięć
przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw chińskich
producentów eksportujących objętych próbą, które
w określonym terminie wypełniły formularz wniosku
o MET dla producentów eksportujących. Członkami
wszystkich tych grup byli zarówno producenci produktu
objętego postępowaniem, jak i powiązane z nimi przedsiębiorstwa biorące udział w jego sprzedaży. W istocie,
zgodnie ze swoją konsekwentną praktyką, Komisja bada,
czy grupa powiązanych przedsiębiorstw spełnia jako
całość warunki przyznania MET. O przyznanie MET
wnioskowały następujące grupy:

20.3.2008

potrafiło ponadto w pełni wykazać płatności za swoje
prawa użytkowania gruntu. Nie spełniło w ten sposób
również 3 kryterium streszczonego w powyższym
motywie 24. W związku z tym nie można mu było
przyznać MET.
(31)

Jeden importer niepowiązany wyraził sprzeciw wobec
przyznania MET przedsiębiorstwu Nu Air, na podstawie
pewnych domniemanych niekonsekwencji w zbadanych
sprawozdaniach finansowych za lata 2004–2005. Nu Air
mógł jednak wykazać brak niekonsekwencji i wyjaśnić
kwestie podniesione przez tego importera. W związku
z tym sprzeciw został oddalony.

(32)

Ten sam importer sprzeciwił się przyznaniu MET grupie
FIAC, ze względu na fakt, że przedsiębiorstwo wynegocjowało w 2002 r. wstępne porozumienie z władzami
regionalnymi, na mocy którego grupa otrzymała pozwolenie na bezpłatne użytkowanie gruntu przez maksymalny okres trzech lat, w oczekiwaniu na dopełnienie
formalności dotyczących wywłaszczenia ziemi. Porozumienie to wygasło jednak, zanim FIAC mógł kiedykolwiek skorzystać z niego lub nabyć prawa do tej ziemi.
Z drugiej strony FAIC potrafił wykazać, że zawsze płacił
opłaty za dzierżawę terenu używanego do swojej działalności. Dlatego też argument ten został oddalony.

(33)

Jedno przedsiębiorstwo (Hongyou) z grupy przedsiębiorstw (Hongyou/Taizhou) zaoponowało, że nie
powinno mu się odmówić MET z powodu kwestii wynikłych w drugim przedsiębiorstwie (tj. Taizhou). Na
podstawie rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93
z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92
ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (1), Hongyou
i Taizhou należy jednak traktować jako strony powiązane. W związku z tym, jeśli nie przyznano MET
Taizhou, nie przyznano go również Hongyou.

(34)

Na podstawie powyższego trzy z pięciu chińskich przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw objętych próbą, które
złożyły wniosek o MET, nie wykazały, że spełniają
wszystkie kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

(35)

Dlatego uznano, że przyznaje się MET dwóm przedsiębiorstwom (FIAC i Nu Air) i odrzuca się wniosek pozostałych trzech przedsiębiorstw/grup przedsiębiorstw.
Zasięgnięto również opinii Komitetu Doradczego, który
nie wniósł sprzeciwu wobec wniosków służb Komisji.

— Nu Air,
— Xinlei,
— Hongyou/Taizhou,
— Shanghai Wealth/Wealth Nantong,
— FIAC.

(26)

W przypadku wyżej wymienionych współpracujących
producentów eksportujących objętych próbą Komisja
zebrała wszystkie informacje, które uważała za
niezbędne, oraz sprawdziła wszystkie dane podane we
wniosku o MET na terenie odnośnych przedsiębiorstw.

(27)

Dochodzenie wykazało, że nie można było przyznać
MET trzem z wyżej wymienionych pięciu chińskich
przedsiębiorców eksportujących, którzy wnioskowali
o przyznanie MET, jako że żadne z tych przedsiębiorstw
lub grup przedsiębiorstw nie spełniło drugiego kryterium
streszczonego w powyższym motywie 24. Jedna z grup
przedsiębiorstw nie spełniła ponadto również trzeciego
kryterium.

(28)

Dwa przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw (FIAC
i Nu Air) spełniły wszystkie kryteria streszczone
w motywie 24 i otrzymały MET.

(29)

Jedno przedsiębiorstwo (Taizhou), część grupy przedsiębiorstw (Hongyou/Taizhou), i jedno przedsiębiorstwo
(Wealth Shanghai/Nantong Wealth) nie mogły wykazać,
że spełniają kryterium 2 streszczone w powyższym
motywie 24, jako że nie stwierdzono stosowania przez
nie praktyk i norm rachunkowości zgodnych
z międzynarodowymi standardami rachunkowości.
Grupie
przedsiębiorstw
(Hongyou/Taizhou)
i przedsiębiorstwu (Wealth Shanghai/Nantong Wealth)
nie można w związku z tym przyznać MET.

(30)

Jedno przedsiębiorstwo (Xinlei) nie mogło wykazać, że
spełniło kryterium 2, streszczone w powyższym motywie
24, jako że stosowane przez nie praktyki i normy
rachunkowości nie były zgodne z międzynarodowymi
standardami rachunkowości. Przedsiębiorstwo to nie

3. Indywidualne traktowanie („IT”)
(36)

Na mocy art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, dla krajów, których dotyczy ten artykuł, ustalana
jest ogólnokrajowa stawka celna, z wyjątkiem przedsiębiorstw, które mogą udowodnić, że spełniają wszystkie
kryteria określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

(1) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, s. 6).
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(37)

Wszyscy producenci eksportujący, którzy wystąpili
o MET, wystąpili również o IT, na wypadek nieprzyznania im MET. Jedno przedsiębiorstwo (Anlu) zwróciło
się tylko o IT.

(38)

Z czterech przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw,
którym nie przyznano MET (Xinlei, Honyou/Taizhou,
Wealth Shanghai/Nantong Wealth) lub które nie wystąpiły o MET (Anlu), trzy przedsiębiorstwa lub grupy
(Xinlei, Anlu i Wealth Shanghai/Nantong Wealth) spełniły wszystkie kryteria określone w art. 9 ust. 5
i przyznano im IT.

(39)

Stwierdzono, że Taizhou nie udowodniło, że spełnia
łącznie wszystkie wymogi niezbędne do otrzymania IT,
określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.
Zwłaszcza poważne problemy z systemem rachunkowości przedsiębiorstwa uniemożliwiły weryfikację, czy
kryteria wymienione w art. 9 ust. 5 lit. b) rozporządzenia
podstawowego, który mówi o tym, że ceny eksportowe
i wywożone ilości oraz warunki sprzedaży są swobodnie
ustalane, zostały spełnione.

(40)

krajowej. Nie można było ich ustalić również na
podstawie art. 2 ust. 6 lit. a), gdyż nie było innego
przedsiębiorstwa, któremu został przyznany MET.
Kosztów SG&A oraz zysków nie można było również
ustalić na podstawie art. 2 ust. 6 lit. b), jako że żadne
z przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw nie wykazało
reprezentacyjnej sprzedaży, w zwykłym obrocie handlowym, tej samej ogólnej kategorii produktów.
W związku z powyższym wydatki SG&A i zyski zostały
ustalone zgodnie z art. 2 ust. 6 lit. c) („inna racjonalna
metoda”) na podstawie wydatków SG&A oraz zysków
osiągniętych przez współpracującego producenta
w kraju analogicznym. Ogólnodostępne informacje
wykazały, że marża zysku nie przekroczyła zysków uzyskanych przez innych znanych producentów tej samej
ogólnej kategorii produktów (tj. maszyn elektrycznych)
w ChRL w okresie objętym dochodzeniem.

4.2. Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, którym nie
można było przyznać MET
(43)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego wartość normalną dla producentów eksportujących,
którym nie przyznano MET, należy ustalić na podstawie
cen lub wartości konstruowanej w kraju analogicznym.

(44)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja
wskazała zamiar użycia Brazylii jako kraju analogicznego
dla celów ustalenia wartości normalnej dla ChRL. Zainteresowane strony zaproszono do wyrażenia uwag w tej
sprawie. Żadna z zainteresowanych stron nie sprzeciwiła
się tej propozycji.

(45)

Istnieje czterech znanych producentów w Brazylii produkujących ok. 220 000 sprężarek rocznie, a których
przywóz wynosi ok. 30 000 jednostek. Komisja zwróciła
się o nawiązanie współpracy do wszystkich znanych
producentów w Brazylii.

(46)

Dwóch brazylijskich producentów współpracowało
w ramach dochodzenia. Jeden z nich powiązany jest
z producentem wspólnotowym, grupą FIAC. Dochodzenie wykazało, że producent ten stosuje ogólnie
wysokie ceny, głównie spowodowane faktem, że produkuje on małe ilości zaawansowanych technologicznie
sprężarek do celów medycznych, które nie są bezpośrednio porównywalne z produktem objętym postępowaniem. Z powodu bardzo różnych cech produktu i rynku
trudno byłoby dokonać koniecznego dostosowania tak,
aby użyć tych danych jako wartości normalnej dla sprężarek produkowanych w Chinach. Stwierdzono, że drugi
współpracujący producent brazylijski produkuje niektóre
modele sprężarek porównywalne ze sprężarkami wywożonymi do Wspólnoty przez chińskich producentów
eksportujących. W związku z tym ceny porównywalnych
modeli na rynku brazylijskim, sprzedawanych przez tego
brazylijskiego producenta w zwykłym obrocie handlowym, zostały potraktowane jako podstawa do ustalenia
wartości normalnej dla producentów eksportujących,
którym nie przyznano MET.

Wniosek o IT ze strony Taizhou został więc odrzucony.
4. Wartość normalna
4.1. Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, którym można
przyznać MET

(41)

(42)

Jeśli chodzi o określenie wartości normalnej, Komisja
ustaliła najpierw, zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego, w przypadku tych producentów eksportujących objętych dochodzeniem, którym można było
przyznać MET, czy ich sprzedaż krajowa niezależnym
odbiorcom produktu objętego postępowaniem była
reprezentatywna, to znaczy, czy całkowita wielkość
sprzedaży stanowiła przynajmniej 5 % całkowitej wielkości sprzedaży eksportowej produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty. Jako że dwa przedsiębiorstwa lub
grupy przedsiębiorstw prawie nie dokonywały sprzedaży
na rynku krajowym, stwierdzono, że produkt nie był
sprzedawany w reprezentatywnych ilościach, aby dostarczyć odpowiedniej podstawy do ustalenia wartości
normalnej.
Zważywszy na to, że sprzedaż krajowa nie mogła zostać
użyta do określenia wartości normalnej, należy zastosować inną metodę. W związku z powyższym Komisja
zastosowała wartość normalną konstruowaną, zgodnie
z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Wartość
normalna została skonstruowana na podstawie kosztów
produkcji produktu objętego postępowaniem poniesionych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw.
Przy konstruowaniu wartości normalnej zgodnie z art. 2
ust. 3 rozporządzenia podstawowego koszty produkcji
powiększa się o uzasadnione koszty sprzedaży, koszty
ogólne i administracyjne („SG&A”) oraz kwotę zysku.
Kosztów SG&A oraz zysku nie dało się ustalić na
podstawie art. 2 ust. 6 rozporządzenia podstawowego,
ponieważ żadne z przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw nie wykazało reprezentatywnej sprzedaży
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5. Cena eksportowa
(47)

(53)

Producenci eksportujący dokonywali sprzedaży eksportowej do Wspólnoty bezpośrednio niezależnym klientom
lub poprzez powiązane lub niepowiązane przedsiębiorstwa handlowe wewnątrz i spoza Wspólnoty.
5.1. Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, którym można
było przyznać MET lub IT

(48)

(49)

W przypadku gdy sprzedaż eksportowa do Wspólnoty
realizowana była bezpośrednio na rzecz niezależnych
nabywców we Wspólnocie lub za pośrednictwem niepowiązanych przedsiębiorstw handlowych, ceny eksportowe
zostały ustalone na podstawie cen faktycznie zapłaconych lub należnych za produkt objęty postępowaniem,
zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

W odniesieniu do sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem powiązanych przedsiębiorstw handlowych spoza
Wspólnoty, w przypadku gdy stwierdzono, iż przedsiębiorstwa te pełniły funkcje podobne do przedstawiciela
pracującego na zasadzie prowizji, dokonano dostosowania zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia
podstawowego. Dostosowania dokonano na podstawie
SG&A przedsiębiorstw handlowych oraz danych dotyczących zysku uzyskanych od niepowiązanego przedsiębiorstwa handlowego we Wspólnocie.
7. Marginesy dumpingu

(54)

W wypadku sprzedaży do Wspólnoty za pośrednictwem
powiązanych przedsiębiorstw handlowych mających
siedzibę we Wspólnocie, ceny eksportowe zostały ustalone na podstawie ceny, po której powiązane przedsiębiorstwa handlowe po raz pierwszy odsprzedały
produkty niezależnym nabywcom we Wspólnocie,
zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego.
W przypadku sprzedaży za pośrednictwem powiązanych
przedsiębiorstw handlowych mających siedzibę poza
Wspólnotą cena eksportowa została ustalona na
podstawie ceny, po której produkty przywożone po raz
pierwszy zostały odsprzedane niezależnemu nabywcy we
Wspólnocie.
5.2. Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, którym nie
można było przyznać MET/IT

(50)
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W przypadku dwóch chińskich przedsiębiorstw eksportujących objętych próbą, którym nie przyznano ani MET,
ani IT (Taizhou/Honyou Group) dane dotyczące ich
sprzedaży eksportowej nie mogły zostać użyte do ustalenia
indywidualnych
marginesów
dumpingu,
z powodów wyjaśnionych w powyższym motywie 29.
Margines dumpingu został obliczony dlatego według
metody określonej w motywie 55.

Marginesy dumpingu wyrażone jako wartość procentowa
ceny importowej CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem są następujące:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd.,
Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling and Taizhou Hutou Air
Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co.
Ltd., Shanghai and Wealth (Nantong) Machinery
Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd.,
Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co.
Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd.,
Jiangmen

10,6 %

Współpracujące przedsiębiorstwa niewłączone do
próby (wymienione w załączniku)

51,6 %

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

77,6 %

6. Porównanie
(51)

Wartość normalną i ceny eksportowe porównywano na
podstawie ceny ex-works i na tym samym poziomie
handlu. Aby zapewnić rzetelne porównanie między
wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod
uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na
ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10
rozporządzenia podstawowego.

(52)

Na tej podstawie, w przypadku chińskich producentów
eksportujących, którym przyznano MET/IT, tam gdzie
miało to zastosowanie i było uzasadnione, uwzględniono
różnice w poziomie handlu, kosztach transportu, ubezpieczenia, kosztach przeładunku, załadunku, kosztach
dodatkowych, kosztach pakowania, kredytu i kosztach
związanych
ze
sprzedażą
(gwarancji/rękojmi).
W przypadku pozostałych przedsiębiorstw dokonano
uśrednionego dostosowania na podstawie dostosowań
wymienionych wcześniej.

(55)

W przypadku dwóch przedsiębiorstw objętych próbą,
którym nie przyznano ani MET, ani IT, margines
dumpingu został obliczony jako średnia ważona marginesów ustalonych dla trzech przedsiębiorstw lub grup
przedsiębiorstw, którym przyznano IT, ale nie przyznano
MET.

(56)

W przypadku przedsiębiorstw współpracujących nieobjętych próbą margines dumpingu został obliczony jako
średnia ważona marginesów ustalonych dla wszystkich
przedsiębiorstw objętych próbą.

(57)

Uwzględniając wysoki stopień współpracy (100 %),
o którym mowa w powyższym motywie 22, średni
krajowy margines dumpingu został ustalony na najwyższym poziomie, mającym zastosowanie do przedsiębiorstw objętych próbą.
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D. SZKODA

(61)

Rozważono więc, czy pomimo wielkości przywozu
ośrodek interesów tych przedsiębiorstw wciąż pozostawał w obrębie Wspólnoty.

(62)

Jeśli chodzi o wielkość przywozu dokonywanego przez
współpracujących producentów we Wspólnocie, ustalono, że dwa przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw)
(przedsiębiorstwo A i B) dokonały zwiększonego przywozu, lecz względnie małych ilości produktu objętego
postępowaniem (podczas badanego okresu wielkość
odsprzedaży produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL pozostała niższa od odpowiedniej sprzedaży netto własnej produkcji tych przedsiębiorstw).
Przedsiębiorstwa te umiejscowiły swe siedziby główne
i działalność skierowaną na badania i rozwój we Wspólnocie. W związku z powyższym stwierdza się, że
ośrodek interesów przedsiębiorstw A i B jest nadal we
Wspólnocie i że pomimo ich przywozu z ChRL powinny
być one uznawane za część produkcji wspólnotowej.

(63)

Odnośnie do innych współpracujących grup przedsiębiorstw (przedsiębiorstwo C) ustalono, że w badanym
okresie znacznie wzrosły proporcje przywożonego
produktu sprzedawanego na rynek Wspólnoty oraz że,
począwszy od 2005 r., proporcje te przekroczyły ilości
produktu podobnego produkowanego i sprzedawanego
we Wspólnocie. W okresie badanym wielkość odsprzedaży produktu objętego postępowaniem pochodzącego
z ChRL stanowiła większą część łącznej sprzedaży przedsiębiorstwa C na rynku wspólnotowym.

(64)

Rozważono więc, czy, pomimo wielkości przywozu,
ilości przywożonych produktów mogły być uważane za
uzupełnienie asortymentu produktu lub mieć charakter
przejściowy. Okazało się jednak, że przywóz przedsiębiorstwa C nie może zostać uznany za uzupełniający
asortyment produktów, lecz jest on oparty na strategicznej decyzji przenoszenia produkcji produktu objętego
postępowaniem do ChRL w celu zmniejszenia kosztów
produkcji i pozostania konkurencyjnym w stosunku do
pozostałego przywozu z Chin. Ustalono, że w okresie
objętym dochodzeniem wiele modeli produkowanych
w ChRL było również produkowanych we Włoszech
przez inne przedsiębiorstwo należące do tej samej
grupy. Sprężarki produkowane w ChRL konkurowały
dlatego bezpośrednio ze sprężarkami produkowanymi
przez tę samą grupę we Włoszech. W świetle powyższego oraz biorąc pod uwagę znaczenie odsprzedaży
przywożonych produktów w całości sprzedaży przedsiębiorstwa C, nie można stwierdzić, że ośrodek interesów
przedsiębiorstwa C odnośnie do produkcji produktu
objętego postępowaniem leży wciąż na terenie Wspólnoty. Wydaje się prawdopodobne, że przedsiębiorstwo
C będzie nadal dokonywać przywozu lub nawet
zwiększy przywóz produktu podobnego z kraju, którego
dotyczy postępowanie w celu odsprzedaży na rynku
wspólnotowym, co będzie oznaczało, że przedsiębiorstwo C będzie uważane raczej za importera niż za producenta wspólnotowego.

1. Produkcja wspólnotowa
(58)

W świetle definicji przemysłu wspólnotowego, ustalonej
w art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, w celu
objęcia definicją produkcji wspólnotowej przy wszczęciu
dochodzenia, uwzględniono produkcję wymienionych
poniżej producentów wspólnotowych:
— czterech wspólnotowych producentów skarżących:
CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC
SpA i FINI SpA,
— jeden inny producent wspólnotowy w pełni współpracujący podczas dochodzenia i wspierający postępowanie: ABAC Aria Compressa SpA, grupa ABAC.
Zwraca się uwagę na fakt, że grupa ABAC sprzedała
to przedsiębiorstwo innemu przedsiębiorstwu
w 2007 r.,
— sześciu innych producentów wspólnotowych wymienionych w skardze. Przedsiębiorstwa te otrzymały
kwestionariusz kontroli wyrywkowej, lecz tylko
jedno z nich wyraziło chęć dalszej współpracy
w
postępowaniu,
w
terminie
określonym
w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Producent ten zakończył jednak szybko współpracę i nie
dostarczył pełnej odpowiedzi na kwestionariusz,
— dwudziestu innych producentów wymienionych
w skardze, którzy dokonują montażu produktu
podobnego, używając do tego części wyprodukowanych przez wyżej wymienionych producentów
wspólnotowych i/lub przywożonych z krajów trzecich. Istnieje również bardzo ograniczona produkcja
produktu podobnego pochodząca od producentów
w sektorze sprężarek do użytku przemysłowego.
Kwestionariusze zostały wysłane im wszystkim, ale
nikt nie udzielił na nie odpowiedzi.

(59)

Dwóch ze skarżących producentów zaprzestało współpracy krótko po rozpoczęciu postępowania i nie odpowiedziało na kwestionariusz kontroli wyrywkowej.
Wykluczenie producenta wspólnotowego z zakresu definicji
produkcji wspólnotowej z powodu znacznego przywozu
w badanym okresie

(60)

Dochodzenie wykazało, że wszystkie trzy współpracujące
przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw) oprócz swej
własnej produkcji wspólnotowej dokonały również przywozu coraz większych ilości produktu objętego postępowaniem w celu jego odsprzedaży na rynku wspólnotowym. Jak wykazano w dochodzeniu, wszyscy współpracujący zdecydowali się na przeniesienie części swojej
produkcji, przynajmniej jeśli chodzi o część, która była
najbardziej narażona na zwiększający się przywóz po
cenach dumpingowych z ChRL. Współpracujące przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw) dokonywały głównie
przywozu od swoich powiązanych spółek siostrzanych
lub zależnych zlokalizowanych w ChRL.
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(65)

Dlatego stwierdza się, że przedsiębiorstwo C nie
powinno być objęte definicją produkcji wspólnotowej.

(66)

Podsumowując, produkcja wspólnotowa niektórych sprężarek w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego została zdefiniowana jako łączna produkcja
wszystkich
przedsiębiorstw,
o
których
mowa
w motywie 58, z wyłączeniem produkcji przedsiębiorstwa C. W przypadku braku współpracy ze strony
wielu producentów i zakładów dokonujących montażu
we Wspólnocie, wielkość produkcji została oszacowana
na podstawie informacji zebranych podczas dochodzenia,
a dane zostały przedłożone w skardze.

(68)

Postępowanie wszczęto w wyniku skargi złożonej przez
włoską federację ANIMA występującą w imieniu czterech
przedsiębiorstw produkujących sprężarki i jednego przedsiębiorcy popierającego skargę (zgodnie ze szczegółowym
opisem w powyższym motywie 58. Pomimo wspomnianego braku współpracy ze strony dwóch skarżących
przedsiębiorstw i wykluczenia jednego z producentów
wspólnotowych z zakresu definicji produkcji wspólnotowej stwierdzono, że dwóch pozostałych producentów
wspólnotowych, którzy współpracowali w sposób właściwy w dochodzeniu, stanowi większą część, w tym
wypadku około 50 %, całkowitej wspólnotowej
produkcji. Dlatego też uważa się, że ci dwaj współpracujący producenci stanowią przemysł wspólnotowy
w znaczeniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia
podstawowego.

Konsumpcja UE (sztuki)
Indeks

Pozostali
producenci
wymienieni
w
skardze
i wyszczególnieni w powyższym motywie 58, oprócz
przedsiębiorstwa wyłączonego z zakresu definicji
produkcji wspólnotowej, będą dalej zwani „pozostałymi
producentami wspólnotowymi”. Żaden ze wspomnianych
pozostałych producentów wspólnotowych nie wyraził
sprzeciwu wobec skargi.

3. Konsumpcja we Wspólnocie
(69)

Konsumpcję we Wspólnocie ustalono na podstawie wielkości sprzedaży przedsiębiorstwa C i produkcji własnej
przemysłu wspólnotowego, przeznaczonej na rynek
wspólnotowy, danych dotyczących wielkości sprzedaży
na rynek wspólnotowy otrzymanych z Eurostatu oraz,
w przypadku sprzedaży pozostałych producentów wspólnotowych, na podstawie dostępnych informacji
w skardze.

(70)

W badanym okresie na rynku wspólnotowym produktu
objętego postępowaniem i produktu podobnego odnotowano spadek konsumpcji o 6 % i osiągnięcie w OD
poziomu wynoszącego 3 066 000 sztuk. Konsumpcja
we Wspólnocie spadła w 2004 r. o 7 %, następnie
lekko się podniosła o 1 punkt procentowy w 2005 r.
i ustabilizowała się na tym poziomie w OD. Spadek
produkcji wspólnotowej może być spowodowany
zmniejszającą się sprzedażą producentów we Wspólnocie
i zmniejszonym przywozem z pozostałych krajów trzecich (głównie z USA i Japonii).

2. Przemysł wspólnotowy
(67)

20.3.2008

2003

2004

2005

OD

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

100

93

94

94

4. Przywóz z kraju, którego dotyczy postępowanie
a) Wielkość
(71)

Wielkość przywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty bardzo znacznie wzrosła
między 2003 r. a OD, o 182 %, osiągając w badanym okresie wielkość ponad 1 600 000 sztuk.
W ujęciu szczegółowym przywóz z kraju, którego dotyczy postępowanie, wzrósł pomiędzy 2003
a 2004 r. o 66 %, w 2005 r. o 110 punktów procentowych, a w OD o 6 punktów procentowych.
b) Udział w rynku

(72)

Udział w rynku eksporterów z kraju, którego dotyczy postępowanie, wzrósł o ponad 35 punktów
procentowych w okresie badanym i osiągnął 53 % w OD. Chińscy eksporterzy zwiększyli swój udział
w rynku między 2003 a 2004 r. o 13 punktów procentowych i o kolejne 20 punktów procentowych w 2005 r. W OD udział w rynku eksporterów z kraju, którego dotyczy postępowanie, wzrósł
nieznacznie o kolejny punkt procentowy.

Wielkość przywozu z ChRL (sztuki)
Indeks
Udział w rynku przywozu z ChRL

2003

2004

2005

OD

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

100

166

276

282

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %
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c) Ceny
(i) Z m i a n y c e n
(73)

Ceny przywozu produktu objętego postępowaniem w poniższej tabeli są oparte na danych przedłożonych przez współpracujących eksporterów i zweryfikowane podczas dochodzenia. W okresie
badanym nastąpił ogólny wzrost średnich cen przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL, które wzrosły o 6 % między 2003 r. a OD. Tendencja zwyżkowa cen odzwierciedla
najprawdopodobniej zmianę w asortymencie produktów, jako że producenci chińscy stopniowo
rozpoczynają produkcję i wywóz bardziej zaawansowanych technologicznie i droższych sprężarek.

Ceny przywozu z ChRL (EUR/sztukę)
Indeks

2003

2004

2005

OD

35,15

34,61

35,70

37,27

100

98

102

106

(ii) P o d c i ę c i e c e n o w e
(74)

Dokonano porównania średnich cen sprzedaży porównywalnych modeli produktu objętego postępowaniem, stosowanych przez objętych próbą producentów eksportujących, z cenami stosowanymi
przez przemysł wspólnotowy. W tym celu porównano ceny ex-works stosowane przez przemysł
wspólnotowy w odniesieniu do klientów niepowiązanych, bez rabatów i podatków, z cenami CIF
na granicy Wspólnoty stosowanymi przez producentów eksportujących z ChRL, z uwzględnieniem
korekt z tytułu kosztów rozładunku i odprawy celnej. Biorąc pod uwagę, że przemysł wspólnotowy
sprzedaje zazwyczaj bezpośrednio produkcję wspólnotową sprzedawcom detalicznym, zaś towary
chińskie sprzedawane są detalistom za pośrednictwem importerów i/lub przedsiębiorstw handlowych
powiązanych lub niepowiązanych, dokonano dostosowania ceny importowej tam, gdzie było to
konieczne, aby zapewnić, że porównania dokonano na tym samym poziomie handlu. Porównanie
wykazało, że w OD produkt objęty postępowaniem, sprzedawany we Wspólnocie, powodował
podcięcie cen przemysłu wspólnotowego, wynoszące od 22 % do 43 %, w zależności od eksportera.

5. Sytuacja przemysłu wspólnotowego
(75)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszystkie istotne czynniki
i wskaźniki gospodarcze, które wywierają wpływ na przemysł wspólnotowy.

(76)

Ponieważ przemysł wspólnotowy obejmuje tylko dwóch producentów, dane odnoszące się do przemysłu wspólnotowego przedstawiono w formie zindeksowanej i/lub w postaci przedziałów, w celu
ochrony poufności, zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego. Przypomina się, że dane
przedstawione poniżej odnoszą się jedynie do produktu podobnego wyprodukowanego we Wspólnocie przez przemysł wspólnotowy, wykluczając odrębne pompy i sprężarki wyprodukowane przez
przedsiębiorstwa powiązane przemysłu wspólnotowego w ChRL i następnie sprzedane we Wspólnocie.

a) Produkcja
(77)

Produkcja przemysłu wspólnotowego zmniejszyła się znacznie między rokiem 2003 a OD. Dokładniej w 2004 r. spadła ona o 16 %, w 2005 r. o kolejne 23 punkty procentowe, a w OD o 7 punktów
procentowych. W OD wielkość produkcji przemysłu wspólnotowego mieściła się w przedziale od
300 000 do 400 000 sztuk.

2003

Produkcja (sztuki)
Indeks

2004

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
100

84

61

54
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b) Moce produkcyjne i wskaźniki ich wykorzystania
(78)

Moce produkcyjne wzrosły nieznacznie między 2003 r. a 2004 r. o 3 %, a w 2005 r. zwiększyły się
o dalsze 9 punktów procentowych i pozostały na tym poziomie w OD. Wzrost mocy produkcyjnych
w 2005 r. jest spowodowany inwestycjami poczynionymi przez producenta wspólnotowego
w dodatkową linię produkcyjną sprężarek przeznaczonych na wyższe segmenty rynku. W ciągu
OD moce produkcyjne przemysłu wspólnotowego mieściły się w przedziale od 600 000 do
800 000 sztuk.

(79)

Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych przemysłu wspólnotowego stale spadał w okresie
badanym, zaś w OD był o ponad połowę niższy od poziomu z 2003 r. Odzwierciedla to spadek
poziomu produkcji. W ciągu OD wykorzystanie mocy produkcyjnych przemysłu wspólnotowego
mieściło się w przedziale od 40 % do 50 %.
2003

Moce produkcyjne (sztuki)
Indeks

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
100

Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Indeks

2004

103

112

112

Dane nie mogą być ujawniane
100

81

54

48

c) Zapasy
(80)

Poziom zapasów końcowych wzrósł o 37 % w 2004 r., w 2005 r. wzrósł o kolejne 45 punktów
procentowych, a następnie spadł o 138 punktów procentowych w OD. Podczas OD wielkość
zapasów przemysłu wspólnotowego mieściła się w przedziale od 10 000 do 20 000 sztuk. Biorąc
pod uwagę, że produkcja produktu podobnego we Wspólnocie jest głównie wykonywana na zamówienie, nie uważa się poziomu zapasów za pomocny wskaźnik szkody dla tego produktu.
2003

Zapasy końcowe (sztuki)
Indeks

2004

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
100

137

182

44

d) Wielkość sprzedaży
(81)

Sprzedaż produkcji własnej przemysłu wspólnotowego na rynku wspólnotowym stale ulegała zmniejszeniu w okresie badanym. Dokładniej w 2004 r. spadła ona o 19 %, w 2005 r. o kolejne 24 punkty
procentowe, a w OD o kolejne 9 punktów procentowych. W OD wielkość sprzedaży przemysłu
wspólnotowego mieściła się w przedziale od 200 000 do 300 000 sztuk.
2003

Wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego w WE (sztuki)
Indeks

2004

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
100

81

57

48

e) Udział w rynku
(82)

Udział przemysłu wspólnotowego w rynku stale spadał w okresie badanym. Indeks odzwierciedlający
zmianę udziału przemysłu wspólnotowego w rynku zmniejszył się o 13 % w 2004 r., o 27 punktów
procentowych w 2005 r. i o kolejne 9 punktów procentowych w OD. W trakcie OD udział rynkowy
przemysłu wspólnotowego mieścił się w przedziale od 5 % do 10 %.
2003

Udział przemysłu wspólnotowego w rynku
Indeks

2004

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
100

87

60

51
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f) Wzrost
(83)

Między 2003 r. a OD, kiedy konsumpcja we Wspólnocie spadła o 6 %, wielkość sprzedaży prowadzonej przez przemysł wspólnotowy na rynku wspólnotowym uległa znacznie wyraźniejszemu
zmniejszeniu o 52 %. W okresie badanym udział przemysłu wspólnotowego w rynku spadł prawie
o połowę, podczas gdy przywóz po cenach dumpingowych zyskał ponad 35 punktów procentowych
udziału w rynku, osiągając 53 %. Stwierdza się więc, że nie było wzrostu, który mógłby być
korzystny dla przemysłu wspólnotowego.
g) Zatrudnienie

(84)

Poziom zatrudnienia w przemyśle wspólnotowym wykazywał stały spadek w okresie badanym. Spadł
on w 2004 r. o 10 %, w 2005 r. o kolejne 16 punktów procentowych i w OD o 5 punktów
procentowych. Podczas OD zatrudnienie w przemyśle wspólnotowym zajmującym się produkcja
i sprzedażą produktu podobnego mieściło się w przedziale od 150 do 200 osób.
2003

Zatrudnienie
Indeks

2004

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
100

90

74

69

h) Wydajność
(85)

Wydajność siły roboczej przemysłu wspólnotowego mierzona jako produkcja (w sztukach) na jedną
osobę zatrudnioną w ujęciu rocznym zmalała o 7 % w 2004 r., następnie w 2005 r. o 10 punktów
procentowych, zaś w OD zmniejszyła się o kolejne 5 punktów procentowych. W OD wydajność
przemysłu wspólnotowego mieściła się w przedziale od 1 500 do 2 000 sztuk na pracownika. Stały
spadek wydajności jest odzwierciedleniem spadku produkcji, która zmniejszała się w okresie badanym
w szybszym tempie, niż odpowiadające jej zatrudnienie.
2003

Wydajność (w liczbie sztuk na pracownika)
Indeks

2004

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
100

93

83

78

i) Koszty pracy
(86)

Średni koszt pracy na pracownika zwiększył się o 8 % między 2003 a 2004 r. i pozostał na tym
poziomie w 2005 r., zanim zmniejszył się o jeden punkt procentowy w OD. Wzrost w 2004 r. był
spowodowany przede wszystkim podwyżką płac wynegocjowaną przez jednego z producentów
wspólnotowych w następstwie sporu z jego związkami zawodowymi. Wynegocjowana podwyżka
była ponadto poprzedzona strajkiem w 2003 r. i wynikłe z tego niezapłacone godziny względnie
obniżyły roczne koszty pracy w porównaniu z następnymi latami.
2003

Roczne koszty pracy w przeliczeniu na
pracownika (EUR)
Indeks

2004

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
100

108

108

107

j) Czynniki wpływające na ceny we Wspólnocie
(87)

Ceny jednostkowe własnej sprzedaży przemysłu wspólnotowego do niepowiązanych klientów
wzrosły o 20 % między 2003 r. a OD. W dokładniejszym ujęciu w 2004 r. średnie ceny sprzedaży
spadły o 9 %, w 2005 r. o kolejne 13 punktów procentowych, natomiast w OD spadły ponownie
o 2 punkty procentowe. W trakcie OD średnia cena jednostkowa mieściła się w przedziale od 100 do
150 EUR.
2003

Cena jednostkowa na rynku WE (EUR)
Indeks

2004

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
100

109

122

120
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(88)

Wzrost średniej ceny jednostkowej jest wynikiem stopniowego częściowego przesunięcia przemysłu
wspólnotowego w kierunku wyższych segmentów rynku, tj. lepszej jakości, lepszych wyników,
większej produktywności i w związku z tym bardziej kosztownych i droższych modeli produktu
podobnego.

(89)

Biorąc pod uwagę wielkość i poziom podcięcia cenowego, należy stwierdzić, że przywóz ten rzeczywiście stanowił czynnik mający wpływ na ceny.
k) Rentowność i zwrot z inwestycji

(90)

W okresie badanym rentowność sprzedaży produkcji własnej przemysłu wspólnotowego we Wspólnocie, wyrażona jako procent sprzedaży netto, pozostała ujemna, ale poprawiła się w okresie
badanym. Ujemna rentowność poprawiła się w 2004 r., a następnie w 2005 r., kiedy poziom
strat był względnie najniższy i pogorszył się jedynie nieznacznie podczas OD, kiedy to rentowność
przemysłu wspólnotowego mieściła się w przedziale od – 3 do – 10 %.
2003

Rentowność sprzedaży WE (% sprzedaży
netto)
Indeks

(91)

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
– 100

ROI (zysk w % wartości księgowej aktywów
netto)
Indeks

2004

– 93

– 28

– 32

Dane nie mogą być ujawniane
– 100

– 85

– 19

– 20

Zwrot z inwestycji (ROI), wyrażony jako procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto
inwestycji, był zgodny z powyższą tendencją dotyczącą rentowności. Poziom zwrotu z inwestycji
również był ujemny przez cały okres badany; polepszył się w 2004 r., a następnie w 2005 r., zanim
nie spadł nieznacznie w OD, kiedy to mieścił się w przedziale od – 30 do – 15 %.
l) Przepływy pieniężne

(92)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnych również utrzymywały się na ujemnym
poziomie w okresie badanym, ale poprawiły się znacząco, odnotowując jedynie niewielki poziom
ujemny w OD, mieszcząc się w przedziale od – 100 000 do 0 EUR.
2003

Przepływy pieniężne (EUR)
Indeks

2004

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
– 100

– 67

–9

–1

m) Inwestycje i zdolność do pozyskania kapitału
(93)

Roczne inwestycje przemysłu wspólnotowego w produkcję produktu podobnego wzrosły w 2004 r.
o 72 % i o kolejne 75 punktów procentowych w 2005 r., zanim nieznacznie spadły o 7 punktów
procentowych w OD. Inwestycje netto w OD były jednak względnie niskie i mieściły się w między
1 300 000 EUR i 2 300 000 EUR. Wzrost ten może być wynikiem inwestycji dokonanej przez
jednego z producentów wspólnotowych dotyczącej leasingu nowego budynku w celu scentralizowania i modernizacji procesu produkcji oraz niektórych inwestycji przemysłu wspólnotowego przeznaczonych ma konserwację i odnowienie istniejących urządzeń, ale również na nowe urządzenia
i moduły mające na celu poprawę konkurencyjności ich produktu z przywozem po cenach dumpingowych z Chin.
2003

Inwestycje netto (EUR)
Indeks

2004

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
100

172

247

240

20.3.2008

(94)
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Komisji nie dostarczono dowodów odnośnie do zmniejszonej lub zwiększonej zdolności do pozyskania kapitału
w okresie badanym.

n) Wielkość marginesu dumpingu
(95)

Uwzględniając wielkość, udział w rynku i ceny przywozu
z kraju, którego dotyczy postępowanie, wpływu na przemysł wspólnotowy w wysokości rzeczywistego marginesu dumpingu nie można uznać za nieznaczny.

o) Poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu
(96)

W sytuacji braku informacji o istnieniu dumpingu przed
zaistnieniem sytuacji rozpatrywanej w ramach bieżącego
postępowania kwestia ta została uznana za nieistotną.

L 81/13

(100) W związku z powyższym stwierdza się, iż przemysł

wspólnotowy poniósł istotną szkodę w rozumieniu art.
3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

E. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

1. Wprowadzenie
(101) Zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 rozporządzenia podstawowego

Komisja zbadała, czy przywóz po cenach dumpingowych
wyrządził szkodę przemysłowi wspólnotowemu w takim
stopniu, iż można ją sklasyfikować jako istotną. Oprócz
przywozu po cenach dumpingowych zbadano również
inne znane czynniki, które w tym samym czasie mogły
działać na szkodę przemysłu wspólnotowego, aby sprawdzić, czy nie przypisano temu przywozowi ewentualnej
szkody spowodowanej innymi czynnikami.

2. Skutki przywozu po cenach dumpingowych
6. Wnioski dotyczące szkody
(97)

W okresie od 2003 r. do OD wielkość przywozu po
cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL wzrosła bardzo znacznie
o 182 %, zaś jego udział w rynku wspólnotowym wzrósł
o około 35 punktów procentowych. Średnie ceny przywozu po cenach dumpingowych były znacznie niższe od
cen przemysłu wspólnotowego w badanym okresie. Co
więcej, w ciągu OD ceny przywozu z ChRL spowodowały znaczne podcięcie cen stosowanych przez przemysł
wspólnotowy. Pod względem średniej ważonej podcięcie
cenowe w OD wynosiło od 22 do 43 %.

(98)

W przypadku niektórych wskaźników zaobserwowano
pozytywne zmiany pomiędzy 2003 r. a OD. Średnia
cena jednostkowa sprzedaży wzrosła o 20 %, wskaźnik
zdolności produkcyjnej wzrósł o 12 % a inwestycje
o 140 %. Wykazano jednak w powyższych motywach
78, 88 i 93, że zmiany te można wytłumaczyć szczególnymi powodami. Ponadto, jak wskazano w powyższym
motywie 90, rentowność w badanym okresie wykazała
tendencję poprawy, jako że straty zmniejszyły się
znacznie między 2003 r. a OD. Należy jednak pamiętać,
że rentowność pozostała ujemna a poziom strat w OD
nie może być uznany za bez znaczenia.

(102) Znaczący wzrost między rokiem 2003 a OD zarówno

wielkości przywozu dumpingowego (o 182 %), jak i jego
udziału w rynku Wspólnoty (o około 35 punktów
procentowych) oraz stwierdzone podcięcie cenowe
(wynoszące od 22 do 43 % w OD), zbiegły się
z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej przemysłu wspólnotowego, jak wyjaśniono w powyższym motywie 99.
Ceny dumpingowe ponadto były średnio znacznie niższe
niż ceny przemysłu wspólnotowego w okresie badanym.
Stwierdza się, że przywóz po cenach dumpingowych
wywierał zniżkowy wpływ na ceny, uniemożliwiając
przemysłowi wspólnotowemu zwiększenie jego cen
sprzedaży do poziomu, który byłby niezbędny do osiągnięcia zysku oraz że przywóz po cenach dumpingowych
miał znaczny negatywny wpływ na sytuację przemysłu
wspólnotowego. Okazuje się ponadto że przemysł wspólnotowy stracił znaczną część swego udziału w rynku na
korzyść zwiększonych wielkości przywozu po cenach
dumpingowych. Zmniejszone wielkości sprzedaży doprowadziły do względnego zwiększenia kosztów stałych
przemysłu wspólnotowego, co miało ujemny wpływ
również na sytuację finansową. W związku
z powyższym istnieje oczywisty związek przyczynowy
pomiędzy przywozem z ChRL i znaczącą szkodą poniesioną przez przemysł wspólnotowy.

3. Wpływ innych czynników
(99)

Stwierdzono znaczne pogorszenie sytuacji przemysłu
wspólnotowego w okresie badanym. Większość wskaźników szkody dotyczących okresu między 2003 r. a OD
wykazuje negatywne zmiany: wielkość produkcji spadła
o 46 %, wykorzystanie mocy produkcyjnych zmniejszyło
się o ponad połowę, sprzedaż przemysłu wspólnotowego
spadła o 52 % a odpowiedni udział w rynku o połowę,
zatrudnienie zmniejszyło się o 31 %, zaś wydajność
spadła o 22 %.

Wyniki eksportowe przemysłu wspólnotowego
(103) Jak wynika z poniższej tabeli, podczas okresu badanego

doszło do 33 % spadku wielkości sprzedaży eksportowej,
który jednak nie był aż tak drastyczny jak spadek sprzedaży WE, opisany w powyższym motywie 81. W OD
sprzedaż eksportowa mieściła się między 100 000
a 150 000 sztuk. Średnia cena jednostkowa sprzedaży
eksportowej pozostawała na stałym poziomie między
100 a 150 EUR pomiędzy 2003 r. a OD.
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2003

Sprzedaż eksportowa (sztuki)
Indeks

2005

OD

Dane nie mogą być ujawniane
100

Jednostkowa cena eksportowa (EUR)
Indeks

2004

20.3.2008

89

74

77

Dane nie mogą być ujawniane
100

100

102

100

(104) Biorąc pod uwagę stabilność cen na rynkach eksportowych i względnie mniejszy spadek w wielkości

wywozu, stwierdza się, że nawet jeśli działalność eksportowa mogła przyczynić się do szkody
poniesionej przez przemysł wspólnotowy, nie przyczyniła się w sposób, który mógłby naruszyć
związek przyczynowy.
Wzrost kosztów produkcji

(105) Jedna z zainteresowanych stron twierdziła, że wzrost kosztów produkcji przemysłu wspólnotowego

nie mógł być spowodowany jedynie wzrostem cen surowców (zwłaszcza części metalowych), lecz
również innymi przyczynami, wskazując tym samym na szkodę powstałą z winy własnej. Zauważa
się, że strona ta nie wyjaśniła szczegółowo przyczyn, które mogłyby wskazać na szkodę powstałą
z winy własnej.
(106) Dochodzenie wykazało, że jednostkowe koszty produkcji przemysłu wspólnotowego wzrosły

o około 8 % między 2003 r. a OD. Wzrost ten mógłby być częściowo spowodowany widocznym
wzrostem cen surowców. Dochodzenie wykazało, że pewna część wzrostu tych kosztów spowodowana jest pogarszającą się strukturą kosztów, zwłaszcza jednostkowych kosztów stałych, które
wzrosły w wyniku znacznego ograniczenia ilości produkowanych jednostek. Znaczną część wzrostu
należy jednak uznać za wynik istotnego wzrostu cen składników używanych do produkcji modeli dla
wyższego segmentu rynku.
(107) Wzrost średniego kosztu jednostkowego produkcji został jednak wyrównany w bardzo zadawalający

sposób przez wzrost średniej jednostkowej ceny sprzedaży (zob. powyższy motyw 87), który skutkował poprawą rentowności, mimo iż nadal była ona ujemna, tak jak opisano to w motywie 90.
W związku z tym stwierdza się, że wzrost kosztów produkcji nie przyczynił się do szkody poniesionej przez producentów wspólnotowych.
Przywóz z innych krajów

(108) Na podstawie danych dostarczonych przez Eurostat wielkość przywozu do Wspólnoty produktu

podobnego pochodzącego z innych części świata (tj. z wyjątkiem ChRL) spadła o 33 % w 2004
r., w 2005 r. o kolejne 7 punktów procentowych, a następnie nieznacznie wzrosła w OD o 9
punktów procentowych. W sumie spadek między 2003 r. a OD wynosi 31 %. Odpowiadający
temu udział w rynku przywozu z pozostałych części świata spadł z 35 % w 2003 r. do 26 % w OD.

(109) Nie są dostępne szczegółowe informacje dotyczące ceny przywozu z pozostałych części świata.

Biorąc pod uwagę, że dane Eurostatu nie uwzględniają asortymentu produktów, dane te nie mogą
być wykorzystane do jakiegokolwiek rozsądnego porównania z cenami przemysłu wspólnotowego.
Dochodzenie nie wykazało, że ceny przywozu z pozostałych części świata podcięłyby ceny wspólnotowe.

(110) Biorąc pod uwagę zmniejszającą się wielkość produkcji i udziału w rynku oraz brak dowodów na

istnienie odmiennej sytuacji, stwierdza się, że przywóz z pozostałych części świata nie spowodował
znaczącej szkody lub jakiejkolwiek szkody dla przemysłu wspólnotowego.

Przywóz z pozostałych części świata (sztuki)
Indeks
Udział przywozu z pozostałych części świata
w rynku

2003

2004

2005

OD

1 164 228

780 921

699 129

807 893

100

67

60

69

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

20.3.2008
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Konkurencja ze strony innych producentów wspólnotowych
(111) Jak wskazano w powyższym motywie 65, jeden producent wspólnotowy został wyłączony z zakresu

definicji produkcji wspólnotowej. Ponadto wielu producentów i zakładów montujących nie współpracowało w tym postępowaniu (zob. motyw 58). Na podstawie informacji otrzymanych w trakcie
dochodzenia od współpracujących producentów oraz zawartych w skardze uważa się, że wielkość
sprzedaży pozostałych producentów we Wspólnocie na rynek WE wynosiła około 1 000 000 części
w 2003 r. i znacznie spadła w okresie badanym, osiągając poziom ok. 400 000 części w OD.
Podobnie odnotowano spadek udziału w rynku w okresie badanym, z 31 % w 2003 r. do 13 %
w OD. Dlatego też pozostali producenci nie zyskali żadnego udziału w rynku i nie zwiększyli
wielkości sprzedaży kosztem przemysłu wspólnotowego. Wręcz przeciwnie, podobnie do przemysłu
wspólnotowego stracili oni dużą część ich sprzedaży i udziału w rynku z powodu przywozu po
dumpingowych cenach z Chin.

(112) Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając brak innych informacji, przyjmuje się, że pozostali

producenci wspólnotowi nie przyczynili się do szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy.

Sprzedaż WE pozostałych producentów we
Wspólnocie (dane szacunkowe w sztukach)
Indeks
Udział innych producentów wspólnotowych
w rynku

Spadek konsumpcji na rynku wspólnotowym
(113) Tak jak opisano w powyższym motywie 70, konsumpcja

spadła o około 200 000 sztuk, czyli o 6 %, w okresie
badanym. Należy jednak odnotować, że w tym samym
okresie spadek sprzedaży przemysłu wspólnotowego na
rynku wspólnotowym był o wiele bardziej drastyczny
zarówno w wartościach bezwzględnych (sprzedaż spadła
między 250 000 a 300 000 sztuk), jak i względnych
(sprzedaż spadła znacząco o 52 %). W tym samym
czasie, kiedy przemysł wspólnotowy stracił prawie
połowę swego udziału w rynku (zob. motyw 82), udział
sprężarek z Chin w rynku wzrósł o 35 punktów procentowych (zob. motyw 71). Stwierdza się, że spadek
konsumpcji nie spowodował szkody poniesionej przez
przemysł wspólnotowy

4. Wnioski w sprawie związku przyczynowego
(114) Zbieżność czasowa między istotnym wzrostem przy-

wozu dumpingowego z ChRL, odpowiadającym
wzrostem udziałów w rynku oraz stwierdzonym podcięciem cenowym, z jednej strony, a wyraźnym pogorszeniem się sytuacji przemysłu wspólnotowego, z drugiej
strony, prowadzi do wniosku, że ten dumpingowy
przywóz spowodował istotną szkodę poniesioną przez
przemysł wspólnotowy w rozumieniu art. 3 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

(115) Dochodzenie wykazało, że wyniki eksportowe przemysłu

wspólnotowego mogły przyczynić się w ograniczonym

2003

2004

2005

OD

1 039 780

919 375

510 659

399 891

100

88

49

38

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

zakresie do poniesionej szkody, ale nie w stopniu, który
doprowadziłby do naruszenia związku przyczynowego.
Inne znane czynniki zostały przeanalizowane, ale nie
stwierdzono, że przyczyniły się do poniesionej szkody.
Stwierdzono, że wzrost kosztów jednostkowych
produkcji przemysłu wspólnotowego został przynajmniej
zrównoważony przez jednoczesny wzrost cen sprzedaży
i w związku z tym stwierdzono, że nie mógł przyczynić
się do poniesionej szkody. Jeśli chodzi o przywóz
z innych krajów trzecich, biorąc pod uwagę zmniejszające się wielkość i udział w rynku oraz biorąc pod uwagę
brak możliwości prawidłowego porównania z cenami
wspólnotowymi, stwierdzono, że przywóz ten nie
spowodował szkody. Odnośnie do konkurencji ze strony
pozostałych producentów wspólnotowych, uwzględniając
ich spadające wielkości produkcji i stratę udziału w rynku
w stosunku do przywozu po cenach dumpingowych,
ustalono, że ich działalność nie przyczyniła się do poniesionej szkody. Względem spadku konsumpcji, biorąc pod
uwagę, że był on mniejszy niż spadek sprzedaży producentów wspólnotowych we Wspólnocie i że zbiegł się ze
znacznym wzrostem przywozu po cenach dumpingowych z Chin, stwierdzono, że jako taki nie spowodował
szkody.

(116) Opierając się na powyższej analizie, w której ramach

odpowiednio określono i rozdzielono wpływ wszystkich
innych znanych czynników na sytuację przemysłu wspólnotowego od wyrządzającego szkodę wpływu przywozu
po cenach dumpingowych, uznaje się, że przywóz
z ChRL wyrządził istotną szkodę przemysłowi wspólnotowemu, w rozumieniu art. 3 ust. 6 rozporządzenia
podstawowego.
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(122) W tym względzie analiza szczegółowych danych przed-

F. INTERES WSPÓLNOTY
(117) Rada i Komisja zbadały, czy istnieją nieodparte powody,

mogące prowadzić do wniosków, iż wprowadzenie
środków nie leży w danym przypadku w interesie
Wspólnoty. W tym celu i zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Rada i Komisja rozpatrzyły
możliwy wpływ środków na wszystkie zainteresowane
strony. Służby Komisji przekazały początkowo ostateczne ujawnienie ustaleń w rozumieniu art. 20 ust. 4
zdanie
pierwsze
rozporządzenia
podstawowego,
w którym opowiadano się za niewprowadzaniem
środków. Zgodnie z tymi ustaleniami niektóre podmioty
gospodarcze, w szczególności dwóch producentów
współpracujących we Wspólnocie, przedstawiło argumenty, na podstawie których dokonano ponownego
rozpatrzenia sprawy. Najważniejsze z tych argumentów
zostaną przedstawione poniżej.

1. Interesy współpracujących
Wspólnocie

producentów

20.3.2008

we

(118) Bez uszczerbku dla definicji przemysłu wspólnotowego

(zob. motyw 67), ważne jest, aby pamiętać, że tak, jak
wymieniono w motywie 60, wszystkie współpracujące
grupy przedsiębiorstw wspólnotowych stworzyły infrastrukturę produkcyjną w ChRL i dokonywały przywozu
zwiększonych ilości produktu objętego postępowaniem
w celu jego odsprzedaży na rynku wspólnotowym. Jak
wspomniano w motywie 58, jedna grupa przedsiębiorstw
sprzedała zakład produkcyjny umiejscowiony we Wspólnocie innemu przedsiębiorstwu w 2007 r., tj. po OD.
Biorąc pod uwagę, że jest to rozwój sytuacji po OD
i że w okresie badanym grupa ta produkowała produkt
podobny we Wspólnocie, jej interesy są rozważane
w ramach niniejszego punktu, a grupę uważa się za
producenta wspólnotowego.

(119) Dochodzenie wykazało, że jeśli nie wprowadzi się

żadnych środków, przemysł wspólnotowy mógłby
nadal ponosić szkodę. Istnieje prawdopobieństwo, że
mogłoby to prowadzić do dalszego pogorszenia się
sytuacji przemysłu wspólnotowego i dalszego spadku
jego udziału w rynku.

(120) Z drugiej strony wprowadzenie środków mogłoby umoż-

liwić wzrost cen i/lub wielkości sprzedaży (i udziału
w rynku), co z kolei umożliwi przemysłowi wspólnotowemu poprawę swej sytuacji finansowej i gospodarczej.

(121) Jeśli chodzi o możliwe zmiany udziału przemysłu wspól-

notowego w rynku w wypadku wprowadzenia środków
należy zauważyć, że wszyscy współpracujący producenci
twierdzili podczas podstępowania, że skutkiem byłoby
odwrócenie obecnego procesu przenoszenia produkcji
i przywrócenie jej (przynajmniej pewnej jej części)
z powrotem do Wspólnoty.

stawionych przez dwóch współpracujących producentów
wspólnotowych i ich powiązanych spółek zależnych
w ChRL wykazała, że w sytuacji gospodarczej w ChRL
na przestrzeni kilku ostatnich lat istniały poważne
różnice w kosztach, przemawiające za produkowaniem
produktu objętego postępowaniem, przeznaczonego na
rynek wspólnotowy, raczej w ChRL niż we Wspólnocie.
Różnice te oraz praktyki dumpingowe stosowane przez
chińskich eksporterów na rynku wspólnotowym
mogłyby doprowadzić wszystkich współpracujących
producentów wspólnotowych do przeniesienia (części)
ich produkcji w pierwszej kolejności.

(123) W związku z tym sprawdzono, czy wprowadzenie

środków antydumpingowych, które są względnie niskie
w przypadku eksporterów powiązanych z producentami
wymienionymi
w
motywie
122,
zmieniłoby
w przypadku przynajmniej dwóch współpracujących
producentów główne wskaźniki gospodarcze, które
doprowadziły do procesu przeniesienia produkcji. Ustalono, że pełny koszt sprężarek sprzedawanych we
Wspólnocie i produkowanych w ChRL (łącznie m.in.
z kosztami produkcji, sprzedaży, kosztami ogólnymi
i administracyjnymi, frachtem morskim, należnościami
celnymi konwencyjnymi i ewentualnym cłem antydumpingowym) miałby ten sam rząd wielkości, choć
nieznacznie niższy, co pełen koszt produkcji
i sprzedaży podobnych sprężarek we Wspólnocie.

(124) Ponadto te dwa przedsiębiorstwa podtrzymywały swoje

stanowisko, że jeżeli środki obniżą poziom podcięcia
cenowego, wynikającego ze sprzedaży chińskich
produktów po cenach dumpingowych, mogłyby też
spowodować wzrost i/lub ponowne rozpoczęcie
produkcji tych produktów we Wspólnocie, wykorzystując
istniejące wolne moce produkcyjne.

(125) Jak stwierdziło dwóch ze współpracujących producentów

w swoich oświadczeniach złożonych w następstwie ujawnienia ustaleń, nie można wykluczyć, że producenci ci
mogliby wykorzystać swoje znaczne wolne moce
produkcyjne w Europie. Jest to możliwe z uwagi na
fakt, że proponowane środki zrównałyby koszty
towarów przywożonych na rynek wspólnotowy,
a wyprodukowanych w ChRL i we Wspólnocie.
W konsekwencji nie można wykluczyć, że w związku
z wprowadzeniem środków producenci ci zwiększą
swoją produkcję we Wspólnocie. Wreszcie nie można
wykluczyć, że jeżeli cła nałożone na przywóz od powiązanych producentów w ChRL zmniejszyłyby różnicę
w kosztach towarów przywożonych na rynek wspólnotowy, wyprodukowanych w ChRL i we Wspólnocie,
producenci ci woleliby nie koncentrować całej produkcji
poza Wspólnotą, w celu specjalizacji produkcji pewnych
modeli w określonych miejscach, bądź też w celu dywersyfikacji ryzyka.
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(126) Jeśli chodzi o trzeciego producenta współpracującego,

jego powiązane przedsiębiorstwo w ChRL nie było objęte
próbą w celu obliczenia marginesów dumpingu
i podlegałoby więc, w przypadku wprowadzenia
środków, średniemu cłu w wysokości 51,6 %, stosowanemu wobec współpracujących przedsiębiorstw, które nie
są objęte próbą. Biorąc pod uwagę, że nie był on objęty
próbą, Komisja nie posiada zweryfikowanych informacji
odnośnie do kosztów produkcji tego chińskiego przedsiębiorstwa. Dlatego nie można wykluczyć, że w takim
przypadku pełny koszt sprężarek sprzedawanych we
Wspólnocie i produkowanych w ChRL (łącznie m.in.
z kosztami produkcji, sprzedaży, kosztami ogólnymi
i administracyjnymi, frachtem morskim, należnościami
celnymi konwencyjnymi i ewentualnymi cłami antydumpingowymi) przekroczyłby pełen koszt produkcji
i sprzedaży podobnych sprężarek we Wspólnocie.
(127) W następstwie ujawnienia ustaleń włoskie stowarzyszenie

producentów sprężarek, które złożyło skargę (ANIMA)
podkreśliło konieczność wprowadzenia środków antydumpingowych w celu umożliwienia producentom
kontynuowania produkcji we Wspólnocie oraz zapewnienia ich przetrwania z gospodarczego punktu widzenia.
Producenci ci zaznaczyli, że nawet gdyby powiązani
dostawcy chińscy niektórych producentów europejskich
podlegali stosunkowo wysokim cłom antydumpingowym, nadal opowiadaliby się oni za wprowadzeniem
środków.
(128) Przeprowadzono ocenę potencjalnych korzyści dla prze-

mysłu wspólnotowego w przypadku wprowadzenia
środków. Stwierdzono, że niewprowadzenie środków
może spowodować dalsze pogorszenie się sytuacji przemysłu wspólnotowego i dalszy spadek jego udziału
w rynku. Prawdopodobnie doprowadziłoby to do spadku
liczby miejsc pracy i inwestycji, dokonanych w celu
tworzenia mocy produkcyjnych we Wspólnocie. Pomimo
że trudne jest ilościowe określenie tych elementów,
należy je uwzględnić w ogólnej ocenie interesu Wspólnoty. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że
w przypadku nałożenia ceł antydumpingowych nastąpiłby wzrost produkcji we Wspólnocie, a także możliwe
byłoby ponowne przeniesienie pewnej części produkcji
do Wspólnoty. Mogłoby to prowadzić do wzrostu
zatrudnienia i mieć dodatkowy wpływ na gałąź przemysłu będącą poprzednim ogniwem łańcucha produkcyjnego, dostarczającą półprodukty dla wspólnotowych
producentów sprężarek.
2. Interes pozostałych producentów wspólnotowych
(129) Producenci ci nie współpracowali w dochodzeniu. Ich

udział w rynku jest podobny do udziału przemysłu
wspólnotowego. W świetle braku współpracy i w
związku z tym, że większość tych producentów nie
zajęła żadnego wyraźnego stanowiska w postępowaniu,
nie ma wskazań, co byłoby w interesie tych producentów.
Po
ujawnieniu
ustaleń
jeden
z niewspółpracujących producentów i dwaj producenci
skarżący,
którzy
nie
współpracowali
dalej
w postępowaniu (zob. motyw 59), oraz włoskie stowarzyszenie producentów sprężarek (ANIMA) opowiedzieli
się za powtórzeniem argumentów wskazanych
w motywie 127 powyżej. Oświadczyli jasno, że są za
wprowadzeniem środków.
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3. Interes (niepowiązanych) importerów, konsumentów i pozostałych podmiotów gospodarczych we Wspólnocie
(130) W trakcie OD jedyny współpracujący importer niepowią-

zany dokonał około 20 % całkowitego przywozu do WE
produktu objętego postępowaniem, pochodzącego
z ChRL. Wobec braku alternatywnej współpracy
i uwzględniając powyższą wartość procentową, uznaje
się tego importera za reprezentatywnego dla sytuacji
importerów niepowiązanych. Ta współpracująca strona
wskazała, że jest przeciwko wprowadzeniu środków
antydumpingowych na przywóz tego konkretnego
produktu z ChRL. Podczas OD odsprzedaż produktu
objętego postępowaniem wynosiła między 2 a 8 % całkowitego obrotu przedsiębiorstwa przywozowego. Po
względem siły roboczej, między 30 a 70 osób jest
bezpośrednio zaangażowanych w zakup, handel
i odsprzedaż produktu objętego postępowaniem.
(131) Starano się również zagwarantować współpracę ze strony

stowarzyszeń konsumentów oraz ze strony znanych
detalistów, dystrybutorów, przedsiębiorstw handlowych
i/lub pozostałych podmiotów gospodarczych zaangażowanych w sieć dystrybucji we Wspólnocie. Nie udało się
nakłonić ich do współpracy. Uwzględniając, że jedynie
jeden
importer
niepowiązany
współpracował
w postępowaniu i biorąc pod uwagę brak uczestnictwa
jakichkolwiek innych podmiotów gospodarczych we
Wspólnocie lub stowarzyszeń konsumentów, stwierdzono za słuszne przeanalizować ogólny, całkowity
potencjalny wpływ ewentualnych środków na wszystkie
te strony. Ogólnie rzecz biorąc, stwierdzono, że potencjalne środki mogłyby negatywnie wpłynąć na sytuację
konsumentów i podmiotów gospodarczych zaangażowanych w sieć dystrybucji we Wspólnocie.
4. Wnioski dotyczące interesu Wspólnoty
(132) Mając na uwadze powody wymienione w motywach 125

i 126 w tym szczególnym przypadku, nie można wykluczyć, że producenci współpracujący we Wspólnocie
mogą skorzystać ze środków, przywracając część
produkcji, utraconą na skutek dumpingu wyrządzającego
szkodę oraz wykorzystując istniejące wolne moce
produkcyjne.
(133) Stwierdza się, że wprowadzenie środków może wpłynąć

negatywnie na sytuację konsumentów i wszystkich
podmiotów gospodarczych zaangażowanych w sieć
dystrybucji we Wspólnocie. Jednak nie budzi wątpliwości
fakt, że jeżeli nastąpi wzrost produkcji we Wspólnocie (a
w związku z tym prawdopodobnie wzrost liczby osób
zatrudnionych w produkcji we Wspólnocie) środki
stworzą dla Wspólnoty pewnego rodzaju korzyści.
(134) Artykuł 21 rozporządzenia podstawowego odnosi się do

konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na potrzebę
usunięcia skutków szkodliwego dumpingu zakłócającego
handel oraz na przywrócenie efektywnej konkurencji,
jednak przepis ten powinno się rozpatrywać
w szerokim kontekście określonego w wyżej cytowanym
artykule ustalenia interesu Wspólnoty. Tak więc należy
zbadać i wyważyć skutki ewentualnego wprowadzenia
środków antydumpingowych lub ich zaniechania poniesione przez wszystkie zainteresowane strony.
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(135) A

zatem wobec wysokich marginesów dumpingu
i szkody, stwierdza się, że w tym szczególnym przypadku, na podstawie przekazanych informacji nie istnieją
dostateczne dowody na to, że ewentualne wprowadzenie
środków byłoby bez wątpienia nieproporcjonalne
i sprzeciwiałoby się interesowi Wspólnoty.

20.3.2008

na przywóz niektórych sprężarek pochodzących
z ChRL, na poziomie marginesu dumpingu.
Ostateczne środki
(140) W konsekwencji cła antydumpingowe powinny być

następujące:
(136) Jednak jeżeli pomimo nałożenia ceł sytuacja gospodarcza

sprzed wprowadzenia środków (w szczególności 53 %
udział w rynku przywozu z ChRL oraz stosunkowo
niski udział w rynku współpracujących producentów
we Wspólnocie) pozostanie niezmieniona, koszty ewentualnego cła, ponoszone przez konsumentów i podmioty
gospodarcze we Wspólnocie (w tym importerów, przedsiębiorstwa handlowe i detalistów) w dłuższej perspektywie czasowej mogą być większe niż korzyści odniesione przez przemysł wspólnotowy. Dlatego środki
zostaną wprowadzone na okres dwóch lat, a pewne
wymogi w zakresie sprawozdawczości zostaną nałożone
w szczególności na producentów wspólnotowych.
G. OSTATECZNE ŚRODKI

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd.,
Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling and Taizhou Hutou Air
Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co.
Ltd., Shanghai and Wealth (Nantong) Machinery
Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd.,
Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co.
Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd.,
Jiangmen

10,6 %

Współpracujące przedsiębiorstwa niewłączone do
próby (wymienione w załączniku)

51,6 %

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

77,6 %

Szacowany poziom usuwający szkodę
jakichkolwiek środków antydumpingowych
powinien być wystarczający do usunięcia szkody wyrządzonej przemysłowi wspólnotowemu przez przywóz po
cenach dumpingowych, nie przekraczając jednak ustalonych marginesów dumpingu. Obliczając konieczną do
usunięcia skutków szkodliwego dumpingu kwotę cła
uznano, że wszelkie środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu uzyskanie zysku przed opodatkowaniem w wysokości, jaką mógłby uzyskać
w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku
przywozu po cenach dumpingowych. Z uwagi na fakt, że
przemysł wspólnotowy nie był rentowny w odniesieniu
do produktu podobnego przez cały okres badany,
uznano, że 5 % marża zysku osiągnięta przez ten przemysł w przypadku innych produktów tej samej kategorii,
które wyprodukowano i sprzedano w czasie OD znajduje
się na odpowiednim poziomie, który, zgodnie
z oczekiwaniami, może zostać osiągnięty przez przemysł
wspólnotowy w odniesieniu do produktu podobnego
w sytuacji braku dumpingu wyrządzającego szkodę.

(137) Poziom

(138) Niezbędną

podwyżkę cen ustalono następnie na
podstawie porównania, w podziale na typy produktów,
średniej ważonej ceny importowej, ustalonej dla obliczeń
podcięcia cenowego, z niewyrządzającą szkody ceną
produktów podobnych, sprzedawanych przez przemysł
wspólnotowy na rynku wspólnotowym. Niewyrządzającą
szkody cenę otrzymano, dostosowując ceny sprzedaży
przemysłu wspólnotowego, aby odzwierciedlić wyżej
wspomnianą marżę zysku. Różnica uzyskana z tego
porównania została następnie wyrażona jako wartość
procentowa łącznej wartości importowej CIF.

(139) Wspomniane powyżej porównanie cen wykazało, że

ustalone marginesy szkody znajdują się pomiędzy
61,3 % i 160,8 % i w przypadku wszystkich przedsiębiorstw są wyższe niż odpowiednie marginesy
dumpingu. W związku z powyższym i na mocy art. 9
ust. 4 rozporządzenia podstawowego uznaje się, że ostateczne cło antydumpingowe powinno zostać nałożone

(141) Określone w niniejszym rozporządzeniu stawki indywi-

dualnego cła antydumpingowego zostały ustalone na
podstawie ustaleń niniejszego dochodzenia. W związku
z tym odzwierciedlają one sytuację tych spółek ustaloną
w niniejszym dochodzeniu. Stawki ceł (w odróżnieniu od
ogólnokrajowego cła stosowanego do „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”) stosuje się wyłącznie do przywozu
produktów
pochodzących
z
ChRL
i produkowanych przez te przedsiębiorstwa, a zatem
przez wymienione, określone podmioty prawne. Przywożone produkty wyprodukowane przez jakiekolwiek inne
przedsiębiorstwo, którego nazwa i adres nie są wymienione szczegółowo w części normatywnej niniejszego
rozporządzenia, w tym przez podmioty powiązane
z przedsiębiorstwami wymienionymi szczegółowo, nie
mogą korzystać z tych stawek i podlegają ogólnokrajowym stawkom cła.
(142) Wszelkie wnioski o zastosowanie indywidualnej stawki

cła antydumpingowego dla przedsiębiorstwa (np. po
zmianie nazwy podmiotu lub po utworzeniu nowych
podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą)
należy kierować do Komisji wraz z wszystkimi odpowiednimi informacjami, w szczególności dotyczącymi
wszelkich zmian w zakresie działalności przedsiębiorstwa
związanej z produkcją, sprzedażą krajową i eksportową,
wynikających np. z wyżej wspomnianej zmiany nazwy
lub zmiany podmiotu zajmującego się produkcją lub
sprzedażą. W uzasadnionych przypadkach niniejsze
rozporządzenie zostanie odpowiednio zmienione
w drodze aktualizacji wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych stawek celnych.
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(143) Wprowadza się środki umożliwiające producentom we

(148) W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich

Wspólnocie poprawę sytuacji po wyrządzającym szkodę
dumpingu. O ile wystąpi początkowe zachwianie równowagi pomiędzy ewentualną korzyścią dla producentów
we Wspólnocie a kosztami dla konsumentów i innych
podmiotów gospodarczych we Wspólnocie, ten brak
równowagi mógłby zostać zrekompensowany poprzez
wzrost i/lub ponowne rozpoczęcie produkcji we Wspólnocie. Jednakże jak wskazano powyżej, mając na uwadze
rozmiar obciążenia związanego z ewentualnymi cłami
oraz zważywszy na fakt, że przewidywany wzrost
produkcji we Wspólnocie może nie nastąpić, w takich
wyjątkowych przypadkach uznaje się za zasadne ograniczenie obowiązywania środków do okresu 2 lat.

nowych eksporterów i współpracujących przedsiębiorstw
niewłączonych do próby, wymienionych w załączniku do
niniejszego rozporządzenia, należy wprowadzić przepis
przewidujący, iż średnie ważone cło nałożone na tą
drugą kategorię przedsiębiorstw będzie miało zastosowanie do wszystkich nowych eksporterów, którzy,
w przeciwnym razie, byliby uprawnieni do przeglądu
zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego,

(144) Okres ten powinien być wystarczający dla producentów

we Wspólnocie do podwyższenia i/lub ponownego
rozpoczęcia produkcji w Europie, nie stanowiąc jednocześnie znacznego zagrożenia dla sytuacji konsumentów
i innych podmiotów gospodarczych we Wspólnocie.
Uznaje się, że okres 2 lat będzie najbardziej odpowiednim dla przeanalizowania, czy wprowadzenie
środków przyczyniło się rzeczywiście do wzrostu europejskiej produkcji i w związku z tym do zrównoważenia
negatywnego wpływu na importerów i konsumentów.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe
na przywóz sprężarek tłokowych (z wyjątkiem pomp do sprężarek tłokowych), o wydajności nieprzekraczającej 2 metrów
sześciennych (m3) na minutę, objętych kodami CN
ex 8414 40 10,
ex 8414 80 22,
ex 8414 80 28
i
ex 8414 80 51
(kody
TARIC
8414 40 10 10,
8414 80 22 19,
8414 80 22 99,
8414 80 28 11,
8414 80 28 91, 8414 80 51 19 i 8414 80 51 99), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Wdrożenie
(145) Zaleca się uważne monitorowanie sytuacji na rynku

wspólnotowym, mającej miejsce po wprowadzeniu
środków, z uwagi na ewentualny przegląd środków
w trybie przyspieszonym, jeżeli okaże się, że cła nie
przynoszą spodziewanego efektu, jakim jest zapewnienie
rentowności istniejących producentów w perspektywie
krótkoterminowej oraz poprawa ich sytuacji gospodarczej i finansowej w perspektywie średnioterminowej.

(146) W tym celu producenci we Wspólnocie zostaną popro-

szeni przez Komisję o okresowe przedkładanie sprawozdań na temat zmian pewnych kluczowych wskaźników gospodarczych i finansowych. Także importerzy
i inne zaangażowane podmioty gospodarcze mogą zostać
poproszeni o składanie takich sprawozdań albo dostarczanie takich informacji z ich własnej inicjatywy. Na
podstawie tych danych Komisja sporządzi ocenę
okresową sytuacji w zakresie przywozu oraz produkcji
wspólnotowej, aby umożliwić sprawne działanie
w koniecznych przypadkach.

(147) Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych

faktach i ustaleniach na podstawie których zamierzano
zalecić nałożenie ostatecznych ceł antydumpingowych.
W odniesieniu do ujawnionych ustaleń, stronom przysługiwało prawo składania oświadczeń w określonym
terminie. Uwagi stron zostały wzięte pod uwagę i,
w stosownych przypadkach, zgodnie z nimi ustalenia
zostały odpowiednio zmienione. W odniesieniu do przekazanych uwag wszystkie strony otrzymały szczegółowe
odpowiedzi.

2.
Stawka cła antydumpingowego mająca zastosowanie do
ceny netto na granicy Wspólnoty przed ocleniem dla produktu
opisanego w ust. 1 i wytworzonego przez wymienione poniżej
przedsiębiorstwa jest następująca:

Przedsiębiorstwo

Cło

Dodatkowy
kod TARIC

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd.,
Wenling

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling and Taizhou Hutou Air
Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co.
Ltd., Shanghai and Wealth (Nantong) Machinery
Co., Ltd., Nantong

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd.,
Taizhou

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co.
Ltd., Shanghai

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd.,
Jiangmen

10,6 %

A865

Współpracujące przedsiębiorstwa niewłączone
do próby (wymienione w załączniku)

51,6 %

A866

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

77,6 %

A999
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3.
O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.
4.
W przypadku gdy jakikolwiek nowy producent eksportujący w Chińskiej Republice Ludowej dostarczy Komisji wystarczające dowody potwierdzające, że:
— nie dokonywał wywozu do Wspólnoty produktu opisanego
w ust. 1 w okresie od 1 października 2005 r. do
30 września 2006 r. („okresie objętym dochodzeniem”),
— nie jest powiązany z żadnym eksporterem albo producentem w Chińskiej Republice Ludowej, który objęty jest
środkami antydumpingowymi wprowadzonymi niniejszym
rozporządzeniem,
— rzeczywiście wywoził do Wspólnoty produkt objęty postępowaniem po upływie okresu objętego dochodzeniem, na
którym są oparte środki, lub zaciągnął nieodwołalne zobowiązanie umowne na wywóz znacznych ilości do Wspólnoty,

20.3.2008

— prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej jak
określono w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego lub spełnia wymagania dotyczące cła indywidualnego
zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego,

Rada, stanowiąc zwykłą większością głosów na wniosek Komisji
złożony po konsultacji z Komitetem Doradczym, może zmienić
ust. 2 poprzez dodanie nowego producenta eksportującego do
współpracujących
przedsiębiorstw
nieobjętych
próbą,
w stosunku do których zastosowanie ma średnie ważone cło
w wysokości 51,6 %.

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 21 marca 2010 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r.
W imieniu Rady
I. JARC

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK
CHIŃSCY WSPÓŁPRACUJĄCY PRODUCENCI EKSPORTUJĄCY NIEOBJĘCI PRÓBĄ
Dodatkowy kod TARIC A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd.

Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd.

Dafeng

Qingdao D&D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd. and Qingdao D&D International Co., Ltd.

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co., Ltd.

Shanghai

Taizhou Sahne Machinery Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd.

Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd.

Quanzhou
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 262/2008
z dnia 19 marca 2008 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 1580/2007
z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze
do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96
i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (1),
w szczególności jego art. 138 ust. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138
rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie
z tabelą zamieszczoną w załączniku.

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,

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 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 20 marca
2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2008 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Komisji z dnia 19 marca 2008 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

JO
MA
TN
TR
ZZ

62,5
57,1
134,4
96,5
87,6

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

202,1
90,4
156,2
149,6

0709 90 70

MA
TR
ZZ

74,1
127,0
100,6

0709 90 80

EG
ZZ

242,2
242,2

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZA
ZZ

46,0
55,1
53,7
56,7
46,1
43,3
50,2

0805 50 10

IL
SY
TR
ZA
ZZ

106,6
109,7
131,9
147,5
123,9

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
US
UY
ZA
ZZ

98,4
86,4
98,7
103,2
83,2
44,4
97,3
87,6
69,5
85,4

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

76,0
72,8
88,9
104,8
85,6

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 263/2008
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do
składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004
na ten przetarg, stosowne jest nieprzyznanie żadnych
refundacji w okresie przetargowym kończącym się dnia
18 marca 2008 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/99 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3
akapit trzeci,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

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

(2)

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

Artykuł 1

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2004 z dnia
26 marca 2004 r. w sprawie stałego zaproszenia do
składania ofert przetargowych odnośnie do refundacji
wywozowych do niektórych rodzajów masła (2) przewiduje otwarcie stałego przetargu.

W ramach stałego przetargu otwartego rozporządzeniem (WE)
nr 581/2004 nie przewiduje się w okresie przetargowym
kończącym się dnia 18 marca 2008 r. żadnej refundacji do
produktów i krajów przeznaczenia wymienionych w art. 1
ust. 1 wspomnianego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr
580/2004 z dnia 26 marca 2004 r. ustanawiającego
procedurę przetargową dotyczącą refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych (3), oraz po
dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca
2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2008 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1152/2007 (Dz.U. L 258
z 4.10.2007, s. 3). Rozporządzenie (EWG) nr 1255/1999 zastępuje
się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299
z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 lipca 2008 r.
(2) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 64. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1543/2007 (Dz.U. L 337
z 21.12.2007, s. 62).
(3) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, s. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 128/2007 (Dz.U. L 41 z 13.2.2007, s. 6).

L 81/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 264/2008
z dnia 19 marca 2008 r.
ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2).
Produkty te muszą również spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych (3).

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit
trzeci,
(5)

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

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75
stanowi, że różnica między cenami na rynku światowym
na produkty wyszczególnione w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia a cenami na te produkty wewnątrz Wspólnoty może być objęta refundacją wywozową.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynku mięsa drobiowego, refundacje wywozowe powinny być ustalone
zgodnie z zasadami i kryteriami przewidziani w art. 8
rozporządzenia (EWG) nr 2777/75.

(3)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia
(EWG) nr 2777/75 sytuacja na rynku światowym lub
specyficzne wymagania niektórych rynków mogą uczynić
koniecznym zróżnicowanie refundacji w zależności od
ich miejsca przeznaczenia.

(4)

Refundacje wywozowe należy przyznawać tylko
w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do
swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które
posiadają znak identyfikacyjny zgodnie z art. 5 ust. 1
lit. b) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
Refundacje wywozowe przewidziane w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 przyznaje się w odniesieniu do
produktów i ilości określonych w Załączniku do niniejszego
rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa
w ust. 2 niniejszego artykułu.
2.
Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją wywozową na mocy ust. 1 muszą spełniać wymogi rozporządzeń
(WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności
w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie
i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia
(WE) nr 853/2004.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca
2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2008 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, s. 1).
Rozporządzenie (EWG) nr 2777/75 zastępuje się rozporządzeniem
(WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia
1 lipca 2008 r.

(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1243/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007,
s. 8).
(3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 226
z 25.6.2004, s. 3.
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ZAŁĄCZNIK
Refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 marca 2008 r.

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostki miary

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

A02
A02
A02
A02
A02
A02
V03
V03
V03

EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

Kwota refundacji

1,4
1,4
1,4
1,4
2,8
2,8
55,0
55,0
55,0

Uwagi: Zarówno kody produktów, jak i kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87
(Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), zmienionym.
Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:
V03 A24, Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban,
Irak, Iran.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 265/2008
z dnia 19 marca 2008 r.
ustalające refundacje wywozowe dla jaj
cego
szczególne
przepisy
dotyczące
higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3)
oraz
wymogi
dotyczące
oznaczeń
określone
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia
19 czerwca 2006 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (4).

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
jaj (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit trzeci,
(5)

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

Artykuł 8 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 stanowi, że
różnica między cenami na rynku światowym na
produkty wyszczególnione w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia a cenami na te produkty wewnątrz Wspólnoty
może być objęta refundacją wywozową.

(2)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynku jaj, refundacje
wywozowe powinny być ustalone zgodnie z zasadami
i niektórymi kryteriami przewidzianymi w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75.

(3)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia
(EWG) nr 2771/75 sytuacja na rynku światowym lub
specyficzne wymagania niektórych rynków mogą uczynić
koniecznym zróżnicowanie refundacji w zależności od
ich miejsca przeznaczenia.

(4)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
Refundacje wywozowe przewidziane w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 przyznaje się w odniesieniu do
produktów i ilości określonych w Załączniku do niniejszego
rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa
w ust. 2 niniejszego artykułu.
2.
Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją wywozową na mocy ust. 1 muszą spełniać wymogi rozporządzenia
(WE) nr 852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004,
w
szczególności
w
zakresie
przygotowywania
w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji I
załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz
w rozporządzeniu (WE) nr 1028/2006.

Refundacje wywozowe należy przyznawać tylko
w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do
swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które
spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (2),
rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiają-

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca
2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2008 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, s. 1).
Rozporządzenie (EWG) nr 2771/75 zastępuje się rozporządzeniem
(WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia
1 lipca 2008 r.
(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1243/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007,
s. 8).
(4) Dz.U. L 186 z 7.7.2006, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
Refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 marca 2008 r.
Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 szt.

2,32

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 szt.

1,16

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

31,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

8,00

NB: Zarówno kody produktów, jak i kody serii „A« miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87
(Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), zmienionym.
Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:
E09 Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Hongkong SRA, Rosja i Turcja.
E10 Korea Południowa, Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan i Filipiny.
E19 Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i grup E09 i E10.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 266/2008
z dnia 19 marca 2008 r.
ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
(2)

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

Stawki refundacji mające zastosowanie w odniesieniu do
produktów podstawowych objętych załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 i art. 1 ust. 1 rozporządzenia
(EWG) nr 2771/75 oraz wywożonych jako towary objęte
załącznikiem I do rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 ustala
się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca
2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2008 r.
W imieniu Komisji
Heinz ZOUREK

Dyrektor Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str.
zmienione rozporządzeniem (WE)
z 4.5.2006, str. 1).
(2) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str.
zmienione rozporządzeniem (WE)
z 19.12.2007, str. 3).

49. Rozporządzenie ostatnio
nr 679/2006 (Dz.U. L 119
24. Rozporządzenie ostatnio
nr 1496/2007 (Dz.U. L 333
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ZAŁĄCZNIK
Stawki refundacji obowiązujące od dnia 20 marca 2008 r. do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte
załącznikiem I do Traktatu
(EUR/100 kg)
Kod CN

0407 00

Wyszczególnienie

Miejsce przeznaczenia (1)

Stawki refundacji

02

0,00

03

20,00

04

0,00

01

0,00

01

50,00

01

25,00

01

25,00

01

31,50

01

8,00

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

0407 00 30

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

objętej

kodem

b) przy wywozie innych towarów
0408

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

0408 11
ex 0408 11 80

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

0408 19

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

ex 0408 19 81

– – – – W płynie:
niesłodzone

ex 0408 19 89

– – – – Mrożone:
niesłodzone
– Pozostałe:

0408 91
ex 0408 91 80

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

0408 99
ex 0408 99 80

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

(1)

Miejsce przeznaczenia:
01 kraje trzecie. Stawki te nie mają zastosowania do Szwajcarii i Liechtensteinu do towarów wymienionych w tabelach I i II do
Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarska, z dnia 22 lipca 1972 r.;
02 Kuwejt, Bahrain, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Turcja, Hong Kong SAR i Rosja;
03 Korea Płd., Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan i Filipiny;
04 wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i tych wymienionych w pkt 02 i 03.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 267/2008
z dnia 19 marca 2008 r.
ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do
albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

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

(3)

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

(4)

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

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

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się
Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

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

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2008 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, s. 1).
Rozporządzenie (EWG) nr 2771/75 zastępuje się rozporządzeniem
(WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia
1 lipca 2008 r.
(2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, s. 1).
(3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 104. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2916/95 (Dz.U.
L 305 z 19.12.1995, s. 49).
(4) Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 161/2008 (Dz.U. L 48 z 22.2.2008,
s. 29).
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ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Komisji z dnia 19 marca 2008 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa
drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95

„ZAŁĄCZNIK I

Cena
reprezentatywna
(EUR/100 kg)

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

Pochodzenie (1)

KOD CN

Opis produktu

0207 12 10

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

108,3

0

02

0207 12 90

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

120,1

0

01

111,1

2

02

Kawałki bez kości z drobiu z gatunku Gallus
domesticus, mrożone

230,1

21

01

261,8

12

02

297,4

1

03

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 10

0207 14 50

Pierś z kurczaka, mrożone

0207 14 60

Nogi z kurczaka, mrożone

116,1

8

01

0207 25 10

Indyki oskubane i wypatroszone, bez głów
i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami
i żołądkami, znane jako »indyki 80 %« mrożone

181,1

0

01

0207 27 10

Kawałki bez kości z indyków, mrożone

370,2

0

01

400,6

0

03

0408 11 80

Żółtko jaj suszone

457,1

0

02

0408 91 80

Jaja ptasie bez skorupek suszone

439,1

0

02

1602 32 11

Przetwory niegotowane z drobiu z gatunku
Gallus domesticus

223,8

19

01

3502 11 90

Albumina jaja suszona

560,1

0

02

(1) Pochodzenie przywozu
01 Brazylia
02 Argentyna
03 Chile”

L 81/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 268/2008
z dnia 19 marca 2008 r.
ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych
wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu
konkretnych stawek na wcześniejsze ustalanie refundacji
dotyczących tych produktów powinno umożliwić osiągnięcie tych dwóch celów.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
(5)

Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005
przewiduje, że przy ustalaniu stawek refundacji należy
uwzględnić w stosownych przypadkach refundacje
produkcyjne, pomoc finansową oraz inne środki
o skutku równoważnym, stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie wspólnej organizacji rynku danego produktu
w odniesieniu do produktów podstawowych objętych
załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005
lub do produktów powiązanych.

(6)

Artykuł 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999
przewiduje wypłatę pomocy w odniesieniu do mleka
odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę wyprodukowanego na terenie Wspólnoty, pod warunkiem że
wymienione mleko i wyprodukowana z niego kazeina
spełniają odpowiednie standardy.

(7)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia
9 listopada 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr
1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie
zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na
rynku Wspólnoty (3) przewiduje, że masło i śmietana
po obniżonych cenach powinny być udostępnione dla
przemysłu produkującego niektóre towary.

(8)

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

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Artykuł 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999
przewiduje, że różnice między cenami produktów objętych art. 1 lit. a), b), c), d), e) i g) tego rozporządzenia na
światowym rynku a cenami we Wspólnocie mogą być
pokryte refundacją wywozową.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia
30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu
przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych
produktów rolnych wywożonych w postaci towarów
nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów
dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (2) określa
produkty, w stosunku do których ustala się stawkę refundacji, którą stosuje się dla tych produktów wywożonych
jako towary objęte załącznikiem II do rozporządzenia
(WE) nr 1255/1999.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1043/2005 stawkę refundacji na 100 kilogramów
danych produktów podstawowych ustala się co miesiąc.

(4)

Jednakże w przypadku niektórych przetworów mlecznych
wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I
do Traktatu istnieje niebezpieczeństwo naruszenia podjętych zobowiązań dotyczących wcześniejszego ustalania
wysokich stawek refundacji. Dlatego konieczne jest
podjęcie stosownych środków ostrożności, aby zapobiec
takiemu niebezpieczeństwu nie wykluczając przy tym
zawierania długoterminowych kontraktów. Ustanowienie

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1152/2007 (Dz.U. L 258
z 4.10.2007, s. 3).
(2) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, s. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1496/2007 (Dz.U. L 333 z 19.12.2007,
s. 3).

Artykuł 1
Stawki refundacji obowiązujące w odniesieniu do produktów
podstawowych objętych załącznikiem I do rozporządzenia
(WE) nr 1043/2005 i art. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1255/1999 oraz wywożonych jako towary objęte załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 ustala się
zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
(3) Dz.U. L 308 z 25.11.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1546/2007 (Dz.U. L 337 z 21.12.2007,
s. 68).
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2008 r.
W imieniu Komisji
Heinz ZOUREK

Dyrektor Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
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ZAŁĄCZNIK
Stawki refundacji obowiązujące od dnia 20 marca 2008 r. w odniesieniu do niektórych produktów mlecznych
wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)
(EUR/100 kg)
Stawka refundacji
Kod CN

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Opis

W przypadku
wcześniejW innych
szego wyznaprzypadkach
czenia refundacji

Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej
zawartości tłuszczu do 1,5 %, bez dodatku cukru bądź innych środków
słodzących (PG 2):
a) w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 3501;

—

—

b) w przypadku wywozu pozostałych towarów

0,00

0,00

a) w przypadku wywozu produktów podobnych do PG 3, zawierających masło po obniżonej cenie bądź śmietanę, uzyskane zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005;

0,00

0,00

b) w przypadku wywozu pozostałych towarów

0,00

0,00

a) w przypadku wywozu towarów, zawierających masło po obniżonej
cenie lub śmietanę, które zostały wyprodukowane zgodnie
z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005;

0,00

0,00

b) w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 2106 90 98 o wagowej
zawartości tłuszczu mleka przekraczającej 40 %;

0,00

0,00

c) w przypadku wywozu pozostałych towarów

0,00

0,00

Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej
zawartości tłuszczu równej 26 %, bez dodatku cukru bądź innych
środków słodzących (PG 3):

Masło o wagowej zawartości tłuszczu równej 82 % (PG 6):

(1) Stawki określone w niniejszym załączniku nie mają zastosowania do wywozu:
a) do krajów trzecich: Andory, Stolicy Apostolskiej (Watykanu), Liechtensteinu, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz do towarów
wymienionych w tabelach I i II protokołu 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca
1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarskiej;
b) na terytoria państw członkowskich UE, które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: do Ceuty, Melilli, gmin Livigno
i Campione d’Italia, na wyspę Helgoland, Grenlandię, Wyspy Owcze oraz na obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd
Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;
c) na terytoria europejskie, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie, oraz terytoria nienależące do
obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltar.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 269/2008
z dnia 19 marca 2008 r.
ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w obszarach ICES VI i VII (wody terytorialne
Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów
trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

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,

Artykuł 1
Wyczerpanie kwoty
Kwotę połowową przyznaną na 2008 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.

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,

Artykuł 2

a także mając na uwadze, co następuje:

Zakazy
(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2006 z dnia
19 grudnia 2006 r. ustanawiające na rok 2007 i 2008
wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych
statków rybackich dotyczące niektórych głębinowych
zasobów rybnych (3) ustanawia kwoty na lata 2007
i 2008.

(2)

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 2008 r.

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 również przechowywania na statku, przeładunku
i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez
te statki po tej dacie.
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 19 marca 2008 r.
W imieniu Komisji
Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa i Gospodarki
Morskiej

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192
z 24.7.2007, s. 1).
(2) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006,
s. 9). Sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, s. 6.
(3) Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1533/2007 (Dz.U. L 337
z 21.12.2007, s. 21).
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ZAŁĄCZNIK

Nr

01/DSS

Państwo członkowskie

ESP

Stado

BLI/67-

Gatunek

Molwa niebieska (Molva dypterygia)

Obszar

VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji
krajów trzecich)

Data

4.2.2008

20.3.2008

20.3.2008
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 270/2008
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina
1) Afryka, określonej w art. 9 ust. 5 rozporządzenia
(WE) nr 883/2001, może zostać przekroczona,
w przypadku gdy wydawanie pozwoleń na wywóz
z wcześniejszym ustaleniem refundacji nie zostanie ograniczone. Należy zatem zastosować jednolity wskaźnik
akceptacji wniosków złożonych od dnia 16 do dnia
18 marca 2008 r. i zawiesić dla wymienionej strefy do
dnia 1 maja 2008 r. wydawanie wnioskowanych
pozwoleń na wywóz, jak również składanie nowych
wniosków,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:
Artykuł 1

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

1.
Pozwolenia na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji w sektorze wina, o które wnioskowano w okresie od dnia
16 do dnia 18 marca 2008 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 883/2001, są wydawane w ilości wynoszącej 64,57 % ilości
wnioskowanej dla strefy 1) Afryka.

(2)

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

2.
Dla produktów w sektorze wina określonych w ust. 1
wydawanie pozwoleń na wywóz, o które wnioskowano od
dnia 19 marca 2008 r., jak również składanie wniosków
o pozwolenia na wywóz od dnia 20 marca 2008 r., jest zawieszone dla strefy przeznaczenia 1) Afryka do dnia 1 maja
2008 r.

(3)

Na podstawie informacji dotyczących wniosków
o pozwolenia na wywóz, będących w dyspozycji Komisji
w dniu 19 marca 2008 r., dostępna ilość w okresie do
dnia 30 kwietnia 2008 r., dla strefy przeznaczenia

(1)

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie
20 marca 2008 r.

wchodzi

w

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2008 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str.
nione rozporządzeniem (WE)
z 18.10.2007, s. 5).
(2) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str.
nione rozporządzeniem (WE)
z 16.11.2007, s. 1).

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1211/2007 (Dz.U. L 274
1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1234/2007 (Dz.U. L 299

życie

z

dniem
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DYREKTYWY
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/24/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez
instytucje kredytowe, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

elementów lub dodanie do aktu nowych, innych niż
istotne elementów.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 47 ust. 2 zdanie pierwsze i trzecie,

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (6) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby
można było stosować procedurę regulacyjną połączoną
z kontrolą do już obowiązujących aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu,
akty
te
należy
dostosować
zgodnie
z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania
dostosowań technicznych i środków wykonawczych
w celu uwzględnienia między innymi nowych zjawisk
na rynkach finansowych oraz zapewnienia jednolitego
stosowania dyrektywy 2006/48/WE. Środki te mają na
celu objaśnienie definicji, zmianę zakresu wyłączeń,
uzupełnienie lub zastąpienie przepisów dyrektywy
poprzez dostosowania techniczne dotyczące funduszy
własnych i organizacji, obliczania oraz oceny ryzyka
i ekspozycji. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny
i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne
dyrektywy 2006/48/WE, poprzez dodanie do niej
nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny
zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji
1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2006/48/WE ustanawia ograniczenie czasowe
dotyczące uprawnień wykonawczych przyznanych
Komisji. W oświadczeniu w sprawie decyzji
2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja
stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które odpowiada wyrażanemu
przez Parlament Europejski życzeniu sprawowania
kontroli nad wykonywaniem aktów przyjętych
w drodze współdecyzji, i że w związku z tym należy
przyznać Komisji bezterminowe uprawnienia wykonawcze. Parlament Europejski i Rada również oświadczyły,
że zapewnią możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków
mających na celu uchylenie tych przepisów aktów, które
przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą
przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe
w dyrektywie 2006/48/WE powinien zostać skreślony.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (4) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (5).

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne
elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Dz.U. C 39 z 23.2.2007, s. 1.
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 3 marca 2008 r.
4
( ) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2007/64/WE (Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1).
(5) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(6) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.
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Komisja powinna w regularnych odstępach czasu oceniać
funkcjonowanie przepisów dotyczących przyznanych jej
uprawnień wykonawczych w celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ustalenia, czy zakres
tych uprawnień i wymogi proceduralne nałożone na
Komisję są właściwe i czy gwarantują zarówno skuteczność, jak i demokratyczną odpowiedzialność.

(7)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do
dyrektywy 2006/48/WE.

(8)

Ponieważ zmiany, które mają zostać wprowadzone
niniejszą dyrektywą do dyrektywy 2006/48/WE na
mocy niniejszej dyrektywy, są natury technicznej
i dotyczą jedynie procedury komitetowej, państwa członkowskie nie muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest
zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W dyrektywie 2006/48/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 150 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„1.
Bez uszczerbku, w odniesieniu do funduszy własnych, dla wniosku, który Komisja ma przedłożyć zgodnie
z art. 62, dostosowania techniczne mające na celu
zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy w następujących dziedzinach, przyjmuje się zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 151 ust. 2:”;
b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
(i) w zdaniu wprowadzającym skreśla się wyrazy
„zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 151
ust. 2”;
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2) w art. 151 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;
b) dodaje się następujący ustęp:
„2a.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem jej art. 8.
Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE
ustala się na trzy miesiące.”;
c) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3.
Do 31 grudnia 2010 r., a następnie przynajmniej
co trzy lata, Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących jej uprawnień wykonawczych i przedstawia
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
w
sprawie
funkcjonowania
tych
uprawnień.
W sprawozdaniu tym analizowana jest zwłaszcza
konieczność wniesienia przez Komisję zmian do obowiązującej dyrektywy w celu zapewnienia właściwego
zakresu uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.
Stwierdzeniu, czy ewentualnie konieczne jest dokonanie
zmian, towarzyszy szczegółowe uzasadnienie jego
podstaw. W razie potrzeby do sprawozdania dołączony
jest wniosek legislacyjny dotyczący zmiany przepisów, na
mocy których Komisji przyznane zostały uprawnienia
wykonawcze.”.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 3
Adresaci

(ii) dodaje się akapit w następującym brzmieniu:
„Środki, o których mowa w lit. a), b), c) i f), mające na
celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 151 ust. 2a. Środki,
o których mowa w lit. d) i e) są przyjmowane zgodnie
z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 151
ust. 2a.”;
c) skreśla się ust. 3 i 4;

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.
W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/25/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu
finansowego w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (6) dotyczącym decyzji 2006/512/WE,
aby można było zastosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą do aktów prawnych już obowiązujących przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art.
251 Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie
z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania
środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy
2002/87/WE w celu wyjaśnienia technicznych aspektów
niektórych definicji zawartych w tej dyrektywie, zwłaszcza w celu uwzględnienia rozwoju sektora finansowego
i technik nadzoru ostrożnościowego oraz w celu zapewnienia jednolitego stosowania tej dyrektywy na terenie
Wspólnoty. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny
i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne
dyrektywy 2002/87/WE, miedzy innymi poprzez
dodanie nowych elementów innych niż istotne, środki
te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji
1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2002/87/WE przewiduje ograniczenie
czasowe dotyczące przyznanych Komisji uprawnień
wykonawczych. W oświadczeniu dotyczącym decyzji
2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja
stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego w zakresie kontroli wykonania
aktów przyjętych w drodze współdecyzji i że
w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. Parlament
Europejski i Rada oświadczyły również, że zapewnią
możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków mających
na celu uchylenie tych przepisów w aktach prawnych,
które przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą
przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe
w dyrektywie 2002/87/WE powinien zostać skreślony.

(6)

Komisja powinna w regularnych odstępach czasu oceniać
funkcjonowanie przepisów dotyczących przyznanych jej
uprawnień wykonawczych w celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ustalenia, czy zakres
tych uprawnień i wymogi proceduralne nałożone na
Komisję są właściwe i czy gwarantują zarówno skuteczność, jak i demokratyczną odpowiedzialność.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 47 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (4) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne
elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych
elementów lub dodanie do aktu nowych innych niż
istotne elementów.

(1)

Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Dz.U. C 39 z 23.2.2007, s. 1.
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 3 marca 2008 r.
4
( ) Dz.U. L 35 z 11.2.2003, s. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2005/1/WE (Dz.U. L 79 z 24.3.2005, s. 9).
(5) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(6) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.
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(7)

Dyrektywa 2002/87/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(8)

W związku z tym, że zmiany wprowadzone niniejszą
dyrektywą do dyrektywy 2002/87/WE są natury technicznej i dotyczą jedynie procedury komitetu, państwa
członkowskie nie muszą dokonywać ich transpozycji.
Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów
w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W dyrektywie 2002/87/WE wprowadza się następujące zmiany:
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b) ustępy 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3.
Do 31 grudnia 2010 r., a następnie przynajmniej
co trzy lata, Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących jej uprawnień wykonawczych i przedstawia
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
w
sprawie
funkcjonowania
tych
uprawnień.
W sprawozdaniu tym analizowana jest zwłaszcza
konieczność wniesienia przez Komisję zmian do niniejszej dyrektywy w celu zapewnienia właściwego zakresu
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Stwierdzeniu, czy ewentualnie konieczne jest dokonanie zmian,
towarzyszy szczegółowe uzasadnienie jego podstaw.
W razie potrzeby do sprawozdania dołączony jest
wniosek legislacyjny dotyczący zmiany przepisów, na
mocy których Komisji przyznane zostały uprawnienia
wykonawcze.”.

1) w art. 20 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się wyrazy „Zgodnie z procedurą określoną
w art. 21 ust. 2”;
b) dodaje się akapit w brzmieniu:
„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 21
ust. 2.”;
2) w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 3
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.
W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady
J. LENARČIČ

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

Przewodniczący
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/26/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 2003/6/WE w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji
na rynku (nadużyć na rynku) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
jętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251
Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie
z obowiązującymi procedurami.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,
(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania
środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy
2003/6/WE w celu uwzględnienia technicznego rozwoju
rynków finansowych i zapewnienia jednolitego stosowania tej dyrektywy. Środki te mają na celu dostosowanie zawartych w niej definicji, doprecyzowanie lub
uzupełnienie przepisów tej dyrektywy o techniczne
zasady dotyczące ujawniania informacji wewnętrznych,
wykazów osób mających dostęp do informacji poufnych,
zgłaszania właściwym organom transakcji zarządu
i transakcji podejrzanych oraz uczciwego przedstawiania
wyników badań. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny
i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne
dyrektywy 2003/6/WE poprzez dodanie do niej nowych
elementów innych niż istotne, środki te muszą zostać
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2003/6/WE przewiduje ograniczenie czasowe
dotyczące przyznanych Komisji uprawnień wykonawczych.
W
oświadczeniu
dotyczącym
decyzji
2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja
stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego w zakresie kontroli wykonania
aktów przyjętych w drodze procedury współdecyzji
i że w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. Parlament
Europejski i Rada oświadczyły również, że zapewnią
możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków mających
na celu uchylenie tych przepisów w aktach prawnych,
które przewidują czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą
przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe
w dyrektywie 2003/6/WE powinien zostać skreślony.

(6)

Komisja powinna w regularnych odstępach czasu oceniać
funkcjonowanie przepisów dotyczących przyznanych jej
uprawnień wykonawczych w celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ustalenia, czy zakres
tych uprawnień i wymogi proceduralne nałożone na
Komisję są właściwe i czy zapewniają zarówno skuteczność, jak i demokratyczną odpowiedzialność.

(7)

Dyrektywa 2003/6/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (4) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (5).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych
niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych
elementów lub dodanie do aktu nowych elementów
innych niż istotne.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (6) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby
można było zastosować procedurę regulacyjną połączoną
z kontrolą do aktów prawnych już obowiązujących przy-

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Dz.U. C 39 z 23.2.2007, s. 1.
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz
decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.
4
( ) Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16.
(5) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).
(6) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.
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W związku z tym, że zmiany wprowadzane niniejszą
dyrektywą do dyrektywy 2003/6/WE są natury technicznej i dotyczą jedynie procedury komitetu, państwa
członkowskie nie muszą dokonywać ich transpozycji.
Nie jest zatem konieczne ustanowienie przepisów
w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W dyrektywie 2003/6/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) akapit pierwszy pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. »Przyjęte praktyki rynkowe« oznaczają praktyki
w sposób racjonalny oczekiwane na jednym lub
więcej rynków i akceptowane przez odpowiednie
władze zgodnie ze wskazówkami przyjętymi przez
Komisję, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, określoną w art. 17 ust. 2a.”;
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3) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się wyrazy „przyjętymi zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 2”;

b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 2a.”;

4) artykuł 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.
Zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa
w art. 17 ust. 2, Komisja przyjmuje środki wykonawcze
odnoszące się do procedur roboczych dotyczących wymiany
informacji i kontroli transgranicznej, o których mowa
w niniejszym artykule.”;

5) w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się ustęp w brzmieniu:
b) w akapicie drugim wprowadza się następujące zmiany:
(i) skreśla się wyrazy „stanowiąc zgodnie z procedurą
przewidzianą w art. 17 ust. 2”;

(ii) dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17
ust. 2a.”;

2) w art. 6 ust. 10 wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą przewidzianą
w art. 17 ust. 2”;

„2a.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b) ustępy 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.
Do dnia 31 grudnia 2010 r., a następnie przynajmniej co 3 lata Komisja dokonuje przeglądu przepisów
dotyczących jej uprawnień wykonawczych i przedstawia
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
w
sprawie
funkcjonowania
tych
uprawnień.
W sprawozdaniu tym analizowana jest zwłaszcza
konieczność wniesienia przez Komisję zmian do niniejszej dyrektywy w celu zapewnienia właściwego zakresu
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Stwierdzeniu, czy ewentualnie konieczne jest dokonanie zmian,
towarzyszy szczegółowe uzasadnienie jego podstaw.
W razie potrzeby do sprawozdania dołączony jest
wniosek legislacyjny dotyczący zmiany przepisów, na
mocy których Komisji przyznane zostały uprawnienia
wykonawcze.”.

b) dodaje się akapit w brzmieniu:
Artykuł 2
„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 2a.”;

Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Artykuł 3
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/27/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska
organizmów zmodyfikowanych genetycznie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji
(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjęcia
środków niezbędnych do wdrożenia dyrektywy
2001/18/WE. Środki te mają na celu dostosowanie niektórych załączników, ustanawianie kryteriów powiadamiania oraz określenie minimalnych progów. Ponieważ
środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę
elementów innych niż istotne dyrektywy 2001/18/WE
między innymi poprzez dodanie do tej dyrektywy
nowych elementów innych niż istotne, środki te należy
przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

po konsultacji z Komitetem Regionów,

(5)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do
dyrektywy 2001/18/WE.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

(6)

Ponieważ zmiany wprowadzone do dyrektywy
2001/18/WE niniejszą dyrektywą są natury technicznej
i dotyczą jedynie procedury komitetowej, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie
jest zatem konieczne ustanowienie przepisów w tym
względzie,

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego artykuł 95,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

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

(2)

(3)

Dyrektywa 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (4).
Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne
elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych
elementów lub dodanie do aktu nowych innych niż
istotne elementów.
Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby
można było stosować procedurę regulacyjną połączoną
z kontrolą do aktów prawnych już obowiązujących przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251
Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie
z obowiązującymi procedurami.

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 3 marca 2008 r.
(3) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 (Dz.U. L 268
z 18.10.2003, s. 24).
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).
(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W dyrektywie 2001/18/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 16 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.
Ustanowione zostają kryteria i wymogi dotyczące
informacji, o których mowa w ust. 1, oraz wszelkie odpowiednie wymogi dotyczące skróconego opisu. Środki te,
mające na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje
się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3. Kryteria
i wymogi dotyczące informacji zapewniają wysoki stopień
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego i opierają się na dostępnych dowodach naukowych
dotyczących takiego bezpieczeństwa oraz na doświadczeniach uzyskanych podczas uwalniania porównywalnych
GMO.

Wymogi art. 13 ust. 2 zastępuje się wymogami przyjętymi
zgodnie z pierwszym akapitem i stosuje się procedurę ustanowioną w art. 13 ust. 3, 4, 5 i 6 oraz w art. 14 i art. 15.
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3.
Przed zastosowaniem procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przewidzianej w art. 30 ust. 3 dla decyzji
dotyczącej kryteriów i wymagań dotyczących informacji,
o których mowa w ust. 1, Komisja udostępnia wniosek
ogółowi społeczeństwa. Uwagi społeczeństwa do Komisji
mogą być zgłaszane przez 60 dni. Komisja przekazuje te
uwagi wraz z ich analizą komitetowi ustanowionemu na
mocy art. 30.”;
2) artykuł 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
W przypadku produktów, w których nie można
wykluczyć obecności ubocznych lub nieuniknionych technicznie śladowych ilości zatwierdzonych GMO, można
ustanowić minimalny próg ich zawartości, poniżej którego
produkty te nie będą musiały być etykietowane zgodnie
z przepisami ust. 1.
Poziomy progów zostają ustanowione w zależności od
produktu. Środki te, mające na celu zmianę elementów
innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.”;
3) artykuł 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.
W przypadku produktów przeznaczonych do bezpośredniego przetwarzania ust. 1 nie ma zastosowania do
ilości śladowych zatwierdzonych GMO w stosunku nieprzekraczającym 0,9 % lub niższych progów, pod warunkiem
że te ilości śladowe są uboczne lub nieuniknione technicznie.
Mogą zostać ustanowione poziomy progów, o których
mowa w pierwszym akapicie. Środki te, mające na celu
zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 30 ust. 3.”;
4) artykuł 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
W ciągu 60 dni od daty otrzymania informacji przekazanych przez państwo członkowskie zostaje podjęta
decyzja w sprawie środków przedsięwziętych przez to
państwo członkowskie zgodnie z procedurą regulacyjną,
o której mowa w art. 30 ust. 2. Do celów obliczania
60-dniowego okresu nie będzie się uwzględniać jakiegokolwiek okresu, w którym Komisja oczekuje na dalsze informacje, jakich może zażądać od zgłaszającego, lub zasięga
opinii Komitetu(-ów) Naukowego(-ych), o którą się zwróciła. Okres oczekiwania Komisji na opinię Komitetu(-ów)
Naukowego(-ych) nie przekracza 60 dni.
Nie będzie też uwzględniany czas potrzebny Radzie na
działania zgodne z procedurą regulacyjną, o której mowa
w art. 30 ust. 2.”;
5) artykuł 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2.
Warunki wprowadzenia w życie ust. 1 zostaną ustalone bez powielania czy rozbieżności z dotychczas obowiązującymi przepisami prawodawstwa wspólnotowego
w zakresie etykietowania. Środki te, mające na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez
jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 30 ust. 3.
Należy uwzględnić przy tym, w odpowiednich przypadkach, przyjęte zgodnie z prawem wspólnotowym przepisy
państw członkowskich dotyczące etykietowania.”;
6) artykuł 27 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 27
Dostosowanie załączników do postępu technicznego
Dostosowanie do postępu technicznego sekcji C
i D załącznika II, załączników III–VI i sekcji C załącznika
VII, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa
w art. 30 ust. 3.”;
7) artykuł 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;
8) w załączniku II ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy załącznik zawiera ogólny opis wyznaczonych
celów, koniecznych elementów oraz ogólnych zasad
i metodologii, których należy przestrzegać podczas dokonywania oceny ryzyka dla środowiska naturalnego określonej w art. 4 i 13. Dla ułatwienia zastosowania
i wyjaśnienia niniejszego załącznika mogą zostać opracowane zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa
w art. 30 ust. 2, techniczne noty przewodnie.”;
9) w załączniku IV część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy załącznik zawiera ogólny opis dodatkowych
informacji, które należy dostarczyć w przypadku zgłoszenia
wprowadzenia do obrotu oraz informacji zgodnych
z wymaganiami w zakresie etykietowania GMO wprowadzanych do obrotu w charakterze lub w składzie
produktów, a także GMO zatwierdzonych na mocy art. 2
ust. 4 akapit drugi. Dla ułatwienia zastosowania
i wyjaśnienia niniejszego załącznika mogą zostać opracowane zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa
w art. 30 ust. 2, techniczne noty przewodnie, zawierające
między innymi opis przewidywanego sposobu użycia
produktu. Wymogi w zakresie etykietowania organizmów
objętych wyjątkami zgodnie z art. 26 zostaną ustalone na
podstawie odpowiednich zaleceń i ograniczeń dotyczących
ich stosowania:”;
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10) w załączniku VII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„Niniejszy załącznik zawiera ogólny opis warunków
i celów, które należy osiągnąć, oraz zasad ogólnych,
którymi należy się kierować przy opracowywaniu planu
monitorowania określonego w art. 13 ust. 2, art. 19
ust. 3 i art. 20. Dla ułatwienia zastosowania i wyjaśnienia
niniejszego załącznika mogą zostać opracowane zgodnie
z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 30 ust. 2,
techniczne noty przewodnie.”.
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Artykuł 3
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

Artykuł 2
W imieniu Rady

Wejście w życie

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/28/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących
ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz
dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych
Komisji
28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (7).

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne
elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez skreślenie niektórych z tych elementów
lub dodanie nowych, innych niż istotne, elementów.

(3)

Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (8) w sprawie decyzji
2006/512/WE, aby można było stosować procedurę
regulacyjną połączoną z kontrolą do już obowiązujących
aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 251 Traktatu, akty te należy odpowiednio dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

W oświadczeniu tym podaje się wykaz aktów prawnych,
które powinny zostać dostosowane w trybie pilnym,
wśród których znajduje się dyrektywa 2005/32/WE.
Dostosowanie wspomnianej dyrektywy powoduje, że
konieczne staje się dostosowanie dyrektyw 92/42/EWG,
96/57/WE i 2000/55/WE.

(5)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do zmiany lub
uchylenia
dyrektyw
92/42/EWG,
96/57/WE
i 2000/55/WE. Decyzję o zmianie lub uchyleniu należy
przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(6)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia
do przyjmowania środków wykonawczych określających
wymogi dotyczące ekoprojektu dla określonych
produktów wykorzystujących energię, w tym również
do wprowadzania środków wykonawczych w trakcie
okresu przejściowego oraz tam, gdzie to jest właściwe,
przepisów dotyczących równoważenia różnych aspektów
środowiskowych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny
i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów
dyrektywy 2005/32/WE poprzez jej uzupełnienie
nowymi elementami innymi niż istotne, środki te
powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3), a także trzy dyrektywy stanowiące środki
wykonawcze do niej w rozumieniu jej art. 15, tj. dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów
wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub
gazowym (4), dyrektywa 96/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 września 1996 r. w sprawie
wymagań efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarek-zamrażarek i zamrażarek typu domowego (5)
oraz dyrektywa 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wymogów
efektywności energetycznej stateczników do oświetlenia
fluorescencyjnego (6), przewidują przyjęcie niektórych
środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 3 marca 2008 r.
(3) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.
(4) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, s. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2005/32/WE.
(5) Dz.U. L 236 z 18.9.1996, s. 36. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2005/32/WE.
(6) Dz.U. L 279 z 1.11.2000, s. 33. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2005/32/WE.

(7) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).
(8) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.
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(7)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do
dyrektywy 2005/32/WE oraz dyrektyw 92/42/EWG,
96/57/WE i 2000/55/WE.

(8)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą
w dyrektywie 2005/32/WE, a także w dyrektywach
92/42/EWG, 96/57/WE i 2000/55/WE, to dostosowania
o charakterze technicznym, które dotyczą wyłącznie
procedur komitetowych; państwa członkowskie nie
muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest zatem
konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
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3) w art. 16 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w zdaniu wprowadzającym skreśla się słowa „zgodnie
z procedurą określoną w art. 19 ust. 2 i”;

b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, określoną w art. 19 ust. 3.”;

Artykuł 1
Zmiany w dyrektywie 2005/32/WE
W dyrektywie 2005/32/WE wprowadza się niniejszym następujace zmiany:

1) w art. 13 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a. Wytyczne uwzględniające specyfikę MŚP działających
w sektorze produkcji objętym środkiem wykonawczym
mogą towarzyszyć temu środkowi. W razie konieczności
i zgodnie z ust. 1 Komisja może przygotować dodatkowe
opracowania specjalistyczne, by ułatwić MŚP wdrażanie
niniejszej dyrektywy.”;

2) w art. 15 wprowadza się następujace zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.
W przypadku gdy dany PWE spełnia kryteria określone w ust. 2, jest on objęty środkami wykonawczymi
lub środkami samoregulacji zgodnie z ust. 3 lit. b). Takie
środki wykonawcze, mające na celu zmianę elementów
innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19
ust. 3.”;

4) artykuł 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje
się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”.

Artykuł 2
Zmiana w dyrektywie 92/42/EWG
W art. 10a dyrektywy 92/42/EWG wyrazy „zgodnie z art. 19
ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE” zastępuje się wyrazami „zgodnie
z art. 19 ust. 3 dyrektywy 2005/32/WE”.

Artykuł 3
Zmiana w dyrektywie 96/57/WE
W art. 9a dyrektywy 96/57/WE wyrazy „zgodnie z art. 19 ust.
2 dyrektywy 2005/32/WE” zastępuje się wyrazami „zgodnie
z art. 19 ust. 3 dyrektywy 2005/32/WE”.

Artykuł 4
Zmiana w dyrektywie 2000/55/WE

b) ustęp 10 otrzymuje brzmienie:

„10.
W stosownych przypadkach do środka wykonawczego określającego wymagania dotyczące ekoprojektu
dołączone zostaną przepisy dotyczące równoważenia
różnych aspektów środowiskowych. Środki te, mające
na celu zmianę mniej istotnych elementów niniejszej
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 19 ust. 3.”;

W art. 9a dyrektywy 2000/55/WE wyrazy „zgodnie z art. 19
ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE” zastępuje się wyrazami „zgodnie
z art. 19 ust. 3 dyrektywy 2005/32/WE”.

Artykuł 5
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Artykuł 6
Adresaci
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/29/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do
produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do dostosowania
niektórych przepisów i załączników, przyjmowania
uzgodnień, zasad i wytycznych oraz do określania szczególnych warunków stosowania. Ponieważ środki te mają
zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych
niż istotne dyrektywy 2001/83/WE, między innymi
poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi
niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną
w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2001/83/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(6)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do
dyrektywy 2001/83/WE są natury technicznej i dotyczą
jedynie procedury komitetu, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie jest zatem
konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (4).

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
(2)

(3)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą w celu przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych
niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów
lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami
innymi niż istotne.

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby
można było stosować procedurę regulacyjną połączoną
z kontrolą do obowiązujących już aktów przyjętych
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu,
akty te muszą zostać dostosowane zgodnie
z obowiązującymi procedurami.

Zmiany
W dyrektywie 2001/83/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 14 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli jest to uzasadnione w świetle nowej wiedzy
naukowej, Komisja może zmienić akapit pierwszy tiret
trzecie. Środek ten, mający na celu zmianę elementów
innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmowany jest
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 121 ust. 2a.”;

2) artykuł 35 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz
decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.
(3) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1394/2007 (Dz.U. L 324 z 10.12.2007,
s. 121).
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).
(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

„Komisja przyjmuje te uzgodnienia w drodze rozporządzenia wykonawczego. Środek ten, mający na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez
jej uzupełnienie, przyjmowany jest zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art.
121 ust. 2a.”;
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3) artykuł 46 lit. f) akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Niniejszą literę stosuje się również do niektórych zaróbek,
których wykaz i szczególne warunki stosowania są ustanowione dyrektywą przyjętą przez Komisję. Środek ten,
mający na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowany jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 121 ust. 2a.”;
4) artykuł 46a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Komisja może zmienić ust. 1 w celu dostosowania
go do postępu naukowego i technicznego. Środek ten,
mający na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszej dyrektywy, przyjmowany
jest zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 121 ust. 2a.”;
5) artykuł 47 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania
produktów leczniczych, o których mowa w art. 46 lit. f),
przyjmowane są w formie dyrektywy. Środek ten, mający
na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowany jest
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 121 ust. 2a.”;
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uwzględnienia postępu naukowego i technicznego. Środek
ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszej dyrektywy,
przyjmowany jest zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 121 ust. 2a.”;
9) artykuł 120 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 120
Komisja przyjmuje konieczne zmiany w celu dostosowania
załącznika I do postępu naukowego i technicznego. Środki
te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszej dyrektywy, przyjmowane są zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art.
121 ust. 2a.”;
10) w art. 121 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;
b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4.
Regulamin wewnętrzny stałego komitetu podaje
się do wiadomości publicznej.”.

6) artykuł 104 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 2
„7.
Komisja może zmienić ust. 6 w świetle doświadczeń
nabytych w ramach jego stosowania. Środek ten, mający na
celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmowany jest zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 121 ust. 2a.”;

Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 3

7) artykuł 107 ust. 2 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:
„Decyzja w sprawie niezbędnych środków dotyczących
danego produktu podejmowana jest zgodnie z procedurą
zarządzającą, o której mowa w art. 121 ust. 3.”;
8) artykuł 108 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 108
Komisja przyjmuje wszelkie zmiany, które mogą być
konieczne do aktualizacji przepisów art. 101–107 w celu

Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący

20.3.2008
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/30/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby
można było stosować procedurę regulacyjną połączoną
z kontrolą do aktów prawnych już obowiązujących przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251
Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie
z obowiązującymi procedurami.

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania
środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy
2006/43/WE, w szczególności w celu zapewnienia
zaufania do funkcji badania i jednolitego stosowania
wymagań dotyczących etyki zawodowej, systemów
zapewnienia jakości, niezależności i obiektywności, jak
również w celu dostosowania wykazu przedmiotów
wchodzących w zakres sprawdzianów wiedzy teoretycznej biegłych rewidentów, przyjęcia międzynarodowych standardów rewizji finansowej i wspólnych standardów dla sprawozdań z badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz w celu określenia wyjątkowych przypadków przekazania dokumentów państwom trzecim. Ponieważ środki te mają
zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych
niż istotne dyrektywy 2006/43/WE, między innymi
poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi
niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną
w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2006/43/WE ustanawia ograniczenie czasowe
dotyczące uprawnień wykonawczych przyznanych
Komisji. We wspólnym oświadczeniu w sprawie decyzji
2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja
stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiązanie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu Europejskiego, przewidując kontrolę wykonania
aktów
przyjętych
w
procedurze
współdecyzji,
i że w związku z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie uprawnienia wykonawcze. Parlament
Europejski i Rada oświadczyły również, że zapewnią
możliwie jak najszybsze przyjęcie wniosków mających
na celu uchylenie tych aktów prawnych, które przewidują
czasowe ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przepis ustanawiający takie ograniczenie czasowe w dyrektywie
2006/43/WE powinien zostać skreślony.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 44 ust. 2 lit. g),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (4).

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą w celu przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych
niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów
lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami
innymi niż istotne.

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz
decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.
(3) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87.
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.
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Komisja powinna w regularnych odstępach czasu oceniać
funkcjonowanie przepisów dotyczących przyznanych jej
uprawnień wykonawczych w celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ustalenia, czy zakres
tych uprawnień i wymogi proceduralne nałożone na
Komisję są właściwe i czy zapewniają zarówno skuteczność, jak i demokratyczną odpowiedzialność.
Dyrektywa 2006/43/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.
Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do
dyrektywy 2006/43/WE są natury technicznej i dotyczą
jedynie procedury komitetu, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie jest zatem
konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,
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b) dodaje się akapit w brzmieniu:
„Środki, o których mowa w akapicie 1, mające na celu
zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 48 ust. 2a.”;
4) w art. 26 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 wyrazy „zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 48 ust. 2” zastępuje się wyrazami „zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 48 ust. 2a”;
b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

(i) skreśla się wyrazy „zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 48 ust. 2,”;

Zmiany
W dyrektywie 2006/43/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się wyrazy „…, zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 48 ust. 2,”;
b) dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy, przyjmowane są zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

(ii) dodaje się akapit w brzmieniu:
„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym,
mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art.
48 ust. 2a.”;
5) w art. 28 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się wyrazy „…, zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 48 ust. 2 niniejszej dyrektywy,”;
b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

2) w art. 21 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się wyrazy „…, zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 48 ust. 2,”;
b) dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;
6) w art. 29 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się wyrazy „…, zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 48 ust. 2,”;
b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

3) w art. 22 ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się wyrazy „…, zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 48 ust. 2,”;

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;
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7) w art. 36 ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się wyrazy „Zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 48 ust. 2,”;

b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 2a.”;

L 81/55

W tym kontekście Komisja może przyjąć, zgodnie
z wymogami określonymi w art. 29, 30, i 32, środki zmierzające do ustanowienia ogólnych kryteriów równoważności, mających zastosowanie do wszystkich państw trzecich i wykorzystywanych przez państwa członkowskie przy
ocenie równoważności na poziomie krajowym. Kryteria te
nie mogą wykraczać poza wymogi określone w art. 29, 30
i 32. Wspomniane środki, mające na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez
jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art.
48 ust. 2a.”;
10) w art. 47 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

8) artykuł 45 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.
Dla zapewnienia jednolitego stosowania ust. 5 lit. d)
równoważność, o której mowa w tym ustępie, jest
oceniana przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi i podlega decyzji Komisji zgodnie z procedurą
regulacyjną, o której mowa w art. 48 ust. 2. Państwa członkowskie mogą oceniać równoważność, o której mowa
w ust. 5 lit. d) niniejszego artykułu, dopóki Komisja nie
podejmie takiej decyzji.

W tym kontekście Komisja może przyjąć, zgodnie
z wymogami określonymi w art. 22, 24, 25 i 26, środki
zmierzające do ustanowienia ogólnych kryteriów równoważności, mających zastosowanie do wszystkich państw
trzecich i wykorzystywanych przez państwa członkowskie
przy ocenie równoważności na poziomie krajowym.
Kryteria te nie mogą wykraczać poza wymogi określone
w art. 22, 24, 25 i 26. Wspomniane środki, mające na
celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 48 ust. 2a.”;

9) artykuł 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.
Dla zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1
równoważność, o której mowa w tym ustępie, jest
oceniana przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi i podlega decyzji Komisji zgodnie z procedurą
regulacyjną, o której mowa w art. 48 ust. 2. Państwa członkowskie mogą przeprowadzić ocenę równoważności,
o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, lub polegać
na ocenach przeprowadzonych przez inne państwa członkowskie, o ile Komisja nie podjęła takiej decyzji. Jeżeli
Komisja stwierdzi, że wymóg równoważności, o którym
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie jest spełniony,
może zezwolić danym audytorom i jednostkom audytorskim na kontynuowanie działalności w zakresie rewizji
finansowej zgodnie z wymogami danego państwa członkowskiego w stosownym okresie przejściowym.

„3.
Dla zapewnienia jednolitego stosowania ust. 1 lit.
c) równoważność, o której mowa w tym ustępie, jest
oceniana przez Komisję we współpracy z państwami
członkowskimi i podlega decyzji Komisji zgodnie
z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 48 ust.
2. Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne
do zachowania zgodności z decyzją Komisji.
Taka ocena adekwatności opiera się na wymogach art.
36 lub zasadniczo równoważnych rezultatach funkcjonalnych. Wszelkie środki podejmowane w tym
kontekście, mające na celu zmianę elementów innych
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie
oraz ułatwienie współpracy między właściwymi
władzami, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 48
ust. 2a.”;
b) w ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:
(i) skreśla się wyrazy „…, zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 48 ust. 2,”;
ii) dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Środek ten, mający na celu zmianę elementów
innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej
uzupełnienie, przyjmowany jest zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa
w art. 48 ust. 2a.”;
11) w art. 48 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;
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b) ustępy 3 i 4 otrzymują brzmienie:

Artykuł 2
Wejście w życie

„3.
Do dnia 31 grudnia 2010 r., a następnie przynajmniej co trzy lata, Komisja dokonuje przeglądu przepisów dotyczących jej uprawnień wykonawczych
i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania tych uprawnień. W sprawozdaniu tym analizowana jest zwłaszcza
konieczność wniesienia przez Komisję zmian do niniejszej dyrektywy w celu zapewnienia właściwego zakresu
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Stwierdzeniu, czy ewentualnie konieczne jest dokonanie
zmian, towarzyszy szczegółowe uzasadnienie jego
podstaw. W razie potrzeby do sprawozdania dołączony
jest wniosek legislacyjny dotyczący zmiany przepisów,
na mocy których Komisji przyznane zostały uprawnienia wykonawcze.”.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 3
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.
W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/31/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych,
w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania
wspólnych warunków dotyczących badań i rozwoju,
dostosowania załączników i przyjmowania programu
przeglądu. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny
i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne
dyrektywy 98/8/WE, między innymi poprzez uzupełnienie jej nowymi elementami innymi niż istotne, środki
te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji
1999/468/WE.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(5)

Dyrektywa 98/8/WE powinna zatem zostać odpowiednio
zmieniona.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

(6)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do
dyrektywy 98/8/WE są natury technicznej i dotyczą
jedynie procedury komitetu, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie jest zatem
konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3)
przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie
z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (4).

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zmiany

(2)

(3)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą w celu przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych
niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów
lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami
innymi niż istotne.

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby
można było stosować procedurę regulacyjną połączoną
z kontrolą do aktów prawnych już obowiązujących przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251
Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie
z obowiązującymi procedurami.

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz
decyzja Rady z dnia 3 marca 2008 r.
(3) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2008/16/WE (Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 48).
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).
(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

W dyrektywie 98/8/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt (i) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Wyniki oceny rozpowszechnia się zgodnie z art. 11
ust. 2 w celu przyjęcia przez Komisję decyzji zgodnie
z procedurą określoną w art. 27. Decyzja ta, mająca na
celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej
dyrektywy, przyjmowana jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 28
ust. 4.”;

b) w pkt (ii) ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. komitetowi określonemu w art. 28 ust. 1 udostępnia
się pełną dokumentację oceny, która służy lub służyła
do umieszczenia w załączniku I, IA lub IB.”;
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2) artykuł 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.
Po otrzymaniu oceny Komisja, zgodnie z art. 27 i bez
zbędnej zwłoki, opracowuje wniosek o przyjęcie decyzji najpóźniej 12 miesięcy od dnia otrzymania oceny, o której
mowa w ust. 2. Decyzja ta, mająca na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmowana jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 4.”;

3) artykuł 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.
Po przyjęciu niniejszej dyrektywy Komisja rozpocznie
dziesięcioletni program pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich substancji czynnych, które
w dniu, o którym mowa w art. 34 ust. 1, znajdowały się
na rynku jako substancje czynne produktu biobójczego przeznaczone do innych celów niż określone w art. 2 ust. 2
lit. c) i d). Środki wykonawcze określają opracowanie
i
wprowadzenie
w
życie
programu,
włącznie
z wyznaczeniem priorytetów oceny różnych substancji czynnych i określeniem harmonogramu. Środki te, mające na
celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 28 ust. 4. Nie później niż dwa lata przed
zakończeniem programu pracy, Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat
postępu w realizacji programu.

20.3.2008

5) artykuł 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.
Na koniec terminu, w którym mają zostać przekazane
uwagi, Komisja sporządza projekt decyzji zgodnie
z właściwą procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 2 lub
4, na podstawie następujących elementów:

a) dokumentów otrzymanych od państwa członkowskiego,
które oceniało dokumentację; oraz

b) wszelkich opinii otrzymanych od doradczych komitetów
naukowych;

c) uwag otrzymanych od pozostałych państw członkowskich i wnioskodawców;

d) wszystkich innych istotnych informacji.”;

6) w art. 28 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.
Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds.
Produktów Biobójczych”;
W okresie tego dziesięcioletniego okresu i od daty, o której
mowa w art. 34 ust. 1, może zostać podjęta decyzja
o wpisaniu substancji czynnej do załącznika I, IA lub IB
oraz określająca warunki dokonania takiego wpisu lub, jeżeli
wymogi art. 10 nie są spełnione lub gdy we właściwym
terminie nie dostarczono wymaganych informacji i danych,
decyzja o niewpisywaniu tej substancji do załącznika I, IA
lub IB. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie
przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 4.”;

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE
wynosi trzy miesiące.”;
4) artykuł 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
c) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„5.
Przyjmuje się wspólne warunki stosowania niniejszego
artykułu, w szczególności maksymalne ilości substancji czynnych lub produktów biobójczych, które mogą wyzwalać się
w trakcie doświadczeń, jak również minimalne dane, które
należy dostarczyć w celu umożliwienia oceny zgodnie
z ust. 2. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 4.”;

„3.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE
wynosi trzy miesiące.”;
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d) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 3

7) artykuł 29 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 29

Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Dostosowanie do postępu technicznego
Przyjmuje się środki niezbędne dla dostosowania załączników IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA lub IVB lub opisów typów
produktów w załączniku V do postępu technicznego oraz
dla określenia wymogów dotyczących danych w odniesieniu
do każdego z tych typów produktu. Środki te, mające na
celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy między innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 28 ust. 4.”.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.
W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/32/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

Komisja powinna być uprawniona do ustanowienia
specyfikacji technicznych i znormalizowanych metod,
jak również do dostosowania niektórych załączników.
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu
zmianę innych niż istotne elementów dyrektywy
2000/60/WE, miedzy innymi poprzez jej uzupełnienie
o nowe elementy, inne niż istotne, muszą one zostać
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Ponieważ Komisja ustanowiła już rejestr miejsc przewidzianych do stworzenia sieci interkalibracji, o którym
mowa w sekcji 1.4.1 załącznika V do dyrektywy
2000/60/WE na mocy decyzji 2005/646/WE (6), należy
skreślić odniesienia do terminów, które już upłynęły.

(6)

Dyrektywa 2000/60/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(7)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do
dyrektywy 2000/60/WE są natury technicznej i dotyczą
jedynie procedury komitetu, państwa członkowskie nie
muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest zatem
konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne
elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych
elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne,
elementów.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) dotyczącym decyzji 2006/512/WE,
aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała
zastosowanie do obowiązujących już aktów prawnych
przyjętych zgodnie z art. 251 Traktatu, akty te należy
dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 3 marca 2008 r.
(3) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją nr
2455/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 331
z 15.12.2001, s. 1).
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).
(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W dyrektywie 2000/60/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.
Określa się specyfikacje techniczne i znormalizowane
metody analizy i monitorowania stanu wód. Środki te,
mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 21 ust. 3.”;
(6) Decyzja Komisji 2005/646/WE z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie
ustanowienia rejestru miejsc przewidzianych do stworzenia sieci
interkalibracji zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE (Dz.U. L 243
z 19.9.2005, s. 1).
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2) artykuł 20 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 20
Dostosowania techniczne do dyrektywy
1.
Załączniki I, III oraz sekcję 1.3.6 załącznika V można
dostosować do postępu naukowo-technicznego, uwzględniając okresy przeglądów i uaktualnienia planów gospodarowania wodami w dorzeczach, o których mowa w art. 13.
Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 21 ust. 3.
W miarę potrzeby Komisja może przyjąć wytyczne
w sprawie wdrożenia załączników II i V zgodnie
z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 21 ust. 2.
2.
Do celów przesyłania i przetwarzania danych, w tym
danych statystycznych i kartograficznych do celów ust. 1
mogą zostać przyjęte formaty techniczne zgodnie
z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 21 ust. 2.”;
3) artykuł 21 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 21
Procedura komitetu
1.

L 81/61

4) w sekcji 1.4.1 załącznika V wprowadza się następujące
zmiany:
a) punkt (vii) otrzymuje brzmienie:
„(vii) Komisja przygotowuje projekt rejestru miejsc przewidzianych do stworzenia sieci interkalibracji. Ostateczny rejestr miejsc ustala się zgodnie z procedurą
regulacyjną, o której mowa w art. 21 ust. 2.”;
b) punkt (ix) otrzymuje brzmienie:
„(ix) Wyniki interkalibracji oraz wartości ustalone dla
klasyfikacji systemów monitorowania państwa
członkowskiego zgodnie z pkt (i)–(viii) oraz mające
na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje
się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 3
i publikuje się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia interkalibracji.”.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja jest wspomagana przez komitet.

2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje
się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.
Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji
1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.
3.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje
się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

Artykuł 3
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący

L 81/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2008

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/33/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, w odniesieniu
do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) dotyczącym decyzji 2006/512/WE,
aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała
zastosowanie do obowiązujących już aktów prawnych
przyjętych zgodnie z art. 251 Traktatu, akty te należy
dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Komisja powinna być uprawniona do dostosowania
załączników oraz do ustalenia określonych wymagań
technicznych i zasad kontroli. Ponieważ środki te mają
zasięg ogólny i mają na celu zmianę innych niż istotne
elementów dyrektywy 2000/53/WE, między innymi
poprzez jej uzupełnienie o nowe elementy inne niż
istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a
decyzji 1999/468/WE.

(5)

Ponieważ Komisja ustanowiła przepisy wykonawcze,
o których mowa w art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 2 oraz art.
8 ust. 2 dyrektywy 2000/53/WE na mocy decyzji
2002/151/WE (6), 2005/293/WE (7) i 2003/138/WE (8),
właściwe jest wykreślenie odniesień do terminów odpowiednio 21 października 2001 r., 21 października
2002 r. i 21 października 2001 r.

(6)

Dyrektywa 2000/53/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(7)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do
dyrektywy 2000/53/WE są natury technicznej i dotyczą
jedynie procedury komitetu, państwa członkowskie nie
muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest zatem
konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (4).

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków wykonawczych o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę
innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251
Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych
z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż
istotne, elementów.

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 3 marca 2008 r.
3
( ) Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Rady 2005/673/WE (Dz.U. L 254 z 30.9.2005, s. 69).
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.
(6) Decyzja Komisji 2002/151/WE z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
określenia minimalnych wymogów, jakim powinno odpowiadać
świadectwo złomowania wystawione zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2000/53/WE (Dz.U. L 50 z 21.2.2002, s. 94).
(7) Decyzja Komisji 2005/293/WE z dnia 1 kwietnia 2005 r. określająca
szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/
odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych
w dyrektywie 2000/53/WE (Dz.U. L 94 z 13.4.2005, s. 30).
(8) Decyzja Komisji 2003/138/WE z dnia 27 lutego 2003 r. ustanawiająca normy kodowania części i materiałów dla pojazdów na mocy
dyrektywy 2000/53/WE (Dz.U. L 53 z 28.2.2003, s. 58).
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W dyrektywie 2000/53/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

L 81/63

4) w art. 7 ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Ustanawia się szczegółowe zasady niezbędne do kontroli
przestrzegania przez państwa członkowskie celów określonych w akapicie pierwszym. Proponując te zasady, Komisja
bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki, między innymi
dostępność danych oraz kwestię wywozu i przywozu
pojazdów wycofanych z eksploatacji. Te szczegółowe środki,
mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

a) wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie:
5) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Uwzględniając postęp naukowo-techniczny do załącznika II, regularnie wprowadza się zmiany w celu:”;

b) dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Środki, o których mowa w pkt (i)–(iv), mające na celu
zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

„2.
Ustanawia się normy określone w ust. 1. Proponując
te normy, Komisja bierze pod uwagę prace prowadzone
w tej dziedzinie na odpowiednich forach międzynarodowych
i wniesie odpowiedni wkład do tych prac. Środek ten,
mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

6) w art. 9 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
2) w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.
Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do
tego, by ich właściwe organy wzajemnie uznawały
i akceptowały świadectwa złomowania wydawane
w innych państwach członkowskich zgodnie z ust. 3.

„Formaty odnoszące się do systemu baz danych przyjmuje
się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art.
11 ust. 2.”;

7) artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

W tym celu ustanawia się minimalne wymagania dotyczące
świadectwa złomowania. Środek ten, mający na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez
jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11
ust. 3.”;

3) w art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6.
Zmiany do załącznika I wprowadza się, uwzględniając
postęp naukowo-techniczny. Środek ten, mający na celu
zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

„Artykuł 11
Procedura komitetu
1.
Komisja jest wspierana przez komitet powołany na
mocy art. 18 dyrektywy 75/442/EWG.

2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje
się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej
art. 8.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji
1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.
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3.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje
się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem jej art. 8.”.

20.3.2008

Artykuł 3
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/34/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego
i elektronicznego (WEEE), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne
elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych
elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne,
elementów.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 175 ust. 1,

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) dotyczącym decyzji 2006/512/WE,
aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała
zastosowanie do obowiązujących już aktów prawnych
przyjętych zgodnie z art. 251 Traktatu, akty te należy
dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(4)

Komisja powinna być uprawniona do dostosowania
załączników i przyjęcia zasad dotyczących monitorowania zgodności. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny
i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów
dyrektywy 2002/96/WE, między innymi poprzez jej
uzupełnienie o nowe elementy, inne niż istotne, muszą
one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji
1999/468/WE.

(5)

Ponieważ Komisja ustanowiła szczegółowe zasady,
o których mowa w art. 7 ust. 3 dyrektywy
2002/96/WE, na mocy decyzji 2005/369/WE (6), należy
usunąć odniesienie do terminu 13 sierpnia 2004 r.

(6)

Dyrektywa 2002/96/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(7)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do
dyrektywy 2002/96/WE są natury technicznej i dotyczą
jedynie procedury komitetu, państwa członkowskie nie
muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest zatem
konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (4).

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 3 marca 2008 r.
3
( ) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 24. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2003/108/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 106).
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.
(6) Decyzja Komisji 2005/369/WE z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiająca
zasady monitorowania państw członkowskich i ustalająca formaty
danych do celów dyrektywy 2002/96/WE (Dz.U. L 119
z 11.5.2005, s. 13).
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zmiany

20.3.2008

Przed wprowadzeniem zmian w załącznikach Komisja
zasięga między innymi opinii producentów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, podmiotów gospodarczych
zajmujących się recyklingiem i przetwarzaniem oraz organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego,
a także związków pracowniczych i konsumenckich.”;

W dyrektywie 2002/96/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„W załączniku II można wprowadzić zmiany w celu
uwzględnienia innych technologii przetwarzania gwarantujących przynajmniej identyczny poziom ochrony zdrowia
ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Środki te, mające
na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”;
2) w art. 7 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Ustanawia się szczegółowe zasady monitorowania zapewniania przez państwa członkowskie zgodności z celami
wymienionymi w ust. 2, w tym zgodności specyfikacji materiałów. Środki te, mające na celu zmianę mniej istotnych
elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.”;
3) artykuł. 13 otrzymuje brzmienie:

4) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.
W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

5) w załączniku II pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Działając zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3, Komisja
ocenia w pierwszej kolejności, czy należy zmienić
wpisy dotyczące płytek obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz wyświetlaczy ciekłokrystalicznych.”.

Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

„Artykuł 13

Artykuł 3

Dostosowanie do postępu naukowo-technicznego
Przyjmuje się wszelkie niezbędne zmiany w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego art. 7 ust. 3,
załącznika IB (w szczególności w celu ewentualnego
dodania
opraw
oświetleniowych
wykorzystywanych
w gospodarstwach domowych, żarówek żarnikowych oraz
produktów fotowoltaicznych, np. płytek ogniw słonecznych), załącznika II (w szczególności uwzględniając nowe
osiągnięcia techniczne w dziedzinie przetwarzania WEEE)
oraz załącznika III i IV. Środki te, mające na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.

Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/35/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w odniesieniu do
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

Komisja powinna być uprawniona do dostosowania
załączników. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny
i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów
dyrektywy 2002/95/WE, należy je przyjąć zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną
w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2002/95/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(6)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do
dyrektywy 2002/95/WE są natury technicznej i dotyczą
jedynie procedury komitetu, państwa członkowskie nie
muszą dokonywać ich transpozycji. Nie jest zatem
konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego artykuł 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (4).

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W dyrektywie 2002/95/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

(3)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę innych niż istotne
elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych
elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne,
elementów.

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) dotyczącym decyzji 2006/512/WE,
aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała
zastosowanie do obowiązujących już aktów prawnych
przyjętych zgodnie z art. 251 Traktatu, akty te należy
dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

1) w art. 5 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„1.
Należy przyjąć wszelkie zmiany niezbędne dla
dostosowania załącznika do postępu naukowo-technicznego w poniższych celach:”;

b) dodaje się akapit w brzmieniu:

(1)

Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 3 marca 2008 r.
(3) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2006/692/WE (Dz.U. L 283 z 14.10.2006, s. 50).
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).
(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), b)
i c), mające na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7
ust. 2.”;

L 81/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2008

2) artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 2
Wejście w życie

„Artykuł 7
Komitet

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.
Komisja jest wspierana przez komitet powołany na
mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia
15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (*).

Artykuł 3
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje
się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem jej art. 8.
___________
(*) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, s. 39. Dyrektywa ostatnio
zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003,
s. 1).”.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.
W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/36/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż
ubezpieczenia na życie, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
być stosowana do aktów prawnych już obowiązujących,
przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 251 Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane
zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 47 ust. 2 i art. 55,
(4)

Komisji należy przyznać uprawnienia do przyjmowania
środków koniecznych do wdrożenia dyrektyw
73/239/EWG (6), 88/357/EWG (7) i 92/49/EWG w celu
uwzględnienia technicznego rozwoju sektora ubezpieczeniowego lub rynków finansowych oraz w celu zapewnienia
jednolitego
stosowania
tych
dyrektyw.
W ściślejszym ujęciu, środki te mają na celu rozszerzenie
wykazu form prawnych, zmianę wykazu grup ubezpieczeń lub dostosowanie terminologii stosowanej w tym
wykazie, doprecyzowanie pozycji wchodzących w skład
marginesu wypłacalności, zmianę wartości minimalnej
funduszu gwarancyjnego, zmianę listy aktywów akceptowalnych jako pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i zasad rozłożenia ryzyka inwestycyjnego, zmianę
dotyczącą złagodzenia zasad dopasowania aktywów oraz
wyjaśnienie definicji. Ponieważ środki te mają zasięg
ogólny i mają na celu zmianę elementów innych
niż istotne dyrektyw 73/239/EWG, 88/357/EWG
i 92/49/EWG, między innymi poprzez uzupełnienie ich
nowymi elementami innymi niż istotne, muszą zostać
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 92/49/EWG powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(6)

Ponieważ zmiany wprowadzone do dyrektywy
92/49/EWG na mocy niniejszej dyrektywy mają
charakter techniczny i dotyczą jedynie procedury komitetu, państwa członkowskie nie muszą dokonywać ich
transpozycji. Nie jest zatem konieczne ustanowienie
przepisów w tym względzie,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc
zgodnie
w art. 251 Traktatu (2),

z

procedurą

określoną

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 92/49/EWG (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE
z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych
Komisji (4).

(2)

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym mających na celu zmianę elementów innych
niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów
lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami
innymi niż istotne.

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) dotyczącym decyzji 2006/512/WE,
aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą mogła

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 3 marca 2008 r.
(3) Dz.U. L 228 z 11.8.1992, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 247
z 21.9.2007, s. 1).
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).
(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

(6) Pierwsza dyrektywa Rady 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r.
w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych odnoszących się do podejmowania
i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich
innych niż ubezpieczenia na życie (Dz.U. L 228 z 16.8.1973, s. 3).
Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/101/WE (Dz.U.
L 363 z 20.12.2006, s. 238).
(7) Druga dyrektywa Rady 88/357/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r.
w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich
innych niż ubezpieczenia na życie i ustanowienia przepisów ułatwiających skuteczne korzystanie ze swobody świadczenia usług
(Dz.U. L 172 z 4.7.1988, s. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 149 z 11.6.2005, s. 14).
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Artykuł 2

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 1
Zmiany

Artykuł 3

W art. 51 dyrektywy 92/49/EWG formuła wprowadzająca
otrzymuje brzmienie:

Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.
„Następujące techniczne środki dostosowawcze mające na celu
zmianę elementów innych niż istotne dyrektyw 73/239/EWG
i 88/357/EWG oraz niniejszej dyrektywy, między innymi
poprzez ich uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 2
dyrektywy 91/675/EWG.”.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący

20.3.2008
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/37/WE
z dnia 11 marca 2008 r.
zmieniająca dyrektywę 2005/68/WE w sprawie reasekuracji, w odniesieniu do uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania
środków koniecznych do wdrożenia dyrektywy
2005/68/WE w celu uwzględnienia technicznego
rozwoju sektora ubezpieczeniowego lub rynków finansowych oraz w celu zapewnienia jednolitego stosowania tej
dyrektywy. Ściślej rzecz biorąc, środki te mają na celu
rozszerzenie wykazu form prawnych, doprecyzowanie
lub dostosowanie pozycji wchodzących w skład marginesu wypłacalności, podniesienie kwot składek i roszczeń
stosowanych do obliczania marginesu wypłacalności dla
niektórych rodzajów działalności reasekuracyjnej
i niektórych typów umów, zmianę minimalnego
funduszu gwarancyjnego i wyjaśnienie definicji. Ponieważ
środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę
elementów innych niż istotne dyrektywy 2005/68/WE,
między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5)

Dyrektywa 2005/68/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(6)

Ponieważ zmiany wprowadzane niniejszą dyrektywą do
dyrektywy 2005/68/WE są natury technicznej i dotyczą
jedynie procedury komitetu, nie jest wymagana ich transpozycja przez państwa członkowskie. Nie jest zatem
konieczne ustanowienie przepisów w tym względzie,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 47 ust. 2 i art. 55,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (4).

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą w celu przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych
niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między
innymi poprzez usunięcie niektórych z tych elementów
lub poprzez uzupełnienie aktu nowymi elementami
innymi niż istotne.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zmiany
W dyrektywie 2005/68/WE wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) dotyczącym decyzji 2006/512/WE,
aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą mogła
być stosowana do aktów już obowiązujących, przyjętych
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu,
akty te muszą zostać dostosowane zgodnie
z obowiązującymi procedurami.

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady
z dnia 3 marca 2008 r.
(3) Dz.U. L 323 z 9.12.2005, s. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2007/44/WE (Dz.U. L 247 z 21.9.2007, s. 1).
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).
(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

1) w art. 55 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

b) skreśla się ust. 3.
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Artykuł 3
Adresaci

„Następujące środki wykonawcze, mające na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między
innymi poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 55 ust. 2.”.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący

20.3.2008
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II
(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA
DECYZJA KOMISJI
z dnia 18 marca 2008 r.
przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła
antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, utrzymanego i ostatnio zmienionego
rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znosząca zawieszenie płatności cła
antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej
Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97
(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1044)
(2008/260/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 (2) („rozporządzenie rozszerzające”) rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 (3) na rowery pochodzące
z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej
oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu rozszerzonego cła w przypadku takiego przywozu zarejestrowanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 703/96,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97 (4) („rozporządzenie zwalniające”) w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, a w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,
(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340
z 23.12.2005, s. 17).
(2) Dz.U. L 16 z 18.1.1997, s. 55.
(3) Dz.U. L 228 z 9.9.1993, s. 1. Rozporządzenie utrzymane rozporządzeniem (WE) nr 1524/2000 (Dz.U. L 175
z 14.7.2000, s. 39), zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 (Dz.U. L 183 z 14.7.2005, s. 1).
(4) Dz.U. L 17 z 21.1.1997, s. 17.
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a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Po wejściu w życie rozporządzenia zwalniającego pewna liczba montowni rowerów złożyła wnioski
zgodnie z art. 3 wymienionego rozporządzenia o zwolnienie z cła antydumpingowego, rozszerzonego rozporządzeniem (WE) nr 71/97 na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej („rozszerzone cło antydumpingowe”). Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym
kolejne wykazy montowni rowerów (1), dla których płatność rozszerzonego cła antydumpingowego
w odniesieniu do przywozu przez nich podstawowych części rowerowych zgłoszonych do swobodnego obrotu została zawieszona zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego.

(2)

W następstwie ostatniego ogłoszenia wykazu stron poddanych weryfikacji (2) wskazano okres weryfikacji. W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii badaniem postanowiono objąć okres od
1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r., co umożliwia rozpatrzenie wniosków o zwolnienie
wniesionych przez bułgarskie i rumuńskie montownie rowerów w ramach tego samego postępowania. Do wszystkich stron poddanych weryfikacji rozesłano kwestionariusz z pytaniami
o informacje dotyczące działań montażowych prowadzonych w odpowiednim okresie weryfikacji.
A. WNIOSKI O ZWOLNIENIE, W STOSUNKU DO KTÓRYCH UPRZEDNIO PRZYZNANO
ZAWIESZENIE

A.1. Dopuszczalne wnioski o zwolnienie
(3)

Komisja otrzymała od stron wymienionych w poniższej tabeli 1 wszystkie informacje wymagane
w celu określenia dopuszczalności ich wniosków. Stronom tym przyznano zawieszenie po tym
terminie. Dostarczone informacje zostały w miarę potrzeb zbadane i zweryfikowane w zakładach
zainteresowanych stron. W oparciu o wymienione informacje Komisja uznała, iż wnioski złożone
przez strony wymienione w poniższej tabeli 1 są dopuszczalne zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego.
Tabela 1
Nazwa

Adres

Kraj

Dodatkowy
kod TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10,
3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalia

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd., 5500 Lovech

Bułgaria

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede

Belgia

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street, 3400 Montana

Bułgaria

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Rumunia

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,
80027 Frattamaggiore (NA)

Włochy

A824

Goldbike —
Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho
do Bairro

Portugalia

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finlandia

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk

Republika Czeska

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10, 76185 Karlsruhe

Niemcy

A794

Koga BV.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Niderlandy

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek
L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgia

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bułgaria

A813

(1) Dz.U. C 45 z 13.2.1997, s. 3, Dz.U. C 112 z 10.4.1997, s. 9, Dz.U. C 220 z 19.7.1997, s. 6, Dz.U. C 378
z 13.12.1997, s. 2, Dz.U. C 217 z 11.7.1998, s. 9, Dz.U. C 37 z 11.2.1999, s. 3, Dz.U. C 186 z 2.7.1999, s. 6, Dz.U.
C 216 z 28.7.2000, s. 8, Dz.U. C 170 z 14.6.2001, s. 5, Dz.U. C 103 z 30.4.2002, s. 2, Dz.U. C 35 z 14.2.2003,
s. 3, Dz.U. C 43 z 22.2.2003, s. 5, Dz.U. C 54 z 2.3.2004, s. 2, Dz.U. C 299 z 4.12.2004, s. 4, Dz.U. L 17
z 21.1.2006, s. 16 oraz Dz.U. L 313 z 14.11.2006 s. 5.
(2) Dz.U. L 313 z 14.11.2006, s. 5.
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Adres

Kraj

Dodatkowy
kod TARIC

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé, 58000 Nevers

Francja

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str., 4000 Plovdiv

Bułgaria

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgia

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11, 42489 Wülfrath

Niemcy

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,
2700 Blagoevgrad

Bułgaria

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Szwecja

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Niemcy

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,
21079 Hamburg

Niemcy

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120,
1612 Sofia

Bułgaria

A814

(4)

Stan faktyczny ostatecznie ustalony przez Komisję wskazuje, iż w odniesieniu do wykonywanej przez
dwudziestu dwóch spośród wnioskodawców działalności polegającej na montażu rowerów wartość
części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej wykorzystywanych w działalności montażowej
była niższa niż 60 % ogólnej wartości części wykorzystanych w tej działalności, dlatego też nie
wchodzą one w zakres art. 13 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(5)

Z tych powodów oraz zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego strony wymienione
w powyższej tabeli powinny zostać zwolnione z rozszerzonego cła antydumpingowego.

(6)

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia zwalniającego, zwolnienie stron wymienionych w tabeli 1
z rozszerzonego cła antydumpingowego staje się skuteczne od daty otrzymania ich wniosków.
Ponadto, ich dług celny w odniesieniu do rozszerzonego cła antydumpingowego uznaje się za
nieważny od dnia otrzymania ich wniosków o zwolnienie.

(7)

Należy tu nadmienić, iż jedna ze stron wymienionych w tabeli 1 powiadomiła służby Komisji
o zmianie swojej statutowej siedziby w ciągu okresu objętego badaniem; a mianowicie:
— Leader-96 Ltd. przeniosła swą statutową siedzibę spod adresu 3 Mostova Str., 4002 Plovdiv,
Bulgaria na adres 19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv, Bułgaria.

(8)

Ustalono, że wskazana zmiana siedziby statutowej nie miała wpływu na działalność montażową
w zakresie rozporządzenia zwalniającego, a tym samym Komisja uważa, że zmiany te nie powinny
wpłynąć na zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego.
A.2. Niedopuszczalne wnioski o zwolnienie oraz wycofanie wniosków

(9)

Strony wymienione w poniższej tabeli 2 również przedłożyły wnioski o zwolnienie z rozszerzonego
cła antydumpingowego.
Tabela 2
Nazwa

Adres

Kraj

Dodatkowy
kod TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants,
Hampshire

Zjednoczone
Królestwo

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Włochy

A731

ROG Kolesa d.d. (formerly ELAN
Bikes d.d)

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Słowenia

A538
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(10)

Dwie strony wycofały swój wniosek o zwolnienie i powiadomiły o tym Komisję.

(11)

Kolejna ze stron ogłosiła upadłość, a tym samym zaprzestała działalności montażowej.

(12)

Ponieważ strony wymienione w tabeli 2 nie spełniły kryteriów zwolnienia ustanowionych w art. 6
ust. 2 rozporządzenia zwalniającego, Komisja jest zmuszona odrzucić ich wnioski o zwolnienie,
zgodnie z art. 7 ust. 3 tegoż rozporządzenia. W świetle powyższych faktów, zawieszenie płatności
rozszerzonego cła antydumpingowego określonego w art. 5 rozporządzenia zwalniającego musi
zostać uchylone, natomiast rozszerzone cło antydumpingowe należy pobierać od daty otrzymania
wniosków złożonych przez strony.
B. WNIOSKI O ZWOLNIENIE, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE PRZYZNANO UPRZEDNIO
ZAWIESZENIA

B.1. Niedopuszczalne wnioski o zwolnienie
(13)

Strony wymienione w tabeli 3 również przedłożyły wnioski o zwolnienie z płatności rozszerzonego
cła antydumpingowego:
Tabela 3
Nazwa

Adres

Kraj

BBC International Biria Bike
Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80,
68535 Edingen-Neckarhausen

Niemcy

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgia

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Republika Czeska

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgia

(14)

W odniesieniu do tych wnioskodawców należy zauważyć, że złożone przez nich wnioski nie spełniały kryteriów dopuszczalności określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego, jako że
wszyscy oni wykorzystują podstawowe części rowerowe do produkcji lub montażu rowerów
w ilościach poniżej 300 sztuk jednego typu miesięcznie.

(15)

Strony zostały odpowiednio poinformowane i otrzymały możliwość przedstawienia swoich uwag.
Dwie ze stron nie zgłosiły żadnych uwag, dwie pozostałe wycofały swoje wnioski. W związku
z powyższym stronom tym nie przyznano zawieszenia.
B.2. Dopuszczalne wnioski o zwolnienie, w stosunku do których należy przyznać zawieszenie

(16)

Niniejszym informuje się zainteresowane strony o otrzymaniu kolejnych wniosków o zwolnienie,
zgodnie z art. 3 rozporządzenia zwalniającego, od stron wymienionych w tabeli 4. Zawieszenie
rozszerzonego cła w następstwie otrzymania tych wniosków staje się skuteczne z dniem wskazanym
w kolumnie „Data wejścia w życie”:
Tabela 4

Nazwa

Adres

Kraj

Zawieszenie
zgodnie
z rozporządzeniem
(WE) nr 88/97

Data wejścia
w życie

Dodatkowy
kod TARIC

Blue Ocean Hungary
Ltd.

Sukorói u. 8,
8097 Nadap

Węgry

Artykuł 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles
GmbH

Koblenzer Strasse 236,
56073 Koblenz

Niemcy

Artykuł 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,
61-361 Poznań

Polska

Artykuł 5

6.8.2007

A849

20.3.2008
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Kraj

Zawieszenie
zgodnie
z rozporządzeniem
(WE) nr 88/97

L 81/77

Data wejścia
w życie

Dodatkowy
kod TARIC

Nazwa

Adres

EUSA Mart
European
Sales
& Marketing GmbH
& Co. KG

An der Welle 4, 60322
Frankfurt am Main

Niemcy

Artykuł 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,
141 00 Praha 4

Republika
Czeska

Artykuł 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m.
62, 03-185 Warszawa

Polska

Artykuł 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,
51598 Friesenhagen

Niemcy

Artykuł 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb
Dietmar Bayer
GmbH

Zum Acker 1,
56244 Freirachdorf

Niemcy

Artykuł 5

25.6.2007

A850

Special Bike —
Societa Cooperativa

Via Nizza 20,
71042 Cerignola (FG)

Włochy

Artykuł 5

22.1.2008

A533

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Niniejszym zwalnia się strony wymienione w poniższej tabeli 1 z ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr
71/97 rozszerzenia na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej ostatecznego
cła antydumpingowego nałożonego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej rozporządzeniem
(EWG) nr 2474/93 i utrzymanego rozporządzeniem (WE) nr 1524/2000, ze zmianami wprowadzonymi
rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005.

Wymienione zwolnienie staje się skuteczne w odniesieniu do każdej ze stron z dniem wskazanym
w kolumnie „Data wejścia w życie”.

Tabela 1
Wykaz stron zwolnionych
Kraj

Zwolnienie zgodnie
z rozporządzeniem
(WE) nr 88/97

Data wejścia
w życie

Dodatkowy
kod TARIC

Nazwa

Adres

Alubike — Bicicletas
S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalia

Artykuł 7

12.12.2005

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd.,
5500 Lovech

Bułgaria

Artykuł 7

1.1.2007

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,
8830 Hooglede

Belgia

Artykuł 7

19.1.2006

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street,
3400 Montana

Bułgaria

Artykuł 7

1.1.2007

A810

SC Eurosport DHS
SA

Santuhalm Street 35A, Deva,
dept. Hunedoara

Rumunia

Artykuł 7

1.1.2007

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,
80027 Frattamaggiore (NA)

Włochy

Artykuł 7

31.1.2007

A824

Goldbike —
Industria de
Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594
Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugalia

Artykuł 7

9.8.2006

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko
Pohjoinen

Finlandia

Artykuł 7

29.1.2007

A825
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Adres

Kraj

Zwolnienie zgodnie
z rozporządzeniem
(WE) nr 88/97

20.3.2008

Data wejścia
w życie

Dodatkowy
kod TARIC

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,
787 01 Šumperk

Republika
Czeska

Artykuł 7

20.7.2006

A776

KHE Fahrradhandels
GmbH

Gablonzer Strasse 10,
76185 Karlsruhe

Niemcy

Artykuł 7

6.11.2006

A794

Koga BV.

Tinweg 9,
8445 PD Heerenveen

Niderlandy

Artykuł 7

19.6.2006

A773

Rijwielen en
Bromfietsenfabriek
L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgia

Artykuł 7

21.3.2007

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bułgaria

Artykuł 7

1.1.2007

A813

Look Cycle
International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé,
58000 Nevers

Francja

Artykuł 7

14.9.2006

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str.,
4000 Plovdiv

Bułgaria

Artykuł 7

1.1.2007

A812

Prestige
Rijwielen NV

Zuiderdijk 25,
9230 Wetteren

Belgia

Artykuł 7

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co.
KG

Fortunastrasse 11,
42489 Wülfrath

Niemcy

Artykuł 7

21.8.2006

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,
2700 Blagoevgrad

Bułgaria

Artykuł 7

1.1.2007

A815

Skeppshultcykeln
AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Szwecja

Artykuł 7

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs
GmbH

Asbrookdamm 35,
22115 Hamburg

Niemcy

Artykuł 7

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs
GmbH

Grossmoordamm 63—67,
21079 Hamburg

Niemcy

Artykuł 7

10.5.2006

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120,
1612 Sofia

Bułgaria

Artykuł 7

1.1.2007

A814

Artykuł 2
Wnioski o zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego, złożone zgodnie z art. 3 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 88/97 przez strony wymienione w poniższej tabeli 2, zostają niniejszym odrzucone.

Zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr
88/97, zostaje niniejszym zniesione w stosunku do zainteresowanych stron z dniem wskazanym
w kolumnie „Data wejścia w życie”.
Tabela 2
Wykaz stron, którym uchyla się zawieszenie

Nazwa

Zawieszenie
zgodnie
z rozporządzeniem
(WE) nr 88/97

Data wejścia
w życie

Dodatkowy
kod TARIC

Adres

Kraj

Isaac International
Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham
Hants, Hampshire

Zjednoczone
Królestwo

Artykuł 5

13.12.2006

A816

Loris Cycles di
Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022
Ceggia (VE)

Włochy

Artykuł 5

13.12.2005

A731

ROG Kolesa d.d.
(former ELAN Bikes,
d.d.)

Letališka 29,
1000 Ljubljana

Słowenia

Artykuł 5

1.5.2004

A538
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Artykuł 3
Strony wymienione w poniższej tabeli 3 tworzą zaktualizowany wykaz stron poddanych weryfikacji
zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 88/97. Zawieszenie rozszerzonego cła w następstwie złożenia
tych wniosków stało się skuteczne z dniem wskazanym w kolumnie „Data wejścia w życie” w tabeli 3.

Tabela 3
Wykaz stron poddanych weryfikacji

Nazwa

Adres

Kraj

Zawieszenie
zgodnie
z rozporządzeniem
(WE) nr 88/97

Data wejścia
w życie

Dodatkowy
kod TARIC

Blue Ocean Hungary
Ltd.

Sukorói u. 8,
8097 Nadap

Węgry

Artykuł 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles
GmbH

Koblenzer Strasse 236,
56073 Koblenz

Niemcy

Artykuł 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,
61-361 Poznań

Polska

Artykuł 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart
European
Sales
& Marketing GmbH
& Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt
am Main

Niemcy

Artykuł 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,
141 00 Praha 4

Republika
Czeska

Artykuł 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62,
03-185 Warszawa

Polska

Artykuł 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,
51598 Friesenhagen

Niemcy

Artykuł 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb
Dietmar Bayer
GmbH

Zum Acker 1,
56244 Freirachdorf

Niemcy

Artykuł 5

25.6.2007

A850

Special Bike —
Societa Cooperativa

Via Nizza 20,
71042 Cerignola (FG)

Włochy

Artykuł 5

22.1.2008

A533

Artykuł 4
Wnioski o zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego, złożone przez strony wymienione
w poniższej tabeli 4, zostają niniejszym odrzucone.

Tabela 4
Wykaz stron, dla których wnioski o zwolnienie zostały odrzucone
Nazwa

Adres

Kraj

BBC International Biria Bike
Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80, 68535 EdingenNeckarhausen

Niemcy

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgia

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Republika Czeska

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgia
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Artykuł 5
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich i stron wymienionych w art. 1, 2, 3 i 4.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2008 r.
W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji

20.3.2008
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IV
(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA
DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA
NR 388/06/COL
z dnia 13 grudnia 2006 r.
zmieniająca po raz sześćdziesiąty pierwszy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie
pomocy państwa
URZĄD NADZORU EFTA,
UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63
oraz Protokół 26,
UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru

i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24 i art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części
I protokołu 3 do tego porozumienia,
MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o nadzorze i trybunale Urząd Nadzoru EFTA nadaje

moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa,
MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o nadzorze i trybunale Urząd Nadzoru
EFTA wydaje zawiadomienia lub wytyczne dotyczące kwestii objętych Porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub Porozumienie o nadzorze i trybunale wyraźnie tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA
uznaje to za konieczne,
PRZYWOŁUJĄC zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (3) przyjęte przez Urząd

Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r. (4),
MAJĄC NA UWADZE, że dnia 22 listopada 2006 r. Komisja Europejska przyjęła nowe Wspólnotowe zasady
ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod koniec grudnia 2006 r.,
MAJĄC NA UWADZE, że nowe zasady ramowe mają również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospo-

darczego,
MAJĄC NA UWADZE, że należy zapewnić jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa
w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym,
(1)
(2)
(3)
(4)

Zwane dalej „Porozumieniem EOG”.
Zwane dalej „Porozumieniem o nadzorze i trybunale”.
Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”.
Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z tego samego dnia, ostatnio
zmienione decyzją z dnia 29 listopada 2006 r.

L 81/81

L 81/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” zamieszczonej na końcu załącznika XV do
Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA przyjmie, po konsultacji z Komisją, akty prawne odpowiadające
tym, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską,
MAJĄC NA UWADZE, że z chwilą opublikowania ostatecznej wersji Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną Urząd Nadzoru EFTA będzie
mógł przyjąć odpowiadające im wytyczne,
MAJĄC NA UWADZE, że obowiązujący obecnie rozdział 14 wygasa dnia 31 grudnia 2006 r.,
MAJĄC NA UWADZE, że istnieje w związku z tym potrzeba przedłużenia obowiązywania rozdziału 14 do
czasu, gdy Urząd Nadzoru EFTA przyjmie wytyczne odpowiadające nowym Wspólnotowym zasadom
ramowych dotyczącym pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną,
PO KONSULTACJI z Komisją Europejską,
PRZYWOŁUJĄC fakt, że Urząd Nadzoru EFTA odbył konsultacje z państwami EFTA w przedmiotowej
sprawie w piśmie z dnia 13 listopada 2006 r.,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Obowiązywanie rozdziału 14 wytycznych w sprawie pomocy państwa dotyczących pomocy państwa
w zakresie badań i rozwoju przedłuża się do chwili przyjęcia przez Urząd Nadzoru EFTA nowych
wytycznych odpowiadających nowym Wspólnotowym zasadom ramowym dotyczącym pomocy państwa
na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Ustęp 2 sekcji 14.9 rozdziału 14 wytycznych
w sprawie pomocy państwa zastępuje się nowym ustępem 2 w brzmieniu:
„Niniejsze wytyczne obowiązują do chwili przyjęcia przez Urząd Nadzoru EFTA nowych wytycznych
odpowiadających nowym Wspólnotowym zasadom ramowym dotyczącym pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, przyjętym przez Komisję Europejską dnia 22 listopada
2006 r.”.
2) Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji.
3) Komisja Europejska zostaje poinformowana pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji.
4) Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.
W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA
Bjørn T. GRYDELAND
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