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

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 431/2009
z dnia 18 maja 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej
pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

Należy również wyjaśnić zasady określające pewne
aspekty zarządzania finansami w ramach wspólnotowej
pomocy finansowej. Z uwagi na funkcjonalność należy
zwrócić się do zainteresowanego państwa członkow
skiego o umieszczanie otrzymanej pomocy finansowej
na specjalnym rachunku prowadzonym przez jego
krajowy bank centralny oraz o przekazywanie należnych
sum za pośrednictwem rachunku Europejskiego Banku
Centralnego na kilka dni przed terminem danej należ
ności.

(4)

Należyte zarządzanie środkami otrzymanymi w ramach
wspólnotowej pomocy finansowej ma fundamentalne
znaczenie. Dlatego też, bez uszczerbku dla art. 27
Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych
i Europejskiego Banku Centralnego, w niniejszym rozpo
rządzeniu należy przewidzieć możliwość przeprowa
dzania przez Europejski Trybunał Obrachunkowy
i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
(OLAF), gdy uznają to za konieczne, kontroli
w państwach członkowskich otrzymujących średnioter
minową wspólnotową pomoc finansową; jak zostało
już przewidziane w istniejących umowach pożyczki.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 332/2002.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć natychmiastowe
zastosowanie do każdej nowej umowy pożyczki, a do
istniejących umów z chwilą dokonania ich zmiany, jeśli
zmiana taka zostanie dokonana,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji
z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Zasięg i nasilenie międzynarodowego kryzysu finanso
wego wpływa na potencjalne zapotrzebowanie na wspól
notową
średnioterminową
pomoc
finansową
w państwach członkowskich spoza strefy euro oraz
wymaga
znacznego
podwyższenia
określonego
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 332/2002 (3) górnego
limitu pozostałej łącznej wartości pożyczek, które mogą
być udzielone państwom członkowskim z 25 mld EUR
do 50 mld EUR.

W świetle ostatnich doświadczeń w dziedzinie funkcjo
nowania średnioterminowej pomocy finansowej, należy
doprecyzować
zadania
i
kompetencje
Komisji
i zainteresowanych państw członkowskich, których
dotyczy wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 332/2002.
Ponadto warunki przyznawania pomocy finansowej
powinny zostać szczegółowo określone w protokole
ustaleń, który ma być zawarty przez Komisję
i zainteresowane państwa członkowskie.

(1) Opinia z dnia 24 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).
(2) Opinia z dnia 20 kwietnia 2009 r. (Dz.U. C 106 z 8.5.2009, s. 1).
(3) Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 332/2002 wprowadza się następu
jące zmiany:
1) art. 1 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Pozostała łączna wartość pożyczek, które mają być udzie
lone państwom członkowskim w ramach tego instrumentu,
ograniczona jest co do zasady do 50 mld EUR”;
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2) art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Państwo
członkowskie
ubiegające
się
o średnioterminową pomoc finansową omawia z Komisją
ocenę swoich potrzeb finansowych oraz przedkłada Komisji
i Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu projekt programu
dostosowawczego. Po zbadaniu sytuacji w zainteresowanym
państwie członkowskim oraz programu dostosowawczego
przedstawionego na poparcie wniosku Rada podejmuje,
z zasady podczas danego spotkania, decyzję:
a) o przyznaniu lub nie pożyczki lub odpowiedniego instru
mentu finansowania, o jego wartości i średnim okresie
trwania;
b) o warunkach polityki gospodarczej związanych ze śred
nioterminową pomocą finansową, mających na celu przy
wrócenie lub zapewnienie trwałej sytuacji w zakresie
bilansu płatniczego;
c) o sposobach wypłaty pożyczki lub instrumentu finanso
wania, którego udostępnianie lub pobieranie z zasady
odbywać się będzie w formie kolejnych rat, przy czym
udostępnianie każdej raty uzależnione będzie od weryfi
kacji wyników realizacji programu pod względem okreś
lonych celów.”;
3) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 3a
Komisja wraz z zainteresowanym państwem członkowskim
sporządzają protokół ustaleń, w którym szczegółowo okreś
lają warunki ustanowione przez Radę zgodnie z art. 3.
Komisja przekazuje protokół ustaleń Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie.”;
4) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5
Komisja podejmuje niezbędne środki w celu weryfikowania
w regularnych odstępach czasu, przy współpracy
z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, czy polityka
gospodarcza państwa członkowskiego otrzymującego
pożyczkę ze Wspólnoty jest zgodna z programem dostoso
wawczym, ze wszelkimi innymi warunkami ustanowionymi
przez Radę zgodnie z art. 3 oraz z protokołem ustaleń,
o którym mowa w art. 3a. W tym celu państwo członkow
skie udostępnia Komisji wszelkie niezbędne informacje i w
pełni z nią współpracuje. Na podstawie ustaleń takiej wery
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fikacji Komisja, po wydaniu opinii przez Komitet Ekono
miczno-Finansowy, decyduje o udostępnieniu kolejnych rat.
Rada podejmie decyzję w sprawie dostosowań, jakie należy
wprowadzić do wstępnych warunków polityki gospodar
czej.”;
5) w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5.
Zainteresowane państwo członkowskie otwiera
specjalny rachunek prowadzony przez swój krajowy bank
centralny do celów zarządzania średnioterminową wspólno
tową pomocą finansową. Zainteresowane państwo człon
kowskie przekazuje należną z tytułu otrzymanej pożyczki
kwotę główną wraz z należnymi odsetkami na rachunek
Europejskiego Banku Centralnego na siedem dni roboczych
przed upływem terminu danej należności, wedle wytycznych
TARGET2 (*).
___________
(*) Zgodnie z definicją zawartą w wytycznych Europejskiego
Banku Centralnego EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia
2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowa
nego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto
w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 237
z 8.9.2007, s. 1).”;
6) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 9a
Bez uszczerbku dla art. 27 Statutu Europejskiego Systemu
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego,
Europejski Trybunał Obrachunkowy ma prawo przeprowa
dzać w państwie członkowskim otrzymującym średniotermi
nową wspólnotową pomoc finansową wszelkie kontrole lub
audyty finansowe, jakie uzna za niezbędne w kontekście
zarządzania tą pomocą. Komisja, w tym Europejski Urząd
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, mają zatem prawo
kierowania swoich urzędników lub należycie upoważnio
nych przedstawicieli do przeprowadzenia w państwach
członkowskich otrzymujących średnioterminową wspólno
tową pomocą finansową wszelkich technicznych lub finan
sowych kontroli lub audytów, które uzna za niezbędne
w kontekście zarządzania tą pomocą.”.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2009 r.
W imieniu Rady
J. KOHOUT

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 432/2009
z dnia 26 maja 2009 r.
ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych
owoców i warzyw
a także mając na uwadze, co następuje:

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych
Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję stan
dardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich,
w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części
A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa
w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

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 (2),
w szczególności jego art. 138 ust. 1,

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja
2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2009 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Standardowa stawka celna
w przywozie

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

0702 00 00

MA
MK
TN
TR
ZZ

48,8
43,9
105,3
58,5
64,1

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

156,8
27,4
130,0
104,7

0709 90 70

TR
ZZ

117,1
117,1

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
US
ZA
ZZ

40,6
62,9
45,3
108,2
42,1
63,5
60,4

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

53,0
50,2
63,7
55,6

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

83,6
78,1
76,5
90,0
99,9
110,4
71,7
80,8
86,4

0809 20 95

US
ZZ

449,0
449,0

(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 433/2009
z dnia 26 maja 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji
wywozowych do mleka i przetworów mlecznych
należy przedstawić w celu wykazania obrotu
z państwami trzecimi. Należy zatem odnieść się do
tego artykułu w ramach systemów wymagających wyka
zania obrotu w rozporządzeniu (WE) nr 1282/2006
w celu zapewnienia harmonizacji i spójności. Należy
zatem odpowiednio zmienić art. 24 ust. 3 i art. 30 ust.
1 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 i 171
w związku z jego art. 4,

(4)

W art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006
stanowi się, iż pozwolenia wydane zgodnie
z przedmiotowymi przepisami są ważne jedynie
w przypadku wywozu do Stanów Zjednoczonych.
W celu zapewnienia powyższego oraz w celu zapew
nienia maksymalnego wykorzystania kwoty, zabezpie
czenie należy zwolnić dopiero po przedłożeniu doku
mentu przewozowego zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporzą
dzenia (WE) nr 800/1999. W związku z tym należy
odpowiednio uzupełnić art. 27 rozporządzenia (WE) nr
1282/2006. W celu zwolnienia zabezpieczeń związanych
z pozwoleniami na wywóz na Dominikanę należy,
z myślą o harmonizacji i uproszczeniu oraz aby zmniej
szyć obciążenie administracyjne po stronie eksportera,
wprowadzić wymóg przedstawienia dokumentu przewo
zowego zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
800/1999. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 34
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

(5)

Dział 4 sekcji I drugiej części załącznika I do rozporzą
dzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r.
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz
w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (7) został zmieniony.
Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do
rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

(6)

Artykuł 16 oraz dodatek 2 do załącznika III do Umowy
o partnerstwie gospodarczym między państwami CARI
FORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi z drugiej strony (8), której
podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwier
dzone decyzją Rady 2008/805/WE (9), ustanawia kontyn
gent taryfowy na mleko w proszku przewidziany wcześ
niej w protokole ustaleń między Wspólnotą Europejską
a Republiką Dominikańską w sprawie ochrony przywozu
mleka w proszku w Republice Dominikańskiej (10),
zatwierdzonym decyzją Rady 98/486/WE (11). Należy
zatem odpowiednio zaktualizować załącznik IV do
rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

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

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Artykuł 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr
376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego
wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu
pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw
o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów
rolnych (2)
przewiduje
obowiązek
przedkładania
pozwoleń na wywóz w przypadku niektórych
produktów. Dla jasności konieczne jest skreślenie odpo
wiedniego przepisu w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia
17 sierpnia 2006 r. ustalającego specjalne szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz
i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka
i przetworów mlecznych (3).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2009 z dnia
22 stycznia 2009 r. ustalające refundacje wywozowe
w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (4)
wykluczyło, począwszy od dnia 23 stycznia 2009 r.,
możliwość przyznawania refundacji wywozowych na
wywóz, o którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r.
ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania
systemu refundacji wywozowych do produktów
rolnych (5). Należy zatem skreślić art. 3 ust. 1 akapit
drugi rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, który stał
się nieaktualny.
Artykuł 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne
zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na
przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi
pozwoleń na przywóz (6) przewiduje, jakie dokumenty
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L
L
L

299 z 16.11.2007, s. 1.
114 z 26.4.2008, s. 3.
234 z 29.8.2006, s. 4.
19 z 23.1.2009, s. 5.
102 z 17.4.1999, s. 11.
238 z 1.9.2006, s. 13.

(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)

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

L
L
L
L
L

256
289
289
218
218

z
z
z
z
z

7.9.1987, s.
30.10.2008,
30.10.2008,
6.8.1998, s.
6.8.1998, s.

1.
s. 3.
s. 1.
46.
45.
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(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1282/2006.

(8)

Należy ustanowić, że niektóre ze zmienionych przepisów
nie mają zastosowania w odniesieniu do pozwoleń, które
już zostały wydane.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 1282/2006 wprowadza się nastę
pujące zmiany:
1) w art. 3 skreśla się ustęp 1.
2) w art. 24 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Dowód handlu, o którym mowa w pierwszym akapicie,
przedstawia się zgodnie z art. 5 akapit drugi rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1301/2006 (*).
___________
(*) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.”
3) w art. 27 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Zabezpieczenia związane z pozwoleniami na wywóz
zwalnia się po przedstawieniu dowodu, o którym mowa
w art. 32 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr
376/2008 (*) wraz z dokumentem przewozowym,
o którym mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
800/1999, w którym jako miejsce przeznaczenia wymienia
się Stany Zjednoczone.
___________
(*) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.”
4) w art. 30 ust. 1, akapit drugi otrzymuje brzmienie:
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„Dowód handlu, o którym mowa w pierwszym akapicie,
przedstawia się zgodnie z art. 5 akapit drugi rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1301/2006.”
5) w art. 34 ust. 3, lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) po przedstawieniu dowodu, o którym mowa w art. 32
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 wraz
z dokumentem przewozowym, o którym mowa w art.
16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, w którym
jako miejsce przeznaczenia wymienia się Dominikanę.”
6) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) w grupie nr 7 pozycje „0402 91 11 9370, 0402 91 31
9300” zastępuje się pozycjami „0402 91 10 9370, 0402
91 30 9300”;
b) w grupie nr 9 pozycje „0402 99 11 9350, 0402 99 31
9150, 0402 99 31 9300” zastępuje się pozycjami „0402
99 10 9350, 0402 99 31 9300”;
c) skreśla się grupy nr 8 i 10.
7) załącznik IV zastępuje się tekstem znajdującym
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

się

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 1 ust. 3 stosuje się do pozwoleń na wywóz wydanych
na rok kontyngentowy 2010 i dalsze lata.
Artykuł 1 ust. 5 stosuje się do pozwoleń na wywóz wydanych
na rok kontyngentowy rozpoczynający się z dniem 1 lipca
2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2009 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

27.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK IV
Wpisy, o których mowa w art. 32 lit. c)
— w języku bułgarskim: Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006:
тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към
Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската
общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение
2008/805/ЕО на Съвета.
— w języku hiszpańskim: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:
contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo
de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del
Consejo.
— w języku czeskim: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:
celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody
o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými
státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.
— w języku duńskim: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:
toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske
partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på
den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.
— w języku niemieckim: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:
Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…-30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsab
kommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitglied
staaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates
genehmigt wurde.
— w języku estońskim: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jagu:
ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspart
nerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III
lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….
— w języku greckim: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1282/2006:
δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για τη σκόνη γαλάκτος σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της
συμφωνίας οικονομικής σύμπραξης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπϊκής Κοινότητας και των
κρατών μελών, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή αφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/EΚ
του Συμβουλίου.
— w języku angielskim: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:
tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership
Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of
the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision
2008/805/EC.
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— w języku francuskim: Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:
contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de
l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par
la décision 2008/805/CE du Conseil.
— w języku włoskim: capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006:
contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III
dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi
Stati membri, dall'altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE
del Consiglio.
— w języku łotewskim: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3. iedaļā:
Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomisko
partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras
puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.
— w języku litewskim: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:
tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM
valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas
taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.
— w języku węgierskim: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:
az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi
megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III.
mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.
— w języku maltańskim: Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:
kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija
Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minnaħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.
— w języku niderlandzkim: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1282/2006:
tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de
economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit
2008/805/EG van de Raad.
— w języku polskim: rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:
kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do
Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją
Rady 2008/805/WE.
— w języku portugalskim: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:
Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria
Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por
outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.
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— w języku rumuńskim: capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006:
contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul
de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale
acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE
a Consiliului.
— w języku słowackim: kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:
colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode
o hospodárskom partnerstve medzi štátmi fóra CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho
členskými štátmi na strane druhej, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady
2008/805/ES.
— w języku słoweńskim: poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:
Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu
o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.
— w języku fińskim: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekir
joittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan
lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.
— w języku szwedzkim: Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1282/2006:
tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan
Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars under
tecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.”
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 434/2009
z dnia 26 maja 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych
należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki
i winogrona stołowe
nych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej oraz na
podstawie ostatnich danych dotyczących lat 2006, 2007
i 2008 należy zmienić wartości progowe dodatkowych
należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki,
brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona
stołowe.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 143 lit. b)
w powiązaniu z jego art. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

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 (2) przewiduje nadzór przywozu produktów
wymienionych w załączniku XVII do tego rozporządze
nia. Nadzór ten przeprowadza się zgodnie z zasadami
określonymi w art. 308d rozporządzenia Komisji
(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiają
cego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny (3).
W celu zastosowania art. 5 ust. 4 Porozumienia
w sprawie rolnictwa (4) zawartego w trakcie wielostron

(3)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozpo
rządzenie (WE) nr 1580/2007.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 zastę
puje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2009 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

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

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

L
L
L
L

299
350
253
336

z
z
z
z

16.11.2007,
31.12.2007,
11.10.1993,
23.12.1994,

s.
s.
s.
s.

1.
1.
1.
22.
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK XVII
DODATKOWE NALEŻNOŚCI CELNE PRZYWOZOWE: TYTUŁ IV, ROZDZIAŁ II, SEKCJA 2
Bez uszczerbku dla zasad interpretacji nomenklatury scalonej opis oznaczenia towarów ma wyłącznie charakter orienta
cyjny. Zakres zastosowania dodatkowych należności dla celów niniejszego załącznika pokrywa się z zakresem kodów CN
istniejących w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Numer porządkowy

Kody CN

78.0015

0702 00 00

Opis

Pomidory

78.0020
78.0065

0707 00 05

Ogórki

78.0075

Okres stosowania

Wartości progowe
(w tonach)

— od 1 października do 31 maja

415 817

— od 1 czerwca do 30 września

40 105

— od 1 maja do 31 października

19 309

— od 1 listopada do 30 kwietnia

17 223

78.0085

0709 90 80

Karczochy

— od 1 listopada do 30 czerwca

16 421

78.0100

0709 90 70

Cukinie

— od 1 stycznia do 31 grudnia

65 893

78.0110

0805 10 20

Pomarańcze

— od 1 grudnia do 31 maja

700 277

78.0120

0805 20 10

Klementynki

— od 1 listopada do końca lutego

385 569

78.0130

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

Mandarynki (łącznie z tangerynami i satsuma);
wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe

— od 1 listopada do końca lutego

95 620

78.0155

0805 50 10

Cytryny

— od 1 czerwca do 31 grudnia

329 947

— od 1 stycznia do 31 maja

61 422

78.0160
78.0170

0806 10 10

Winogrona stołowe

— od 21 lipca do 20 listopada

89 140

78.0175

0808 10 80

Jabłka

— od 1 stycznia do 31 sierpnia

876 665

— od 1 września do 31 grudnia

106 465

— od 1 stycznia do 30 kwietnia

223 485

— od 1 lipca do 31 grudnia

70 116

78.0180
78.0220

0808 20 50

Gruszki

78.0235
78.0250

0809 10 00

Morele

— od 1 czerwca do 31 lipca

5 785

78.0265

0809 20 95

Czereśnie

— od 21 maja do 10 sierpnia

133 425

78.0270

0809 30

Brzoskwinie, łącznie z nektarynami

— od 11 czerwca do 30 września

131 459

78.0280

0809 40 05

Śliwki

— od 11 czerwca do 30 września

129 925”
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 435/2009
z dnia 26 maja 2009 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej
wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do określonych kodów Nomenklatury Scalonej
o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (3) nie odpowia
dają już Nomenklaturze Scalonej.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z dnia
5 lutego 1979 r. w sprawie procedury dostosowania nomenkla
tury Wspólnej Taryfy Celnej używanej dla produktów
rolnych (1), w szczególności jego art. 2,

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1234/2007.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

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

(2)

Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87
z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury tary
fowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej (2) zawiera Nomenklaturę Scaloną (CN) obowiązu
jącą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Niektóre kody CN i opisy zawarte w załączniku I do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną orga
nizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe doty
czące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie

Artykuł 1
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2009 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 34 z 9.2.1979, s. 2.
(2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(3) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części I (Zboża) wprowadza się następujące zmiany:
a) kody CN 1702 30 91 i 1702 30 99 oraz odpowiadające im opisy otrzymują brzmienie:

„ex 1702 30 50

– – Pozostałe:
– – – W postaci białego krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego, zawierające
w stanie suchym mniej niż 99 % masy glukozy

ex 1702 30 90

– – – Pozostałe, zawierające w stanie suchym mniej niż 99 % masy glukozy”

b) opis w kolumnie 2 dla kodów CN 2309 10 11 do 2309 10 53 otrzymuje brzmienie:
„– – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop maltodekstrynowy, objęte podpo
zycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne”;
c) opis w kolumnie 2 dla kodów CN ex 2309 90 do 2309 90 53 otrzymuje brzmienie:
„Pozostałe:
– Produkty, o których mowa w uwadze dodatkowej 5 do działu 23 Nomenklatury Scalonej
– Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:
– – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop maltodekstrynowy, objęte podpo
zycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne:”.
2) w części III (Cukier) wprowadza się następujące zmiany:
a) w kolumnie 1 kody „1702 60 95 i 1702 90 99” zastępuje się kodami „1702 60 95 i 1702 90 95”;
b) skreśla się kod CN „1702 90 60” i odpowiadający mu opis produktu;
3) w części X (Przetwory owocowe i warzywne) wprowadza się następujące zmiany:
a) w opisie produktu dla kodu CN ex 2001 w tiret szóstym kod CN „ex 2001 90 99” zastępuje się kodem CN
„ex 2001 90 97”;
b) w opisie produktu dla kodu CN ex 2007 w tiret drugim kod CN „ex 2007 99 57” zastępuje się kodem CN
„ex 2007 99 50” oraz kod CN „ex 2007 99 98” zastępuje się kodem CN „ex 2007 99 97”;
4) w części XI (Banany) w kolumnie 1 kod CN „ex 2007 99 57” zastępuje się kodem CN „ex 2007 99 50” oraz kod CN
„ex 2007 99 98” zastępuje się kodem CN „ex 2007 99 97”;
5) w części XV (Wołowina i cielęcina) w kolumnie 1 lit. b) wprowadza się następujące zmiany:
a) kody CN „0206 10 91” i „0206 10 99” zastępuje się kodem CN „0206 10 98”;
b) kody CN „1602 50 31 do 1602 50 80” zastępuje się kodami CN „1602 50 31 i 1602 50 95”;
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6) w części XX (Mięso drobiowe) w kolumnie 1 lit. f) kody CN „1602 20 11” i „1602 20 19” zastępuje się kodem CN
„1602 20 10”;
7) w części XXI (Inne wyroby) wprowadza się następujące zmiany:
a) kody CN „ex 0206 49” i „ex 0206 49 20” oraz odpowiadające im opisy produktu otrzymują brzmienie:
„ex 0206 49 00

– – Pozostałe
– – – Ze świń domowych:
– – – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (c)”

b) skreśla się kod CN „0206 49 80”;
c) skreśla się kod CN „1602 90 41” i odpowiadający mu opis produktu;
d) w kolumnie 1 kod CN „1602 90 98” zastępuje się kodem CN „1602 90 99”.

27.5.2009

27.5.2009
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 436/2009
z dnia 26 maja 2009 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008
w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na
potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów
i rejestrów prowadzonych w sektorze wina
tyfikacji plantatorów i użytkowanych działek winorośli
z ZSZiK.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia
29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE)
nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz
uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr
1493/1999 (1), w szczególności jego art. 115 ust. 2 i art. 121,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie (WE) nr 479/2008 zmieniło poprzedni
system organizacji sektora wina ustanowiony rozporzą
dzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja
1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (2)
i uchyliło rozporządzenie Rady (EWG) nr 2392/86
z dnia 24 lipca 1986 r. ustanawiające wspólnotowy
rejestr winnic (3) ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2009 r.

(2)

Obecnie obowiązkowe informacje i przepisy dotyczące
aktualizacji i kontroli rejestru winnic są określone
w rozporządzeniu (EWG) nr 2392/86, a szczegółowe
zasady stosowania odnoszące się do sporządzania
rejestru winnic są określone w rozporządzeniu Komisji
(EWG) nr 649/87 (4).

(3)

Artykuł 108 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 stanowi,
że niektóre państwa członkowskie prowadzą rejestr
winnic, który zawiera aktualne informacje na temat
potencjału produkcyjnego.

(4)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (EWG) nr 649/87
i przyjąć szczegółowe zasady stosowania dotyczące
rejestru winnic.

(5)

Głównym celem rejestru winnic jest monitorowanie
i kontrola potencjału produkcji. Artykuł 116 rozporzą
dzenia (WE) nr 479/2008 stanowi, że państwa człon
kowskie dopilnowują zgodności między procedurami
zarządzania i kontroli, które odnoszą się do powierzchni,
a Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli
(ZSZiK). Należy w szczególności określić zgodność iden

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

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

L
L
L
L

148 z 6.6.2008, s. 1.
179 z 14.7.1999, s. 1.
208 z 31.7.1986, s. 1.
62 z 5.3.1987, s. 10.

(6)

Aby uniknąć nadmiernego obciążenia administracyjnego
bez szkody dla celów rejestru winnic, nie należy wpro
wadzać obowiązku pozyskiwania informacji od planta
torów mających bardzo ograniczoną produkcję.

(7)

W celu zapewnienia praktycznego stosowania rejestru
winnic informacje wymagane w rejestrze powinny być
zgodne z informacjami wymaganymi w tytule IV „Poten
cjał produkcyjny” rozporządzenia Komisji (WE) nr
555/2008 (5), które ustanawia szczegółowe przepisy
wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 479/2008
w odniesieniu do programów wsparcia, handlu
z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego i kontroli
w sektorze wina.

(8)

W celu zapewnienia spójności dostępnych danych doty
czących uprawy winorośli niektóre dane zgromadzone
w ramach rozporządzenia Rady (EWG) nr 357/79
z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie badań statystycznych
dotyczących obszarów uprawy winorośli (6) powinny
zostać włączone do rejestru winnic, a w szczególności
dane dotyczące roku obsadzenia działki winorośli.

(9)

W celu zagwarantowania, że informacje zawarte
w rejestrze stale odpowiadają rzeczywistej sytuacji
uprawy winorośli, należy przewidzieć ciągłą aktualizację
i regularną weryfikację.

(10)

Artykuł 111 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 stanowi,
że producenci winogron przeznaczonych na produkcję
wina oraz producenci moszczu i wina deklarują co
roku ilości wyprodukowane z ostatniego zbioru,
a producenci wina i moszczu oraz handlowcy inni niż
handlowcy detaliczni deklarują co roku posiadane zapasy.
Wspomniany artykuł stanowi ponadto, że państwa
członkowskie mogą również zobowiązać handlowców
zajmujących się sprzedażą winogron do deklarowania
sprzedanych ilości produktu.

(5) Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1.
(6) Dz.U. L 54 z 5.3.1979, s. 124.
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(11)

W celu ułatwienia przetwarzania danych dotyczących
deklaracji należy uznać każdą deklarację złożoną we
właściwej jednostce administracyjnej za niezależną od
pozostałych deklaracji tego samego producenta złożo
nych ewentualnie w innych jednostkach administracji
państwa członkowskiego.

(12)

Nie ma konieczności nakładania obowiązku składania
podwójnej deklaracji na producentów, w odniesieniu do
których wszystkie konieczne informacje mogą być
dostarczone w ramach samej deklaracji produkcji wina.
Bardzo drobni producenci mogą być zwolnieni z tego
obowiązku, biorąc pod uwagę, że cała ich produkcja
stanowi stosunkowo niewielką część produkcji wspólno
towej.

(13)

Należy również wprowadzić obowiązek sporządzania
deklaracji przez wszystkie podmioty sprzedające
produkty winiarskie przed terminami przewidzianymi
na sporządzenie deklaracji.

(14)

W celu ułatwienia zarządzania rynkiem konieczne jest
wyznaczenie terminu sporządzania deklaracji. Ze
względu na różne pory zbiorów w państwach członkow
skich, należy rozłożyć w czasie terminy sporządzania
deklaracji przez producentów.

(15)

W celu ułatwienia stosowania niniejszego rozporządzenia
wydaje się właściwe, aby określić w formularzach infor
macje, które muszą znajdować się w deklaracjach, pozos
tawiając jednocześnie państwom członkowskim swobodę
wyboru formy dostarczania tych informacji przez
podmioty gospodarcze.

(16)

(20)

Na obecnym etapie odpowiednią wiedzę na temat
produkcji i zapasów w sektorze wina można zdobyć
jedynie na podstawie deklaracji zbiorów i zapasów skła
danych
przez
różne
zainteresowane
strony.
W konsekwencji należy przyjąć odpowiednie przepisy
gwarantujące, że zainteresowane strony będą składać
wspomniane deklaracje, poprzez określenie sankcji nakła
danych zarówno w przypadku braku deklaracji, jak i w
przypadku złożenia nieprawdziwych lub niepełnych
deklaracji.

(21)

Z tego samego powodu należy określić terminy przeka
zywania Komisji zgromadzonych informacji dotyczących
obowiązkowych deklaracji, a także formę przekazywania
tych informacji.

(22)

W celu zapewnienia monitorowania rynku wina
konieczne jest posiadanie niektórych danych na temat
tego rynku. Oprócz danych zawartych w zestawieniach
różnych deklaracji, za niezbędne uważa się posiadanie
informacji na temat dostępnych i wykorzystanych ilości
wina oraz cen wina. Należy zatem przewidzieć, aby
państwa członkowskie sporządzały te informacje
i przekazywały je Komisji w określonych stałych termi
nach.

(23)

Istnieje możliwość zwolnienia niektórych państw człon
kowskich z podawania cen, biorąc pod uwagę, że cała ich
produkcja stanowi stosunkowo niewielką część produkcji
wspólnotowej.

(24)

Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr
1282/2001 (1), które ustanawia szczegółowe zasady
stosowania w odniesieniu do zbierania informacji
w
celu
identyfikacji
produktów
winiarskich
i monitorowania rynku wina.

(25)

W perspektywie jednolitego rynku we Wspólnocie należy
wyposażyć organy odpowiedzialne za monitorowanie
przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów
winiarskich w instrumenty niezbędne do sprawowania
skutecznej kontroli zgodnie z jednolitymi zasadami mają
cymi zastosowanie w całej Wspólnocie.

(26)

Artykuł 112 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2008
stanowi, że produkty winiarskie mogą być wprowadzane
do obrotu we Wspólnocie jedynie, jeśli posiadają
oficjalnie zatwierdzony dokument towarzyszący. Ustęp
2 tego artykułu stanowi, że osoby fizyczne lub prawne,
w których posiadaniu znajdują się produkty winiarskie,
mają obowiązek prowadzić rejestry przychodu
i rozchodu tych produktów.

Stosowanie technik komputerowych w różnych dziedzi
nach działalności administracyjnej stopniowo zastępuje
ręczne wprowadzanie danych. Pożądana jest więc
również możliwość używania technik komputerowych
i elektronicznych przy obowiązkowych deklaracjach.

(17)

Należy umożliwić państwom członkowskim posiada
jącym pełny rejestr winnic wykorzystywanie niektórych
danych z rejestru, takich jak dane dotyczące powierzchni.
Pożądane jest zatem, aby na określonych warunkach
producenci byli zwalniani z deklarowania powierzchni.

(18)

Państwa członkowskie, w których obszar uprawy wino
rośli nie przekracza 500 ha lub produkcja wina nie prze
kracza 50 000 hektolitrów, powinny mieć możliwość
wyłączenia
niektórych
informacji
z
deklaracji
i zwolnienia producentów z obowiązku składania jednej
z deklaracji na warunkach, które należy określić.

(19)

Należy wyznaczyć terminy centralnego gromadzenia
informacji na szczeblu krajowym.

27.5.2009

(1) Dz.U. L 176 z 29.6.2001, s. 14.
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(27)

Dzięki dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego
1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących
wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przecho
wywania, przepływu oraz kontrolowania (1) osiągnięto
postępy w harmonizacji podatkowej we Wspólnocie.
W celu ustanowienia jednolitych zasad mających zasto
sowanie we Wspólnocie oraz uproszczenia formalności
administracyjnych stosowanych wobec podmiotów
gospodarczych
i
obywateli
wskazane
jest
w szczególności, aby dokumenty towarzyszące przewo
zowi produktów winiarskich na potrzeby stosowania
przepisów podatkowych były również traktowane jako
uznane dokumenty towarzyszące.

(28)

W przypadku przewozu produktów winiarskich niepod
legających wspomnianym przepisom podatkowym
i przewozu produktów winiarskich pochodzących od
drobnych producentów należy określić dokument towa
rzyszący, który umożliwi właściwym organom nadzór
nad przemieszczaniem tych produktów. W tym celu
można uznać każdy dokument handlowy, który zawiera
co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji
produktu i monitorowania trasy przewozu.

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

W celu uniknięcia obciążania przewoźników zbędnymi
formalnościami administracyjnymi należy postanowić,
aby żaden dokument towarzyszący nie był wymagany
w przypadku przewozu niektórych produktów winiar
skich na ograniczoną odległość lub pakowanych
w niewielkie pojemniki w ograniczonej ilości.
Stosowanie technik komputerowych w administracyjnych
czynnościach podmiotów gospodarczych stopniowo
zastępuje dokumenty w wersji papierowej. Jest zatem
pożądane, aby możliwe było również stosowanie technik
komputerowych przy sporządzaniu i wykorzystywaniu
dokumentów towarzyszących i rejestrów.
W przypadku wywozu produktów winiarskich wyma
gane są dokumenty uzupełniające dokumenty towarzy
szące, w szczególności zgłoszenie wywozowe. Należy
zatem określić dodatkowe procedury sporządzania
i zatwierdzania tych dokumentów.
Nadzór nad przewozem produktów winiarskich luzem
wymaga szczególnej uwagi, zważywszy że produkty te
są bardziej narażone na nadużycia niż produkty
w butelkach wyposażonych w zamknięcie jednorazo
wego użycia i posiadających etykiety. W podobnych
przypadkach należy wymagać informacji dodatkowych
i wcześniejszego zatwierdzenia dokumentu towarzyszą
cego.
W celu ułatwienia kontroli przeprowadzanej przez właś
ciwe organy należy wymagać odniesienia do dokumentu
VI 1 w dokumentach towarzyszących przewozowi
produktu z kraju trzeciego dopuszczonego do swobod
nego obrotu.
Przepisy dotyczące sporządzania urzędowych doku
mentów towarzyszących i uproszczonego dokumentu

(1) Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 1.

L 128/17

towarzyszącego odnoszą się do zasad poświadczania
chronionych nazw pochodzenia lub chronionych ozna
czeń geograficznych niektórych kategorii win. Należy
zatem ustanowić zasady niezbędne do tego poświad
czania. Ustanowienie zasad poświadczania pochodzenia
niektórych win jest również niezbędne w przypadku
przewozu nieobjętego formalnościami podatkowymi,
w szczególności w przypadku wywozu. W celu upro
szczenia formalności administracyjnych dla obywateli
i ograniczenia rutynowych czynności właściwych
organów należy określić zasady, zgodnie z którymi
organy te mogą zezwolić wysyłającym spełniającym
pewne warunki, aby sami określili adnotacje poświadcza
jące pochodzenie wina w dokumencie towarzyszącym,
bez uszczerbku dla sprawowania odpowiedniej kontroli.
(35)

Należy ustanowić środki, które mają być podejmowane
przez właściwe organy w przypadku przewozu dokony
wanego przez wysyłającego, który dopuścił się poważ
nego naruszenia przepisów lub nielegalnego przewozu,
mając na uwadze, aby uregulowanie tego przewozu nie
opóźniało go o czas dłuższy niż jest to bezwzględnie
konieczne.

(36)

Aby konsultacja rejestrów umożliwiała właściwym
organom skuteczny nadzór nad przemieszczaniem
i
przechowywaniem
produktów
winiarskich,
w szczególności we współpracy między tymi służbami
na szczeblu wspólnotowym, należy ujednolicić na
płaszczyźnie wspólnotowej zasady prowadzenia rejes
trów.

(37)

Obowiązki związane z rejestrami mogą powodować
nieproporcjonalne obciążenia administracyjne dla niektó
rych podmiotów gospodarczych. Dlatego też państwa
członkowskie powinny mieć możliwość zwalniania tych
podmiotów z niektórych obowiązków.

(38)

Surowce używane w niektórych praktykach enologicz
nych, w szczególności do wzbogacania, zakwaszania
i słodzenia, są szczególnie narażone na ryzyko nadużyć.
Przechowywanie tych surowców powinno wiązać się
zatem z obowiązkiem prowadzenia rejestrów umożliwia
jących właściwym organom nadzór nad przemieszcza
niem i używaniem tych surowców.

(39)

Kontrola win musujących i win likierowych wymaga
szczególnej uwagi ze względu na fakt, że dodaje się do
nich inne produkty. Należy zatem wymagać dodatko
wych informacji w rejestrach.

(40)

Dokument towarzyszący przewozowi produktów winiar
skich wymagany w przepisach wspólnotowych jest
bardzo przydatnym źródłem informacji dla organów
odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem prze
pisów wspólnotowych i krajowych w sektorze wina.
Państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustano
wienia dodatkowych przepisów dotyczących stosowania
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przewozu,
który rozpoczyna się na ich terytorium.
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(41)

(42)
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Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów
towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz
rejestrów prowadzonych w sektorze wina (1) wprowadza
możliwość ustanowienia przez państwa członkowskie
przepisów dodatkowych lub szczególnych w przypadku
przedmiotowych produktów przemieszczanych na ich
terytorium. Jeden z tych przepisów przewiduje, że do
dnia 31 lipca 2010 r. informacja dotycząca objętościowej
masy moszczu winogronowego może zostać zastąpiona
informacją o gęstości wyrażoną w stopniach Oechslego.
Tę tradycyjną praktykę stosują przede wszystkim drobni
producenci rolni, którzy potrzebują jeszcze kilku lat, aby
dostosować się do nowych przepisów dotyczących okreś
lania gęstości. Należy zatem przedłużyć to odstępstwo,
a jednocześnie uchylić rozporządzenie (WE) nr
884/2001.

Państwa członkowskie powinny podać Komisji nazwy
i adresy organów właściwych do stosowania tytułu doty
czącego dokumentów towarzyszących i rejestrów, aby
Komisja mogła przekazać tę informację pozostałym
państwom członkowskim.
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Artykuł 2
Definicje
Do celów niniejszego tytułu:
a) „plantator” oznacza osobę fizyczną lub prawną albo grupę
osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status
prawny przyznany grupie i jej członkom na mocy prawa
krajowego, której gospodarstwo znajduje się na terytorium
Wspólnoty, zgodnie z definicją zawartą w art. 299 Traktatu,
i która użytkuje obszar uprawy winorośli;
b) „działka winorośli” oznacza działkę rolną, zgodnie z definicją
zawartą w art. 2 ust. 1a rozporządzenia Komisji (WE) nr
796/2004 (2), obsadzoną winoroślą;
c) „opuszczony obszar uprawy” oznacza cały obszar uprawy
winorośli, na którym nie jest prowadzona stała uprawa
winorośli w celu uzyskania produktu nadającego się do
wprowadzenia do obrotu.
Artykuł 3
Informacje zawarte w rejestrze winnic
1.
W celu ustanowienia i aktualizacji rejestru winnic państwa
członkowskie gromadzą następujące informacje:

(43)

(44)

(45)

Informacje niezbędne do kontroli i audytu stosowania
niniejszego rozporządzenia powinny być przechowywane
przez państwa członkowskie do celów inspekcji przez
odpowiedni okres.

W celu zagwarantowania sprawiedliwego traktowania
przewoźników należy wprowadzić przepisy dotyczące
przypadków oczywistych błędów, działania siły wyższej
i okoliczności nadzwyczajnych. Należy również usta
nowić zasady dotyczące sytuacji stwarzanych sztucznie,
tak aby nie można było czerpać z nich korzyści.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a) w odniesieniu do każdego plantatora posiadającego obszar
uprawy winorośli o powierzchni co najmniej 0,1 hektara lub
podlegającego wymogowi składania deklaracji na podstawie
przepisów wspólnotowych lub krajowych informacje doty
czące:
(i) jego tożsamości;
(ii) położenia działek winorośli;
(iii) powierzchni działek winorośli;
(iv) cech winorośli zasadzonych na działkach;
(v) nielegalnych nasadzeń, praw do sadzenia i karczowania,
o których mowa w tytule V rozporządzenia (WE) nr
479/2008;
(vi) pomocy na restrukturyzację, przekształcenie i zielone
zbiory, o których mowa w art. 11 i 12 rozporządzenia
(WE) nr 479/2008;

TYTUL I
REJESTR WINNIC

Artykuł 1
Przedmiot
Niniejszy tytuł ustanawia szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru
winnic.
(1) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, s. 32.

b) powierzchnia działek winorośli nieuwzględnionych w lit. a);
c) w odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych albo grup
tych osób, które mają obowiązek składania deklaracji
produkcji określonej w art. 9, informacje dotyczące:
(i) ich tożsamości;
(2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, s. 18.
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(ii) obowiązkowych deklaracji, o których mowa w tytule II.

2.
Informacje dotyczące charakterystyki każdej działki wino
rośli powinny być wykazywane oddzielnie w dokumentacji
gospodarstwa. Jeżeli jednak pozwala na to jednorodny charakter
działek winorośli, informacje mogą dotyczyć całości składającej
się z kilku przyległych działek lub części przyległych działek,
o ile identyfikacja każdej działki pozostanie zagwarantowana.

L 128/19

w art. 9. Na podstawie weryfikacji dokumentacja jest korygo
wana.

TYTUL II
OBOWIAZKOWE
INFORMACJI NA

DEKLARACJE
I
SPORZADZANIE
POTRZEBY MONITOROWANIA RYNKU
W SEKTORZE WINA

Artykuł 6
3.
Rejestr winnic zawiera co najmniej informacje zgroma
dzone zgodnie z ust. 1. Szczegóły i specyfikacje dotyczące
tych informacji zostały określone w załączniku I do niniejszego
rozporządzenia.

Przedmiot
Niniejszy tytuł dotyczy szczegółowych zasad stosowania rozpo
rządzenia (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do obowiązkowych
deklaracji i sporządzania informacji w celu monitorowania
rynku w sektorze wina.

4.
Niektóre państwa członkowskie nie muszą jednak groma
dzić ani umieszczać w rejestrze winnic następujących infor
macji:

a) informacji odpowiadających ppkt 3 w pkt 1.1 oraz ppkt 5–7
w pkt 1.2 załącznika I, jeżeli państwa członkowskie nie są
objęte przejściowym systemem praw do sadzenia na
podstawie art. 95 rozporządzenia (WE) nr 479/2008;

b) informacji odpowiadających ppkt 9 i 10 w pkt 1.2 załącz
nika I, jeżeli państwa członkowskie nie są objęte systemem
karczowania na podstawie art. 105 rozporządzenia (WE) nr
479/2008;

c) informacji odpowiadających ppkt 3 lit. b) i c) w pkt 1.2
załącznika I, jeżeli państwa członkowskie są zwolnione
z klasyfikowania odmian winorośli na podstawie art. 24
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 479/2008.

Artykuł 7
Definicje
Do celów niniejszego tytułu:

a) „producenci winogron” oznaczają osoby fizyczne lub prawne
albo grupy tych osób, które produkują winogrona;

b) „handlowcy detaliczni” oznaczają osoby fizyczne lub prawne
lub grupy tych osób, które zawodowo prowadzą działalność
gospodarczą obejmującą bezpośrednią sprzedaż konsu
mentom małych ilości, określonych przez każde państwo
członkowskie, mając na uwadze szczególne cechy handlu
i dystrybucji, z wyłączeniem osób lub grup, które użytkują
piwnice wyposażone do składowania i rozlewania win
w znacznych ilościach.

ROZDZIAL I

Artykuł 4

Obowiązkowe deklaracje

Przechowywanie i aktualizacja informacji

Artykuł 8

Państwa członkowskie zapewniają, aby dane znajdujące się
w rejestrze winnic były przechowywane przez okres niezbędny
do sprawowania nadzoru nad przedmiotowymi środkami i ich
kontroli przez co najmniej pięć lat winiarskich następujących po
roku, do którego informacje się odnoszą.

Deklaracje zbiorów

Państwa członkowskie zapewniają regularną aktualizację rejestru
winnic w miarę dostępności gromadzonych informacji.

1.
Każdego roku producenci winogron składają właściwym
organom
państw
członkowskich
deklarację
zbiorów
w określonej jednostce administracyjnej, zawierającą co najmniej
informacje określone w załączniku II i, gdzie jest to stosowne,
w załączniku III.

Państwa członkowskie mogą usankcjonować składanie jednej
deklaracji na gospodarstwo.

Artykuł 5
Weryfikacja informacji
Co najmniej raz na pięć lat państwa członkowskie przeprowa
dzają weryfikację zgodności sytuacji strukturalnej wynikającej
z dokumentacji plantatora i dokumentacji produkcji ze stanem
faktycznym w odniesieniu do każdego plantatora i każdej osoby
fizycznej lub prawnej albo grupy tych osób podlegających
obowiązkowi składania deklaracji produkcji, o której mowa

2.

Ze składania deklaracji zbiorów są zwolnieni:

a) producenci winogron, których cała produkcja winogron jest
przeznaczona do spożycia w postaci nieprzetworzonej,
suszenia lub bezpośredniego przetworzenia na sok winogro
nowy;
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b) producenci winogron, których gospodarstwo obejmuje mniej
niż 0,1 hektara uprawy winorośli i których żadna partia
zbiorów nie została lub nie zostanie sprzedana
w jakiejkolwiek postaci;

c) producenci winogron, których gospodarstwa obejmują mniej
niż 0,1 hektara uprawy winorośli i którzy dostarczają całość
swoich zbiorów do spółdzielczej wytwórni wina lub do
grupy, do której należą lub z którą współpracują.

W przypadku określonym w akapicie pierwszym lit. c) produ
cenci winogron muszą dostarczyć spółdzielczej wytwórni win
lub grupie deklarację zawierające następujące informacje:

a) nazwisko, imię i adres plantatora winorośli;

b) dostarczoną ilość winogron;

c) powierzchnię i położenie działek, na których uprawiana jest
winorośl, których to dotyczy.

Spółdzielcza wytwórnia win lub grupa sprawdza prawidłowość
danych zawartych w deklaracji na podstawie informacji, którymi
dysponuje.

3.
W drodze odstępstwa od ust. 1 i bez uszczerbku dla
obowiązków wynikających z art. 9 państwa członkowskie
mogą zwolnić ze składania deklaracji zbiorów:

a) producentów winogron, którzy sami przetwarzają cały zbiór
winogron na wino lub zlecają przetworzenie w ich imieniu;

b) producentów winogron współpracujących z lub należących
do spółdzielczej wytwórni wina lub grupy, którzy dostar
czają całość swoich zbiorów do tej wytwórni lub grupy
w postaci winogron lub moszczu, w tym producentów
winogron, o których mowa w art. 9 ust. 3.

Artykuł 9
Deklaracje produkcji
1.
Osoby fizyczne lub prawne lub grupy tych osób, w tym
spółdzielcze wytwórnie wina, które ze zbiorów w bieżącym
roku winiarskim wyprodukowały wino lub moszcz, każdego
roku składają właściwym organom wyznaczonym przez
państwa członkowskie deklarację produkcji zawierającą co
najmniej informacje wyszczególnione w załączniku IV.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić zasadę składania
jednej deklaracji odnoszącej się do zakładu wytwarzającego
wino.

27.5.2009

2.
Nie wymaga się składania deklaracji produkcji przez
producentów winogron, o których mowa w art. 8 ust. 2,
a także producentów, którzy w swoich zakładach uzyskują
w wyniku przetwórstwa zakupionych produktów na wino
mniej niż 10 hektolitrów wina, które nie było ani nie będzie
sprzedawane w jakiejkolwiek postaci.
3.
Ze składania deklaracji produkcji są zwolnieni również
producenci winogron będący członkami lub współpracujący ze
spółdzielczą wytwórnią wina podlegającą obowiązkowi skła
dania deklaracji produkcji, którzy dostarczają winogrona do
tej wytwórni, z zastrzeżeniem prawa do uzyskania w wyniku
wyrobu wina ilości mniejszej niż 10 hektolitrów
z przeznaczeniem do spożycia domowego.
4.
W przypadku osób fizycznych lub prawnych lub grup
tych osób, które zbywają produkty z fazy poprzedzającej
wyrób wina, państwa członkowskie podejmują niezbędne środki
zapewniające producentom, którzy mają obowiązek składania
deklaracji, pozyskanie różnych informacji, które muszą podać
w deklaracjach.
Artykuł 10
Deklaracje obróbki lub sprzedaży
1.
Państwa członkowskie mogą postanowić, że osoby
fizyczne lub prawne lub grupy tych osób, w tym spółdzielcze
wytwórnie win, które przed dniem określonym w art. 16 ust. 1
poddawały obróbce lub sprzedawały produkty z fazy poprzed
zającej wyrób wina w ramach bieżącego roku winiarskiego,
składają właściwym organom deklarację obróbki lub sprzedaży.
2.
Ze składania deklaracji obróbki lub sprzedaży są zwol
nieni producenci winogron będący członkami spółdzielczej
wytwórni wina lub współpracujący ze spółdzielczą wytwórnią
wina, która podlega obowiązkowi składania deklaracji,
i dostarczający winogrona tej wytwórni z zastrzeżeniem uzys
kania w wyniku wyrobu wina ilości mniejszej niż 10 hektoli
trów z przeznaczeniem do spożycia domowego.
Artykuł 11
Deklaracje zapasów
Osoby fizyczne lub prawne lub grupy tych osób, inne niż
konsumenci prywatni lub handlowcy detaliczni, każdego roku
składają właściwym organom państw członkowskich deklarację
zapasów moszczu winogronowego, zagęszczonego moszczu
winogronowego, rektyfikowanego zagęszczonego moszczu
winogronowego i wina, które posiadają na dzień 31 lipca,
zawierającą co najmniej informacje określone w załączniku V.
Deklaracja zbiorów nie uwzględnia wspólnotowych produktów
winiarskich wyprodukowanych z winogron zebranych w tym
samym roku kalendarzowym.
Niemniej państwa członkowskie, w których produkcja wina nie
przekracza 50 000 hektolitrów rocznie, mogą zwolnić hand
lowców innych niż handlowcy detaliczni, którzy posiadają
zapasy w małej ilości, z obowiązku składania deklaracji okreś
lonych w akapicie pierwszym, pod warunkiem, że właściwe
organy są w stanie dostarczyć Komisji statystyczną ocenę tych
zapasów utrzymywanych w państwie członkowskim.
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ROZDZIAL II

Przepisy wspólne

L 128/21

8, 9 i 10, na podstawie innych instrumentów administracyj
nych, mogą zwolnić podmioty gospodarcze z obowiązku skła
dania jednej lub drugiej z tych deklaracji.

Artykuł 12
Formularze
1.
Państwa członkowskie sporządzają wzory formularzy
różnych deklaracji i zapewniają, aby formularze, o których
mowa,
zawierały
co
najmniej
elementy
określone
w załącznikach II, III, IV i V.

Formularze mogą być wydawane i używane za pomocą
systemów informatycznych zgodnie ze szczegółowymi zasa
dami określonymi przez właściwe organy państw członkow
skich.

2.
Formularze, o których mowa powyżej, nie muszą
zawierać wyraźnego odniesienia do powierzchni, jeżeli państwo
członkowskie jest w stanie ustalić tę informację w sposób
pewny na podstawie innych informacji zawartych
w deklaracji, w szczególności obszaru wykorzystywanego
w produkcji i całkowitej wielkości zbiorów gospodarstwa, lub
w rejestrze winnic.

2.
Państwa członkowskie, w których produkcja wina nie
przekracza 50 000 hektolitrów w roku winiarskim i które
posiadają niektóre informacje umieszczane obowiązkowo
w deklaracjach, o których mowa w art. 11, na podstawie innych
instrumentów administracyjnych, mogą wyłączyć obowiązek
podawania tych informacji na tej deklaracji.

Państwa członkowskie, w których produkcja wina nie prze
kracza 50 000 hektolitrów w roku winiarskim i które posiadają
niektóre informacje umieszczane obowiązkowo w deklaracjach,
o których mowa w art. 11, na podstawie innych instrumentów
administracyjnych, mogą zwolnić podmioty gospodarcze
z obowiązku składania tych deklaracji.

3.
Informacje zawarte w deklaracjach, o których mowa
w ust. 1, są zbierane centralnie na szczeblu krajowym.

3.
Państwa członkowskie, które dysponują skomputeryzo
wanym systemem, który pozwala na powiązanie osób składają
cych deklaracje z deklarowaną produkcją i odpowiednimi dział
kami winorośli, mogą zwolnić producentów z obowiązku
podawania kodów działek określonych w załączniku II zgodnie
z art. 8. Powiązanie może odbywać się w szczególności przy
pomocy kodu gospodarstwa, odniesienia do bloku działek lub
danych zawartych w rejestrze winnic.

Artykuł 13

Artykuł 15

Powiązanie z rejestrem winnic

Obowiązujące kryteria

W drodze odstępstwa od art. 8 i 9 oraz załączników II i IV do
niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie, które
zgodnie z art. 108 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 utwo
rzyły aktualizowany corocznie rejestr winnic lub podobny
administracyjny instrument kontroli, mogą zwolnić osoby
fizyczne lub prawne, grupy tych osób lub producentów wino
gron, o których mowa w tych artykułach, z obowiązku skła
dania deklaracji obszaru.

1.
W celu przeliczenia ilości produktów innych niż wino na
hektolitry wina państwa członkowskie mogą ustalić współczyn
niki, które mogą być modulowane według różnych obiektyw
nych kryteriów mających wpływ na przeliczenie. Państwa człon
kowskie
przekazują
Komisji
współczynniki
wraz
z zestawieniem, o którym mowa w art. 19 ust. 1.

W takim przypadku właściwe organy państw członkowskich
same uzupełniają deklaracje poprzez wskazanie obszaru na
podstawie danych znajdujących się w tym rejestrze.

2.
Ilość wina, którą należy wpisać w deklaracji produkcji
określonej w art. 9, jest całkowitą ilością uzyskaną po zakoń
czeniu zasadniczej fermentacji alkoholowej, obejmującą droż
dżowy osad winiarski.

Artykuł 14

Artykuł 16

Zwolnienia

Terminy składania deklaracji

1.
Państwa członkowskie, w których obszar uprawy wino
rośli nie przekracza 500 ha i które posiadają niektóre infor
macje umieszczane obowiązkowo w deklaracjach, o których
mowa w art. 8, 9 i 10, na podstawie innych instrumentów
administracyjnych, mogą wyłączyć te informacje z tych dekla
racji.

1.
Deklaracje, o których mowa w art. 8 i 9, składa się naj
później dnia 15 stycznia. Państwa członkowskie mogą jednak
określić wcześniejszy termin lub terminy. Ponadto mogą
określić dzień uwzględnienia posiadanych ilości, które brane
są pod uwagę przy sporządzeniu deklaracji.

Państwa członkowskie, w których obszar uprawy winorośli nie
przekracza 500 ha i które posiadają wszystkie informacje umie
szczane obowiązkowo w deklaracjach, o których mowa w art.

2.
Deklaracje, o których mowa w art. 11, składa się najpóź
niej dnia 10 września w odniesieniu do ilości posiadanych na
dzień 31 lipca. Państwa członkowskie mogą jednak określić
wcześniejszy termin lub terminy.
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Artykuł 17
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b) w odniesieniu do zakończonego roku winiarskiego:

Kontrole
Państwa członkowskie ustanawiają niezbędne kontrole
i odpowiednie środki w celu zapewnienia zgodności deklaracji
ze stanem faktycznym.
Artykuł 18

(i) najpóźniej do dnia 30 listopada zestawienie deklaracji
zapasów na koniec roku winiarskiego;

Sankcje

(ii) najpóźniej do dnia 15 grudnia tymczasowe rozliczenie
poprzedniego roku winiarskiego;

1.
Osoby podlegające obowiązkowi składania deklaracji
zbiorów, produkcji lub zapasów, które nie złożyły tych dekla
racji w terminach określonych w art. 16 niniejszego rozporzą
dzenia, wyklucza się – z wyjątkiem przypadków działania siły
wyższej – z korzystania ze środków określonych w art. 12, 15,
17, 18 i 19 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 w danym roku
winiarskim oraz w kolejnym roku winiarskim.

(iii) najpóźniej do dnia 15 marca ostateczne rozliczenie
przedostatniego roku winiarskiego.

W przypadku przekroczenia terminów przewidzianych w art.
16 niniejszego rozporządzenia w wymiarze nie większym niż
10 dni roboczych stosuje się jednak proporcjonalne zmniej
szenie kwot do wypłaty w bieżącym roku winiarskim ustalane
przez właściwy organ w zależności od terminu, bez uszczerbku
dla sankcji krajowych.
2.
Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, jeżeli
właściwe organy państw członkowskich uznają deklaracje,
o których mowa w ust. 1, za niekompletne lub nieprawdziwe,
zaś brakujące lub nieprawdziwe informacje mają zasadnicze
znaczenie dla prawidłowego stosowania środków przewidzia
nych w art. 12, 15, 17, 18 i 19 rozporządzenia (WE) nr
479/2008, wypłacana pomoc jest proporcjonalnie zmniejszana
o kwotę wyznaczaną przez właściwy organ w zależności od
wagi popełnionego naruszenia, bez uszczerbku dla sankcji
krajowych.
ROZDZIAL III

Obowiązki państw członkowskich dotyczące przekazywania
informacji
Artykuł 19
Informacje przekazywane przez państwa członkowskie

2.
Rozliczenia należy przesłać do Urzędu Statystycznego
Wspólnot Europejskich (Eurostat).

Państwa członkowskie informują Komisję o wszystkich nowych
ważnych faktach, które mogą istotnie zmienić oszacowanie
dostępnych i wykorzystanych ilości na podstawie ostatecznych
danych z zakończonych lat.

3.
W celu odnotowywania zmian cen państwa członkowskie,
w których produkcja w ramach wyrobu wina przekroczyła
w ostatnich 5 latach średnio ponad 5 % całkowitej wspólno
towej produkcji wina, przekazują Komisji informacje dotyczące
win, o których mowa w ust. 1 załącznika IV do rozporządzenia
(WE) nr 479/2008:

a) najpóźniej do dnia 15 każdego miesiąca zestawienie cen
dotyczących poprzedniego miesiąca; lub

b) do dnia 1 sierpnia 2009 r. źródła informacji publicznych,
które uważają za wiarygodne do odnotowywania cen.

1.
Państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektro
niczną:
a) w odniesieniu do bieżącego roku winiarskiego:
(i) najpóźniej do dnia 15 września szacunkową prognozo
waną wielkość produkcji wina otrzymaną na ich teryto
rium;
(ii) najpóźniej do dnia 30 listopada szacunki dostaw
produktów winiarskich i wykorzystane ilości produktów
winiarskich na ich terytorium;
(iii) najpóźniej do dnia 15 kwietnia ostateczne wyniki dekla
racji produkcji.

Państwa członkowskie zapewniają Komisji prawo do publikacji
danych zawartych w źródłach informacji, o których mowa
w akapicie pierwszym lit. b).

Państwa członkowskie dokonują ograniczonego wyboru rynków
do monitorowania, określając łącznie 8 najbardziej reprezenta
tywnych notowań cen win białych i czerwonych produkowa
nych na ich terytorium.

Ceny te dotyczą towarów bez opakowania od producenta i są
wyrażone w euro za zawartość alkoholu na hektolitr lub za
hektolitr.
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ROZDZIAL IV

Przepisy ogólne i końcowe
Artykuł 20
Przepisy ogólne
Niniejsze rozporządzenie nie narusza przepisów państw człon
kowskich, które ustanawiają system deklaracji zbiorów,
produkcji, obróbki, sprzedaży lub zapasów, przewidujący prze
kazywanie pełniejszych informacji, w szczególności ze względu
na fakt, że dotyczy on szerszych kategorii podmiotów podlega
jących obowiązkowi składania deklaracji niż kategorie określone
w art. 8, 9 i 11.

TYTUL III
DOKUMENTY
TOWARZYSZĄCE
PRZEWOZOWI
PRODUKTÓW WINIARSKICH I REJESTRY, KTÓRE NALEŻY
PROWADZIĆ W SEKTORZE WINA
ROZDZIAL I

Przedmiot, zakres stosowania i definicje
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(i) administracyjnego dokumentu towarzyszącego lub doku
mentu handlowego używanego w jego zastępstwie;
(ii) uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub doku
mentu handlowego używanego w jego zastępstwie;
c) zasady poświadczania pochodzenia win o chronionej nazwie
pochodzenia (ChNP) lub chronionym oznaczeniu geogra
ficznym (ChOG) w dokumentach towarzyszących przewo
zowi tych win.
2.
Niniejszy tytuł określa ponadto zasady prowadzenia
rejestru przychodu i rozchodu przez osoby znajdujące się
w
posiadaniu
produktów
winiarskich
w
związku
z prowadzoną przez nie działalnością.
Artykuł 22
Definicje
Do celów niniejszego tytułu:

Artykuł 21
Przedmiot i zakres stosowania
1.
Niniejszy tytuł ustanawia zasady stosowania art. 112
rozporządzenia (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do doku
mentu towarzyszącego produktom sektora wina, o których
mowa w części XII załącznika I do rozporządzenia Rady (WE)
nr 1234/2007 (1), bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy
92/12/EWG. Niniejszy tytuł określa:
a) zasady sporządzania dokumentów towarzyszących przewo
zowi produktów winiarskich:
(i) w państwie członkowskim, o ile przewozowi nie towa
rzyszy dokument wymagany na podstawie przepisów
wspólnotowych przyjętych na podstawie dyrektywy
92/12/EWG;
(ii) przy wywozie do kraju trzeciego;
(iii) w handlu wewnątrzwspólnotowym:
— jeżeli przewozu dokonuje drobny producent zwol
niony przez państwo członkowskie, w którym
przewóz się rozpoczyna, z obowiązku sporządzania
uproszczonego dokumentu towarzyszącego, lub
— jeżeli chodzi o przewóz produktu winiarskiego,
który nie podlega podatkowi akcyzowemu;
b) dodatkowe przepisy dotyczące sporządzania:
(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

a) „producenci” oznaczają osoby fizyczne lub prawne albo
grupy tych osób, które posiadają lub posiadały świeże wino
grona, moszcz winogronowy lub młode wino w trakcie
fermentacji i przetwarzają lub zlecają ich przetworzenie na
wino;
b) „drobni producenci” oznaczają producentów, którzy produ
kują średnio mniej niż 1 000 hektolitrów wina rocznie;
c) „handlowcy detaliczni” oznaczają osoby fizyczne lub prawne
albo grupy tych osób, które zawodowo prowadzą działal
ność gospodarczą obejmującą bezpośrednią sprzedaż konsu
mentom małych ilości określanych przez każde państwo
członkowskie z uwzględnieniem szczególnych cech handlu
i dystrybucji, z wyłączeniem osób lub grup, które użytkują
piwnice wyposażone do składowania i, w odpowiednim
przypadku, urządzenia do rozlewania win w znacznych iloś
ciach lub które prowadzą obwoźną sprzedaż win przewożo
nych luzem;
d) „administracyjny dokument towarzyszący” oznacza doku
ment zgodny z przepisami rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 2719/92 (2);
e) „uproszczony dokument towarzyszący” oznacza dokument
zgodny z przepisami rozporządzenia Komisji (EWG) nr
3649/92 (3);
f) „podmiot gospodarczy nieprzechowujący zapasów” oznacza
osobę fizyczną lub prawną albo grupę takich osób, które
zawodowo prowadzą działalność polegającą na kupnie lub
sprzedaży produktów winiarskich, ale nie dysponują obiek
tami do składowania takich produktów;
(2) Dz.U. L 276 z 19.9.1992, s. 1.
(3) Dz.U. L 369 z 18.12.1992, s. 17.
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g) „zamknięcie” oznacza sposób zamykania pojemników
o nominalnej pojemności nie większej niż pięć litrów;
h) „butelkowanie” oznacza umieszczanie danego produktu, do
celów handlowych, w opakowaniach o pojemności nie więk
szej niż 60 litrów;
i) „butelkujący” oznacza osobę fizyczną lub prawną albo grupę
takich osób, które zajmują się butelkowaniem lub zlecają
przeprowadzanie butelkowania w ich imieniu.
W celu stosowania akapitu pierwszego lit. b) państwa człon
kowskie opierają się na średniej rocznej produkcji z co najmniej
trzech kolejnych lat winiarskich. Państwa członkowskie mogą
uznać, że producenci, którzy kupują świeże winogrona lub
moszcz winogronowy do przetworzenia na wino, nie są drob
nymi producentami.

27.5.2009

najmniej informacje wymienione w załączniku VI pkt C,
a także informacje dodatkowe ewentualnie wymagane
przez państwa członkowskie, sporządzony zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem.
2.

W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. b):

a) państwa członkowskie mogą postanowić w odniesieniu do
przewozu produktów, który rozpoczyna się na ich teryto
rium, że dokument towarzyszący sporządza się zgodnie
z wzorem określonym w załączniku VII;
b) państwa członkowskie mogą postanowić w odniesieniu do
przewozu produktów, który rozpoczyna się i kończy na ich
terytorium, że dokument towarzyszący nie jest dzielony na
rubryki i że wymagane informacje nie są numerowane
w sposób określony we wzorze określonym w załączniku
VII.

ROZDZIAL II

Artykuł 25

Dokumenty towarzyszące przewozowi produktów winiarskich

Zwolnienia

Artykuł 23

W drodze odstępstwa od art. 23 nie wymaga się żadnego doku
mentu towarzyszącego:

Przedmiot
Niezależnie od ewentualnego stosowania procesów informatycz
nych osoby fizyczne lub prawne, grupy takich osób, w tym
podmioty gospodarcze nieprzechowujące zapasów, których
miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się na terytorium
Wspólnoty, które przewożą produkt winiarski lub zlecają
przewóz produktu winiarskiego, sporządzają na swoją odpowie
dzialność dokument towarzyszący temu przewozowi, zwany
dalej „dokumentem towarzyszącym”.
Artykuł 24
Uznawane dokumenty towarzyszące
1.

Za dokumenty towarzyszące uznaje się:

a) w przypadku produktów podlegających formalnościom doty
czącym przemieszczania określonym w przepisach dyrekty
wy 92/12/EWG:
(i) w przypadku wprowadzania do obrotu z zawieszeniem
podatku akcyzowego – administracyjny dokument towa
rzyszący lub dokument handlowy sporządzony zgodnie
z rozporządzeniem (EWG) nr 2719/92;
(ii) w przypadku przemieszczania wewnątrzwspólnotowego
i dopuszczenia do spożycia w państwie członkowskim
wysyłki – uproszczony dokument towarzyszący lub
dokument
handlowy
sporządzony
zgodnie
z rozporządzeniem (EWG) nr 3649/92;
b) w przypadku produktów niepodlegających formalnościom
dotyczącym
przemieszczania,
o
których
mowa
w przepisach dyrektywy 92/12/EWG, w tym –
w odpowiednim przypadku – wina produkowanego przez
drobnych producentów – każdy dokument zawierający co

a) jeżeli chodzi o produkty winiarskie w pojemnikach
o nominalnej pojemności powyżej 60 litrów:
(i) w przypadku przewozu winogron tłoczonych lub nie,
lub moszczu winogronowego, dokonywanego przez
samego producenta winogron w jego imieniu z jego
własnej winnicy lub z innego zakładu, który do niego
należy, jeżeli całkowita odległość do pokonania drogą
nie przekracza 40 kilometrów i jeżeli przewóz ma
miejsce:
— w przypadku indywidualnego producenta – do
zakładu produkcji wina należącego do tego produ
centa;
— w przypadku producenta zrzeszonego w grupie – do
zakładu produkcji wina należącego do tej grupy.
(ii) w przypadku przewozu winogron tłoczonych lub nie,
dokonywanego przez producenta winogron lub w jego
imieniu przez osobę trzecią, inną niż odbiorca z jego
winnicy:
— jeżeli przewóz odbywa się do zakładu produkcji
wina odbiorcy znajdującego się w tej samej strefie
uprawy winorośli, i
— jeżeli całkowita odległość do pokonania nie prze
kracza 40 kilometrów; w wyjątkowych przypadkach
właściwe organy mogą zwiększyć tę odległość do 70
kilometrów;
(iii) w przypadku przewozu octu winnego;
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(iv) o ile zezwala na to właściwy organ, w przypadku prze
wozu w obrębie tej samej jednostki administracyjnej
szczebla lokalnego lub do bezpośrednio sąsiadującej
jednostki administracyjnej szczebla lokalnego lub – jeżeli
udzielone
zostaje zezwolenie
indywidualne –
w przypadku przewozu w obrębie tej samej jednostki
administracyjnej szczebla regionalnego, jeżeli produkt:
— jest przewożony między dwoma zakładami tego
samego przedsiębiorstwa z zastrzeżeniem stoso
wania art. 38 ust. 2 lit. a), lub
— nie zmienia właściciela, a przewozu dokonuje się na
potrzeby produkcji wina, obróbki, składowania lub
butelkowania;
(v) w przypadku przewozu wytłoków winogronowych
i drożdżowego osadu winiarskiego:
— do gorzelni, jeżeli produktowi towarzyszy specyfi
kacja wysyłkowa wymagana przez właściwe organy
państwa członkowskiego, w którym rozpoczyna się
przewóz, lub
— jeżeli przewozu dokonuje się w celu wycofania tych
produktów pod nadzorem z procesu produkcji wina
w zastosowaniu art. 22 rozporządzenia (WE) nr
55/2008;
b) jeżeli chodzi o produkty w pojemnikach o nominalnej
pojemności nie większej niż 60 litrów i z zastrzeżeniem
przepisów dyrektywy 92/12/EWG:
(i) w przypadku przewozu produktów w pojemnikach
o nominalnej pojemności nie większej niż pięć litrów,
etykietowanych, posiadających ponadto zamknięcie
jednorazowego użycia, jeżeli całkowita przewożona
ilość nie przekracza:
— 5 litrów w przypadku rektyfikowanego lub nierek
tyfikowanego zagęszczonego moszczu winogrono
wego,
— 100 litrów
produktów;

w

przypadku

wszystkich
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— znajdującego się na pokładzie statków, samolotów
lub pociągów z przeznaczeniem do spożycia;

(iv) w przypadku przewozu częściowo sfermentowanego
wina i moszczu winogronowego przez osoby prywatne
z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia przez
odbiorcę lub jego rodzinę, innego niż przewóz,
o którym mowa w lit. a), jeżeli przewożona ilość nie
przekracza 30 litrów;

(v) w przypadku przewozu produktu przeznaczonego do
przeprowadzania doświadczeń naukowych lub technicz
nych, jeżeli całkowita przewożona ilość nie przekracza
jednego hektolitra;

(vi) w przypadku przewozu próbek handlowych;

(vii) w przypadku przewozu próbek z przeznaczeniem dla
urzędowych służb lub laboratoriów.

W wyjątkowych przypadkach właściwe organy mogą zwiększyć
odległość 40 kilometrów określoną w akapicie pierwszym lit. a)
ppkt (i) do 70 kilometrów.

W przypadku zwolnień z obowiązku posiadania jakichkolwiek
dokumentów towarzyszących, o których mowa w lit. b) ppkt
(i)–(v), wysyłający inni niż handlowcy detaliczni lub osoby
prywatne zbywające okazjonalnie produkt innym osobom
prywatnym muszą jednak być w stanie udowodnić w każdym
momencie prawidłowość wszystkich adnotacji wymaganych
w rejestrach, o których mowa w rozdziale III, lub w innych
rejestrach określonych przez dane państwo członkowskie.

Artykuł 26
Sporządzanie dokumentu towarzyszącego
1.
Uznaje się, że dokument towarzyszący jest należycie
sporządzony, jeżeli zawiera informacje określone w załączniku
VI.

innych

(ii) w przypadku przewozu wina lub soku winogronowego
przeznaczonego dla przedstawicielstw dyplomatycz
nych, konsulatów i podobnych instytucji w granicach
przyznanych im zwolnień;
(iii) w przypadku przewozu wina lub soku winogronowego:
— stanowiącego część majątku gospodarstwa domo
wego
w
ramach
przeprowadzki
i nieprzeznaczonego na sprzedaż,

2.
Dokument towarzyszący może
wyłącznie do pojedynczego przewozu.

być

wykorzystany

3.
Dokumenty towarzyszące, o których mowa w art. 24 ust.
1 lit. b) i ust. 2, można sporządzać i wydawać
w informatycznych systemach skomputeryzowanych w sposób
określony przez właściwe organy państw członkowskich.

Treść dokumentów towarzyszących nie zmienia się bez względu
na sposób ich sporządzania – na nośniku elektronicznym lub
na papierze.
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Artykuł 27
Stosowanie dokumentu towarzyszącego w wywozie
1.
Jeżeli odbiorca ma siedzibę poza terytorium celnym
Wspólnoty, oryginał dokumentu towarzyszącego i jedna
kopia, w odpowiednim przypadku kopia 1 i 2, są przedstawiane
na poparcie zgłoszenia wywozowego do właściwego urzędu
celnego państwa członkowskiego wywozu. Urząd celny dopil
nowuje, aby w zgłoszeniu wywozowym wskazano rodzaj, datę
i numer przedstawionego dokumentu oraz aby w oryginale
dokumentu towarzyszącego, jego kopii i w odpowiednim przy
padku w dwóch kopiach dokumentu towarzyszącego wskazano
rodzaj dokumentu, datę i numer zgłoszenia wywozowego.

Urząd celny w punkcie wyjścia z obszaru celnego Wspólnoty
wprowadza jedną z adnotacji wymienionych w załączniku IX na
obydwu wspomnianych wyżej kopiach i uwierzytelnia ją swoją
pieczęcią. Wręcza opieczętowane kopie dokumentu, zawierające
odpowiednią adnotację, eksporterowi lub jego przedstawicie
lowi. Eksporter lub jego przedstawiciel musi upewnić się, że
jedna kopia towarzyszy wywożonemu produktowi.

2.
Informacje, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy,
obejmują co najmniej rodzaj dokumentu, datę i numer doku
mentu oraz – w odniesieniu do zgłoszenia wywozowego –
nazwę i siedzibę organu właściwego do spraw wywozu.
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czenia we Wspólnocie lub ze względu na miejsce dopuszczenia
do spożycia, pod warunkiem że w rubryce zarezerwowanej na
oznaczenie towarów dokument ten zawiera dane określone
w akapicie pierwszym.

Właściwy urząd celny we Wspólnocie potwierdza kopię lub
kserokopię tego dokumentu dostarczaną przez odbiorcę lub
jego przedstawiciela i zwraca mu ją do celów stosowania niniej
szego rozporządzenia.

4.
W odniesieniu do win ChNP lub ChOG, wywożonych do
kraju trzeciego i objętych dokumentem towarzyszącym przewo
zowi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, dokument ten
należy przedstawić na poparcie każdego innego dokumentu
dowodowego w sposób wiarygodny dla właściwego organu
podczas ich dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspól
nocie, jeżeli nie chodzi ani o produkty spełniające warunki
z ust. 3, ani o produkty zwracane, o których mowa
w rozporządzeniach (EWG) nr 2913/92 i (EWG) nr 2454/93.
O ile dokumenty dowodowe zostaną uznane za wiarygodne,
właściwy urząd celny zatwierdza kopię lub kserokopię poświad
czenia chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego ozna
czenia geograficznego dostarczoną przez odbiorcę lub jego
przedstawiciela i zwraca mu ją do celów stosowania niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 28
Przewóz produktów luzem

3.
Jeżeli produkt winiarski jest wywożony tymczasowo
w ramach procedury uszlachetniania biernego w myśl rozpo
rządzeń Rady (EWG) nr 2913/92 (1) i Komisji (EWG) nr
2454/93 (2) do kraju należącego do Europejskiego Stowarzy
szenia Wolnego Handlu (EFTA) w celu składowania, dojrze
wania lub rozlewania, oprócz dokumentu towarzyszącego
sporządza się kartę informacyjną określoną w zaleceniu Rady
Współpracy Celnej z dnia 3 grudnia 1963 r. W rubrykach
zarezerwowanych na oznaczenie towarów karta zawiera ozna
czenie zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi oraz
ilość przewożonego wina.

1.
Jeżeli dokument towarzyszący jest sporządzony w celu
towarzyszenia
przewozowi
produktu
winiarskiego
w pojemnikach o pojemności nominalnej przekraczającej 60
litrów, właściwy organ, którego nazwa i siedziba są wskazane
w dokumencie towarzyszącym, nadaje mu numer referencyjny.
Organem tym może być urząd kontroli podatkowej.

2.

Numer referencyjny:

a) stanowi część ciągłej serii; i
Informacje te pochodzą z oryginału dokumentu towarzyszącego
przewozowi, na podstawie którego wino zostało przewiezione
do urzędu celnego, który wydaje kartę informacyjną. Ponadto
w karcie należy podać rodzaj, datę i numer wspomnianego
wyżej dokumentu towarzyszącego wcześniej przewozowi.

b) jest wydrukowany na druku służącym do sporządzania
dokumentu.

Warunek, o którym mowa w lit. b), może zostać pominięty
w przypadku stosowania systemu komputerowego.
W przypadku ponownego wprowadzenia na obszar celny
Wspólnoty produktów, o których mowa w akapicie pierwszym,
karta informacyjna jest należycie wypełniona przez właściwy
urząd celny EFTA. Dokument ten jest równoważny
z dokumentem towarzyszącym w przypadku przewozu do
urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce przezna

3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, należycie wypeł
niony oryginał dokumentu towarzyszącego i jedną kopię
zatwierdza się przed przewozem i przy każdym przewozie:

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
(2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

a) za pomocą pieczęci właściwego organu państwa członkow
skiego, na którego terytorium rozpoczyna się przewóz; lub
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b) przez wysyłającego za pomocą wymaganej pieczęci lub
odcisku maszyny stemplującej zatwierdzonej przez właściwy
organ, o którym mowa w lit. a).
4.
Jeżeli stosowany jest urzędowy dokument towarzyszący
lub dokument handlowy zgodny z rozporządzeniem (EWG)
nr 2719/92 lub uproszczony dokument towarzyszący lub
dokument handlowy zgodny z rozporządzeniem (EWG) nr
3649/92, kopie 1 i 2 są uprzednio zatwierdzane zgodnie
z procedurą przewidzianą w ust. 3.
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(viii) zagęszczony sok winogronowy;

(ix) wino likierowe przeznaczone do wytwarzania
produktów innych niż produkty objęte kodem CN
2204.

Akapit pierwszy ma również zastosowanie do następujących
produktów bez względu na ich pochodzenie i przewożoną
ilość, bez uszczerbku dla zwolnień przewidzianych w art. 25:

Artykuł 29
Przewóz ilości powyżej 60 litrów
W przypadku przewozu jednego z następujących produktów
winiarskich luzem w ilości powyżej 60 litrów oprócz doku
mentu wymaganego w odniesieniu do przedmiotowego prze
wozu wymagana jest również kopia zatwierdzona przez właś
ciwy organ, są to:
a) produkty pochodzące ze Wspólnoty:

a) drożdżowy osad winiarski;

b) wytłoki winogronowe przeznaczone do gorzelni lub innego
przemysłowego zakładu przetwórczego;

c) piquette;

(i) wino przeznaczone do przetworzenia na wina z ChNP;
d) wino wzmocnione do destylacji;
(ii) częściowo sfermentowany moszcz winogronowy;
(iii) zagęszczony moszcz winogronowy, rektyfikowanego
lub nie;
(iv) świeży moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną
poprzez dodanie alkoholu;
(v) sok winogronowy;

e) wino pochodzące z odmian winorośli niewymienionych jako
odmiany winorośli do produkcji wina w klasyfikacji sporzą
dzonej przez państwa członkowskie w zastosowaniu art. 24
rozporządzenia (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do
jednostki administracyjnej, w której winogrona zostały
zebrane;

f) produkty, które nie mogą być oferowane lub dostarczane do
bezpośredniego spożycia przez ludzi.

(vi) zagęszczony sok winogronowy;
b) produkty niepochodzące ze Wspólnoty:
(i) świeże winogrona, z wyłączeniem winogron stoło
wych;
(ii) moszcz winogronowy;

Wysyłający przekazuje organowi właściwemu dla miejsca zała
dunku zatwierdzoną kopię, o której mowa w akapicie pierw
szym, w sposób jak najszybszy, lecz nie później niż pierwszego
dnia roboczego po dniu, w którym towary opuściły miejsce
załadunku. Organ ten przekazuje kopię organowi właściwemu
dla miejsca wyładunku w sposób jak najszybszy, lecz nie
później niż pierwszego dnia roboczego po jej wydaniu lub
wystawieniu, jeżeli sporządza ją ten organ.

(iii) zagęszczony moszcz winogronowy;
Artykuł 30
(iv) częściowo sfermentowany moszcz winogronowy;

Przewóz

(v) zagęszczony moszcz winogronowy, rektyfikowany lub
nie;

W przypadku każdego przewozu na terytorium celnym Wspól
noty
produktów
pochodzących
z
kraju
trzeciego
i dopuszczonych do swobodnego obrotu dokument towarzy
szący obejmuje:

(vi) świeży moszcz winogronowy z fermentacją zatrzy
maną poprzez dodanie alkoholu;
(vii) sok winogronowy;

produktu pochodzącego z kraju trzeciego
i dopuszczonego do swobodnego obrotu

a) numer dokumentu VI 1 sporządzony zgodnie z art. 43
rozporządzenia (WE) nr 555/2008;
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b) datę sporządzenia dokumentu;

pieczęci, wpisanie daty i podpis osoby odpowiedzialnej
stosownie do danego przypadku:

c) nazwę i siedzibę organu kraju trzeciego, który sporządził
dokument lub upoważnił producenta do jego sporządzenia.
Artykuł 31
Poświadczenie chronionej nazwy pochodzenia
chronionego oznaczenia geograficznego
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— na kopiach 1 i 2 w przypadku stosowania wzoru,
o którym mowa w ppkt (i) tiret pierwsze lub drugie,
lub

lub

1.
Dokument
towarzyszący
jest
równoważny
z poświadczeniem chronionej nazwy pochodzenia lub chronio
nego oznaczenia geograficznego, jeżeli jest należycie sporzą
dzony:
a) przez wysyłającego, który sam jest producentem przewożo
nego wina i który nie sprzedaje lub nie kupuje produktów
winiarskich uzyskanych z winogron zebranych w regionach
innych niż regiony, których nazw używa do oznaczania win
pochodzących z jego własnej produkcji;
b) przez wysyłającego nieobjętego przepisami lit. a), jeżeli właś
ciwy
organ
potwierdził
prawidłowość
informacji
w dokumencie towarzyszącym na podstawie informacji
zawartych w dokumentach towarzyszących poprzednim
przewozom danego produktu;

— na oryginale dokumentu towarzyszącego i na kopii
w przypadku stosowania wzoru, o którym mowa
w ppkt (i) tiret trzecie i czwarte;

(iv) właściwy organ nadał numer referencyjny dokumentu
towarzyszącego;

(v) w przypadku wysyłki z państwa członkowskiego, które
nie jest państwem członkowskim produkcji, jeżeli
zawiera:

— numer referencyjny,

— datę sporządzenia dokumentu,
c) w zastosowaniu art. 33 ust. 1, jeżeli spełnione są następujące
warunki:
(i) dokument towarzyszący jest sporządzony zgodnie
z ustalonym wzorem:

— nazwę i siedzibę właściwego organu wskazanego
w dokumentach, na podstawie których był produkt
przewożony przed ponowną wysyłką i w których
poświadczono nazwę pochodzenia lub oznaczenie
geograficzne.

— administracyjnego dokumentu towarzyszącego, lub
— uproszczonego dokumentu towarzyszącego, lub

2.
Państwo członkowskie może wprowadzić obowiązek
poświadczania chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego
oznaczenia geograficznego win wyprodukowanych na jego tery
torium.

— dokumentu towarzyszącego, którego wzór znajduje
się w załączniku VII, lub

(ii) w odpowiednim miejscu dokumentu towarzyszącego
zawarte są następujące adnotacje:

3.
Właściwe organy każdego państwa członkowskiego mogą
zezwolić wysyłającym spełniającym warunki określone w ust. 4
na samodzielne wpisanie lub uprzednie nadrukowanie infor
macji dotyczących poświadczenia chronionej nazwy pocho
dzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego na doku
mencie towarzyszącym, pod warunkiem że:

— w przypadku win ChNP: „Niniejszy dokument jest
równoważny z poświadczeniem chronionej nazwy
pochodzenia win w nim wymienionych”,

a) adnotacje zostały uprzednio uwierzytelnione przez właściwy
organ za pomocą pieczęci, podpisu osoby odpowiedzialnej
i daty; lub

— dokumentu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 lit. b);

— w przypadku win ChOG: „Niniejszy dokument jest
równoważny z poświadczeniem chronionego ozna
czenia geograficznego win w nim wymienionych”;
(iii) adnotacje, o których mowa w ppkt (ii), są uwierzytel
nione przez właściwy organ poprzez przystawienie jego

b) adnotacje zostały uwierzytelnione przez samych wysyłają
cych specjalną pieczęcią dopuszczoną przez właściwe organy
i zgodną z wzorem znajdującym się w załączniku VIII;
pieczęć może być wcześniej nadrukowana na formularzach,
jeżeli druk zostanie wykonany przez zatwierdzoną w tym
celu drukarnię.
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4.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, jest przyznawane
wyłącznie wysyłającym, którzy regularnie wysyłają wina
z chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem
geograficznym, jeżeli po złożeniu pierwszego wniosku spraw
dzono, że rejestry przychodu i rozchodu są prowadzone
zgodnie z rozdziałem III i umożliwiają kontrolę prawidłowości
adnotacji znajdujących się w dokumentach.

Właściwe organy mogą odmówić zezwolenia wysyłającym,
którzy nie dają gwarancji uznanych za celowe. Mogą odwołać
zezwolenie, w szczególności gdy wysyłający nie spełniają
warunków określonych w akapicie pierwszym lub nie dają
wymaganych gwarancji.

5.
Wysyłający, którym przyznaje się zezwolenie określone
w ust. 3, mają obowiązek podjąć wszelkie niezbędne środki
w celu zapewnienia nadzoru nad specjalną pieczęcią lub formu
larzami z odciskiem pieczęci właściwego organu lub odciskiem
specjalnej pieczęci.

6.
W handlu z krajami trzecimi wyłącznie dokumenty towa
rzyszące sporządzone zgodnie z ust. 1 przy wywozie z państwa
członkowskiego produkcji poświadczają w przypadku win
ChNP lub ChOG zgodność chronionej nazwy pochodzenia
lub chronionego oznaczenia geograficznego z mającymi zasto
sowanie przepisami wspólnotowymi i krajowymi. W przypadku
wywozu z państwa członkowskiego, które nie jest państwem
członkowskim produkcji, dokument towarzyszący sporządzony
zgodnie z ust. 1, na podstawie którego produkt jest wywożony,
jest równoważny z poświadczeniem chronionej nazwy pocho
dzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, jeżeli
zawiera:

a) numer referencyjny;
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Artykuł 32
Odrzucenie przez odbiorcę
Jeżeli odbiorca odrzuca część lub całość produktu przewożo
nego na podstawie dokument towarzyszącego, na odwrocie
dokumentu umieszcza adnotację „produkt odrzucony przez
odbiorcę” oraz datę i podpis oraz w odpowiednim przypadku
uzupełnia je, podając ilości odrzuconego produktu w litrach lub
kilogramach.

W takim przypadku dany produkt może zostać odesłany do
wysyłającego na podstawie tego samego dokumentu towarzy
szącego przewozowi lub zatrzymany w pomieszczeniach prze
woźnika do czasu sporządzenia nowego dokumentu towarzy
szącego produktowi podczas wysyłki zwrotnej.

Artykuł 33
Przewóz dokonywany przez wysyłającego, który dopuścił
się poważnego naruszenia przepisów
1.
Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że osoba fizyczna lub
prawna lub grupa takich osób, która przewozi produkt
winiarski lub zleca przewóz produktu winiarskiego, dopuściła
się poważnego naruszenia przepisów wspólnotowych dotyczą
cych sektora wina lub przepisów krajowych przyjętych
w wykonaniu tych przepisów wspólnotowych, lub jeżeli
wspomniany organ ma uzasadnione podejrzenie takiego naru
szenia, może nakazać wysyłającemu sporządzenie dokumentu
towarzyszącego i wystąpienie z wnioskiem o jego zatwierdzenie
przez właściwy organ.

Przyznanie
zatwierdzenia
może
być
powiązane
z przestrzeganiem warunków przyszłego wykorzystania
produktu. Zatwierdzenie zawiera pieczęć, podpis kierownika
właściwego organu i datę.

2.
Ustęp 1 ma również zastosowanie do przewozu
produktów, których warunki produkcji lub skład nie są zgodne
z przepisami wspólnotowymi lub krajowymi.

b) datę sporządzenia dokumentu;
Artykuł 34
c) nazwę i siedzibę organu, o którym mowa w ust. 1, wskaza
nego w dokumentach, na podstawie których produkt był
przewożony przed wywozem i w których poświadczono
chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie
geograficzne.

7.
Dokument
towarzyszący
jest
równoważny
z poświadczeniem nazwy pochodzenia lub oznaczenia geogra
ficznego kraju trzeciego w przypadku wina importowanego,
jeżeli dokument ten jest sporządzony zgodnie z niniejszym
artykułem przy użyciu wzorów, o których mowa w ust. 1 lit.
c) ppkt (i).

Przewóz nielegalny
1.
Jeżeli stwierdza się, że przewóz objęty wymogiem doku
mentu towarzyszącego odbywa się bez tego dokumentu lub na
podstawie dokumentu zawierającego nieprawdziwe, błędne lub
niekompletne informacje, właściwy organ państwa członkow
skiego, w którym stwierdzono ten fakt, lub jakakolwiek inna
służba odpowiedzialna za kontrolę przestrzegania przepisów
wspólnotowych i krajowych dotyczących sektora wina podej
muje odpowiednie środki:

a) w celu uregulowania tego przewozu poprzez skorygowanie
istotnych błędów albo poprzez sporządzenie nowego doku
mentu;
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b) w odpowiednim przypadku – w celu nałożenia sankcji za
stwierdzoną nieprawidłowość proporcjonalnie do jej wagi,
w szczególności przez zastosowanie przepisów art. 33
ust. 1.
Właściwy organ lub służba, o której mowa w akapicie pierw
szym, pieczętuje dokumenty poprawione lub sporządzone na
podstawie tego przepisu. Uregulowanie nieprawidłowości nie
może opóźniać danego przewozu o czas dłuższy niż jest to
bezwzględnie konieczne.
W przypadku poważnych lub powtarzających się nieprawidło
wości organ właściwy miejscowo dla miejsca wyładunku powia
damia organ właściwy dla miejsca wysyłki. Jeżeli chodzi
o przewóz wspólnotowy, informacja ta jest przekazywana
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 555/2008.
2.
Jeżeli uregulowanie przewozu w rozumieniu ust. 1 akapit
pierwszy jest niemożliwe, właściwy organ lub służba, które
stwierdziły nieprawidłowość, wstrzymuje przewóz. Informują
wysyłającego o wstrzymaniu przewozu i o grożących konsek
wencjach. Środki te mogą obejmować zakaz wprowadzania
produktu do obrotu.
Artykuł 35
Nieprzewidziane okoliczności lub działanie siły wyższej
Jeżeli w trakcie przewozu z powodu nieprzewidzianych okolicz
ności lub działania siły wyższej ma miejsce podział ładunku na
części albo utrata części lub całości ładunku objętego wymo
giem dokumentu towarzyszącego, przewoźnik występuje do
organu właściwego ze względu na miejsce nieprzewidzianych
okoliczności lub działania siły wyższej o sporządzenie oświad
czenia o stanie faktycznym.
W miarę możliwości przewoźnik powiadamia również właściwy
organ znajdujący się najbliżej miejsca nieprzewidzianych
okoliczności lub działania siły wyższej, aby podjął on środki
niezbędne do uregulowania danego przewozu.
ROZDZIAL III

Rejestry
Artykuł 36
Przedmiot
1.
Osoba fizyczna lub prawna lub grupa takich osób, które
przechowują produkty winiarskie, niezależnie od tego, czy do
celów zawodowych czy handlowych, podlegają obowiązkowi
prowadzenia rejestrów przychodu i rozchodu tych produktów,
zwanych dalej „rejestrami”.
2.
Państwa członkowskie mogą postanowić, że podmioty
gospodarcze nieposiadające magazynów podlegają obowiązkowi
prowadzenia rejestrów zgodnie z zasadami i procedurami usta
nowionymi przez te państwa.
3.
Osoby podlegające obowiązkowi prowadzenia rejestrów
odnotowują przyjęcie i wydanie każdej partii produktów,
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o których mowa w ust. 1, w ich obiektach oraz przeprowa
dzone operacje, o których mowa w art. 41 ust. 1. Osoby te
muszą również być w stanie przedstawić w odniesieniu do
każdego wpisu w rejestrze dotyczącego przyjęcia i wydania
produktów dokument, który towarzyszył odpowiedniemu prze
wozowi, lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający,
w szczególności dokument handlowy.
Artykuł 37
Zwolnienia
1.

Obowiązkowi prowadzenia rejestrów nie podlegają:

a) handlowcy detaliczni;
b) sprzedawcy napojów do spożycia wyłącznie na miejscu;
2.
Wpisy do rejestru nie są wymagane w przypadku octu
winnego.
3.
Państwa członkowskie mogą postanowić, że osoby
fizyczne i prawne oraz grupy osób, które przechowują lub
wystawiają na sprzedaż wyłącznie produkty winiarskie
w małych pojemnikach, spełniających wymogi dotyczące
prezentacji określone w art. 25 lit. b) ppkt (i), nie podlegają
obowiązkowi prowadzenia rejestrów, pod warunkiem że przy
jęcie, wydanie i stan zapasów mogą być skontrolowane
w każdym czasie na podstawie innych dokumentów,
w szczególności dokumentów handlowych stosowanych do
celów rachunkowości.
Artykuł 38
Utworzenie rejestrów
1.

Rejestry:

a) są prowadzone w systemie skomputeryzowanym zgodnie
z zasadami przyjętymi przez właściwe organy państw człon
kowskich; treść elektronicznych rejestrów musi być taka
sama jak treść rejestrów w wersji papierowej;
b) albo składają się ze stałych kolejno ponumerowanych
arkuszy;
c) albo składają się z odpowiednich elementów nowoczesnego
systemu rachunkowości zatwierdzonego przez właściwe
organy, pod warunkiem że dane, które powinny znajdować
się w rejestrach, występują w tych elementach.
Państwa członkowskie mogą jednak postanowić, że:
a) rejestry prowadzone przez podmioty gospodarcze nieprowa
dzące żadnych operacji, o których mowa w art. 41 ust. 1,
ani nieprowadzące żadnych praktyk enologicznych składają
się z wszystkich dokumentów towarzyszących;
b) rejestry prowadzone przez producentów składają się
z adnotacji na odwrotnej stronie deklaracji zbioru, produkcji
lub zapasów określonych w tytule II lub w załączniku do
tych deklaracji.
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2.
Rejestry prowadzone są odrębnie dla każdego przedsię
biorstwa w miejscu, w którym przechowywane są produkty.

każdego wina z ChNP występują są w nim odrębnie; znajduje
to również zastosowanie do win ChOG.

Właściwe organy mogą jednak – pod warunkiem że przyjęcie,
wydanie oraz stan zapasów mogą być skontrolowane w każdym
czasie w miejscu przechowywania produktów na podstawie
innych
dokumentów
potwierdzających
–
zezwolić,
w odpowiednim przypadku udzielając instrukcji:

Utratę prawa do stosowania chronionej nazwy pochodzenia
i chronionego oznaczenia geograficznego należy wpisać do
rejestrów.

a) na przechowywanie rejestrów w siedzibie przedsiębiorstwa,
jeżeli produkty są przechowywane w różnych magazynach
należących do tego samego przedsiębiorstwa i znajdujących
się w tej samej jednostce administracyjnej szczebla lokalnego
lub jednostce położonej w jej bezpośrednim sąsiedztwie;

b) na powierzenie prowadzenia rejestrów wyspecjalizowanemu
przedsiębiorstwu.

Jeżeli sklepy detaliczne prowadzące sprzedaż bezpośrednią
konsumentowi końcowemu należą do tego samego przedsię
biorstwa i są zaopatrywane przez co najmniej jeden magazyn
centralny również należący do tego przedsiębiorstwa, wówczas
magazyny centralne, nie naruszając przepisów art. 37 ust. 3,
podlegają obowiązkowi prowadzenia rejestrów; dostawy do
wyżej wymienionych sklepów detalicznych zapisywane są
w tych rejestrach jako wydanie.

Artykuł 39

2.
Państwa członkowskie określają sposób uwzględniania
w rejestrach:
a) spożycia przez producenta i jego rodzinę;
b) ewentualnych przypadkowych zmian objętości produktów.
Artykuł 40
Informacje podawane w rejestrach
1.
W odniesieniu do każdego przyjęcia i wydania produktów
w rejestrze podaje się:
a) numer kontrolny produktu, jeżeli taki numer jest wymagany
na mocy przepisów wspólnotowych lub krajowych;
b) datę przeprowadzenia czynności;
c) rzeczywistą ilość przyjętą lub wydaną;

Produkty wpisywane do rejestrów
1.
W odniesieniu do produktów wpisywanych do rejestrów
prowadzi się osobne rachunki dla:

a) każdej kategorii wymienionej w załączniku IV do rozporzą
dzenia (WE) nr 479/2008;

b) każdego wina z ChNP i produktów przeznaczonych do prze
tworzenia na takie wino;

c) każdego wina z ChOG i produktów przeznaczonych do
przetworzenia na takie wino;

d) przedmiotowy produkt, oznaczony zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami wspólnotowymi lub krajowymi;
e) odniesienie do dokumentu, który towarzyszy lub towarzy
szył danemu przewozowi.
2.
W przypadku win, o których mowa w ust. 1–9, 15 i 16
załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 479/2008, ozna
czenie w rejestrach prowadzonych przez podmioty gospodarcze
zawiera nieobowiązkowe informacje, o których mowa w art. 60
wspomnianego rozporządzenia, o ile są one umieszczone na
etykietach lub ich umieszczenie na etykietach jest przewidziane.

d) każdego wina szczepowego bez ChNP/ChOG i produktów
przeznaczonych do przetworzenia na takie wino.

Nieobowiązkowe informacje, o których mowa w akapicie
pierwszym, mogą zostać zastąpione w rejestrach prowadzonych
przez osoby inne niż producenci numerem dokumentu towa
rzyszącego i datą jego wystawienia.

Wina z ChNP różnego pochodzenia, umieszczone
w pojemnikach o pojemności nie większej niż 60 litrów
i etykietowane zgodnie z przepisami wspólnotowymi, naby
wane od osób trzecich i przechowywane w celu sprzedaży,
mogą być zapisywane na tym samym koncie, pod warunkiem
że właściwy organ lub służba lub instytucja upoważniona przez
ten organ wyraziły zgodę i że wpisy przyjęcia i wydania

3.
Pojemniki do przechowywania produktów, o których
mowa w ust. 2, są zidentyfikowane w rejestrach wraz ze wska
zaniem ich nominalnej objętości. Ponadto na pojemnikach tych
umieszcza się informacje określone w tym celu przez państwa
członkowskie i umożliwiające instytucjom odpowiedzialnym za
kontrolę identyfikację ich zawartości przy użyciu rejestrów lub
zastępujących je dokumentów.
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W przypadku pojemników o pojemności nie większej niż 600
litrów, wypełnionych tym samym produktem i składowanych
razem w ramach tej samej partii, oznaczenie pojemników
w rejestrach może jednak być zastąpione przez oznaczenie
całej partii, pod warunkiem że partia ta jest wyraźnie oddzie
lona od pozostałych.
4.
W przypadkach, o których mowa w art. 31 ust. 6, odnie
sienie do dokumentu, na podstawie którego produkt był wcześ
niej przewożony, wpisuje się w rejestrze po stronie rozchodu.
Artykuł 41
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p) stosowanie elektrodializy lub procesu obróbki jonowy
miennej dla zapewnienia winowej stabilizacji w winie;

q) dodanie dimetylodiwęglanu (DMDC) do wina;

r) użycie kawałków drewna dębowego w procesie wytwarzania
wina;

s) częściowa dealkoholizacja wina;

Czynności wskazywane w rejestrach
1.

W rejestrach wskazuje się następujące czynności:

t)

eksperymentalne stosowanie nowych praktyk enologicz
nych, włącznie z odpowiednim odniesieniem do zezwolenia
wydanego przez zainteresowane państwo członkowskie;

a) zwiększenie zawartości alkoholu;
b) zakwaszanie;
c) odkwaszenie;
d) słodzenie;
e) mieszanie;
f)

Jeżeli przedsiębiorstwo uzyskało zgodę na prowadzenie upro
szczonych rejestrów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. c),
właściwy organ może przyjąć duplikaty deklaracji, o których
mowa w załączniku V część D ust. 4 rozporządzenia (WE) nr
479/2008, jako równoważne wpisom do rejestrów dotyczącym
czynności zwiększania zawartości alkoholu, zakwaszania
i odkwaszania.

butelkowanie;

g) destylację;
h) produkcję wina musującego każdej kategorii; wina półmu
sującego i wina półmusującego gazowanego;
i)

produkcję wina likierowego;

j)

produkcję zagęszczonego moszczu winogronowego; rekty
fikowanego lub nie;

k) stosowanie węgla do celów enologicznych;
l)

u) dodanie dwutlenku siarki, wodosiarczanu potasu lub disiar
czanu potasu.

stosowanie żelazocyjanku potasu;

m) wzmacnianie wina do destylacji;

2.
W przypadku każdej z czynności, o której mowa w ust. 1,
rejestry inne niż rejestry, o których mowa w art. 42, wskazują:

a) przeprowadzoną czynność i jej datę;

b) rodzaj i ilość użytych produktów;

c) ilość produktu otrzymanego w wyniku tej czynności, w tym
alkohol uzyskany w wyniku częściowej dealkoholizacji;

d) ilość produktu użytego do zwiększenia zawartości alkoholu,
zakwaszenia i odkwaszenia, słodzenia i wzmocnienia do
destylacji;

e) oznaczenie produktów przed i po danej czynności zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami wspólnotowymi
i krajowymi;

n) inne procesy polegające na dodaniu alkoholu;
o) przetworzenie na produkt innej kategorii; w szczególności
na wino aromatyzowane;

f) oznaczenia umieszczone na pojemnikach, w których
produkty wpisane do rejestrów były umieszczone przed
czynnością oraz w których umieszczono je po tej czynności;
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g) w przypadku butelkowania – liczbę napełnionych butelek
i ich zawartość;

nich
niezależnie
od
ich
przeznaczenia,
włącznie
z wykorzystaniem na terenie ich własnych obiektów:

h) w przypadku butelkowania na zlecenie – nazwę i adres
podmiotu butelkującego.

a) sacharoza;
b) zagęszczony moszcz winogronowy;

Jeżeli produkt zmienia kategorię w wyniku przetworzenia, które
nie jest skutkiem czynności, o których mowa w ust. 1 akapit
pierwszy, w szczególności w przypadku fermentacji moszczu
winogronowego, w rejestrze odnotowuje się ilości i rodzaj
produktu uzyskanego po przetworzeniu.
Artykuł 42
Rejestry win musujących i win likierowych
1.
W przypadku produkcji wina musującego rejestry wska
zują dla każdego przygotowanego cuvée:
a) datę przygotowania;
b) datę butelkowania w przypadku wszystkich kategorii gatun
kowych win musujących;
c) objętość cuvée oraz wskazanie każdego składnika cuvée, jego
objętości oraz rzeczywistej oraz potencjalnej zawartości
alkoholu;

c) rektyfikowany zagęszczony moszcz winogronowy;
d) produkty używane do zakwaszania;
e) produkty używane do odkwaszania;
f) destylat uzyskany z wina.
Prowadzenie odrębnych rejestrów lub rachunków nie zwalnia ze
składania deklaracji, o których mowa w załączniku V część
D ust. 4 do rozporządzenia (WE) nr 479/2008.
2.
Odrębne rejestry lub rachunki, o których mowa w ust. 1,
wskazują oddzielnie dla każdego produktu:
a) w przypadku przyjęcia:
(i) nazwisko lub nazwę i adres dostawcy z odniesieniem,
w odpowiednim przypadku, do dokumentu, który towa
rzyszył przewozowi produktu;

d) objętość użytego tirage liqueur;
(ii) ilość produktu;
e) objętość expedition liqueur;
(iii) datę przyjęcia;
f) liczbę otrzymanych butelek z określeniem w odpowiednim
przypadku rodzaju wina musującego, przy zastosowaniu
terminu związanego z zawartością cukru resztkowego,
o ile termin ten jest umieszczony na etykiecie.
2.
W przypadku produkcji wina likierowego rejestry wska
zują w odniesieniu do każdej przygotowywanej partii:
a) datę dodania produktów, o których mowa w ust. 3 lit. e) i f)
załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 479/2008;

b) w przypadku wydania:
(i) ilość produktu;
(ii) datę użycia lub wydania;
(iii) w odpowiednim przypadku nazwisko lub nazwę i adres
odbiorcy.
Artykuł 44

b) rodzaj i ilość dodanego produktu.
Artykuł 43

Ubytki
Państwa członkowskie ustalają maksymalny dopuszczalny
odsetek ubytków wynikających z parowania w trakcie składo
wania, różnych czynności lub zmian kategorii produktu.

Odrębne rejestry lub rachunki
1.
Prowadzący rejestry podlegają obowiązkowi prowadzenia
odrębnych rejestrów lub rachunków w odniesieniu do przyjęcia
i wydania następujących produktów przechowywanych przez

Prowadzący rejestry informuje na piśmie organ właściwy miejs
cowo w terminie określonym przez państwa członkowskie,
jeżeli rzeczywiste ubytki przekraczają:
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a) w trakcie przewozu – zakres tolerancji
w załączniku VI część B pkt 1.3; oraz

określony
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ROZDZIAL IV

Przepisy wspólne dla rozdziałów II i III
Artykuł 47

b) w przypadkach wskazanych w akapicie pierwszym – maksy
malny odsetek ustalony przez państwa członkowskie.

Przepisy ogólne i przejściowe
1.

Państwa członkowskie mogą:

Właściwy organ, o którym mowa w akapicie drugim, podejmuje
niezbędne środki.
Artykuł 45
Terminy wpisów w rejestrach
1.

Wpisy w odrębnych rejestrach lub rachunkach:

a) o których mowa w art. 39, 40 i 44 – są dokonywane
w przypadku przyjęcia nie później niż w dniu roboczym
następującym po dniu przyjęcia, a w przypadku wydania
nie później niż trzeciego dnia roboczego następującego po
dniu wysyłki;
b) o których mowa w art. 41 – są dokonywane nie później niż
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu danej
czynności, a w przypadku wzmacniania – tego samego dnia;
c) o których mowa w art. 43 – są dokonywane w przypadku
przyjęcia i wydania nie później niż następnego dnia robo
czego po dniu przyjęcia lub wysyłki, a w przypadku użycia –
w dniu użycia.
Państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na dłuższe
terminy nieprzekraczające 30 dni, w szczególności
w przypadku stosowania skomputeryzowanej ewidencji
zapasów, pod warunkiem że zachowana jest w każdym czasie
możliwość kontroli przyjęcia, wydania i czynności, o których
mowa w art. 41, na podstawie innych dokumentów potwier
dzających, o ile dokumenty te są uznane za wiarygodne przez
właściwy organ, służbę lub instytucję upoważnioną przez ten
organ.
2.
W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 akapit pierwszy
i z zastrzeżeniem przepisów przyjętych przez państwa człon
kowskie na mocy art. 47 ust. 1 lit. j) i k) wysyłki tego samego
produktu mogą być przedmiotem zapisów miesięcznych
w rejestrze wydania, jeżeli produkt jest umieszczony wyłącznie
w pojemnikach, o których mowa w art. 25 lit. b) ppkt (i).
Artykuł 46
Zamknięcie rejestrów
Raz w roku, w terminie, który może zostać ustalony przez
państwa członkowskie, rejestry przychodu i rozchodu
produktów muszą zostać zamknięte (rozliczenie roczne).
W ramach rozliczenia rocznego należy przeprowadzić inwenta
ryzację zapasów. Istniejące zapasy muszą zostać wpisane jako
przyjęcie w rejestrze pod datą następującą po sporządzeniu
rozliczenia rocznego. Jeżeli rozliczenie roczne wykazuje różnice
między zapasami teoretycznymi a rzeczywistymi, należy to
odnotować w zamkniętych księgach.

a) wprowadzić obowiązek prowadzenia ewidencji zapasów dla
zamknięć stosowanych do umieszczania produktów
w pojemnikach o nominalnej pojemności nie większej niż
pięć litrów, o których mowa w art. 25 lit. b) ppkt (i), które
są sprzedawane na ich terytorium, oraz umieszczania na
nich szczególnych adnotacji;

b) wymagać dodatkowych informacji w dokumentach towarzy
szących przewozowi produktów winiarskich wyprodukowa
nych na ich terytorium, o ile takie informacje są niezbędne
do kontroli;

c) określić, o ile jest to uzasadnione stosowaniem skomputery
zowanego systemu ewidencji zapasów, miejsce wpisywania
niektórych obowiązkowych informacji w dokumentach
towarzyszących przewozowi produktów winiarskich, który
rozpoczyna się na ich terytorium, pod warunkiem że
układ graficzny wzorów, o których mowa w art. 31 ust. 1
lit. c) ppkt (i) pozostaje niezmieniony;

d) zezwolić w odniesieniu do przewozu rozpoczynającego
i kończącego się na ich terytorium, bez przewozu przez
terytorium innego państwa członkowskiego lub kraju trze
ciego i w okresie przejściowym upływającym w dniu
31 lipca 2015 r., na zastąpienie informacji dotyczącej
gęstości moszczu winogronowego informacją dotyczącą
gęstości wyrażoną w stopniach Oechslego;

e) postanowić w odniesieniu do dokumentów towarzyszących
przewozowi produktów winiarskich sporządzonych na ich
terytorium, że dzień rozpoczęcia przewozu musi być
uzupełniony godziną rozpoczęcia przewozu;

f) postanowić w uzupełnieniu art. 25 lit. a) ppkt (i), że nie
wymaga się
żadnego
dokumentu
towarzyszącego
w przypadku przewozu winogron wytłoczonych lub niewyt
łoczonych lub moszczu winogronowego przez producenta
będącego członkiem grupy producentów, który wyprodu
kował winogrona lub moszcz winogronowy sam lub
w ramach grupy producentów mającej dany produkt
w posiadaniu, lub w przypadku przewozu tych produktów
w imieniu producenta lub grupy producentów do punktu
skupu lub do zakładów produkcji wina tej grupy, pod
warunkiem że taki przewóz rozpoczyna i kończy się w tej
samej strefie uprawy winorośli oraz jeżeli dany produkt jest
przeznaczony do przetworzenia na wino z ChNP w obrębie
danego określonego regionu, z uwzględnieniem obszaru
bezpośrednio przylegającego;
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g) postanowić, określając sposób użycia kopii, że:
(i) wysyłający sporządza jedną lub więcej kopii dokumentu
towarzyszącego przewozowi rozpoczynającemu się na
ich terytorium;
(ii) odbiorca sporządza jedną lub więcej kopii dokumentu
towarzyszącego przewozowi rozpoczynającemu się
w innym państwie członkowskim lub w kraju trzecim
i kończącemu się na ich terytorium;
h) postanowić, że odstępstwo określone w art. 25 lit. a) ppkt
(ii), dotyczące zwolnienia z obowiązku stosowania doku
mentu towarzyszącego w odniesieniu do niektórych prze
wozów winogron, nie może być stosowane do przewozu
rozpoczynającego i kończącego się na ich terytorium;
i) postanowić w odniesieniu do przewozu, o którym mowa
w art. 29, rozpoczynającego się na ich terytorium
i kończącego się na terytorium innego państwa członkow
skiego, że wysyłający wraz z kopiami sporządzonymi
w zastosowaniu tego artykułu przekazuje nazwę i adres
właściwego organu miejsca rozładunku;
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ustawodawstwa lub procedur krajowych ustanowionych dla
innych celów, dokumenty towarzyszące oraz przewidziane
kopie muszą być przechowywane przez okres co najmniej
pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały
sporządzone.
2.
Rejestry i dokumenty dotyczące czynności w nich opisa
nych muszą być przechowywane przez okres co najmniej pięciu
lat od zamknięcia rachunków w nich zawartych. Jeżeli
w rejestrze pozostaje co najmniej jeden niezamknięty rachunek
dotyczący nieznacznych ilości wina, rachunki takie mogą zostać
przeniesione do następnego rejestru, przy czym w pierwotnym
rejestrze wpisana zostaje adnotacja o takim przeniesieniu.
W takim przypadku okres pięciu lat, o którym mowa
w akapicie pierwszym, rozpoczyna się w dniu przeniesienia.
Artykuł 49
Przekazywanie informacji
1.

Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji:

a) nazwę i adres właściwego organu lub właściwych organów
do wykonania niniejszego tytułu;

j) zezwolić na dostosowanie istniejących rejestrów oraz usta
nowić dodatkowe zasady lub bardziej rygorystyczne wyma
gania dotyczące prowadzenia i kontroli rejestrów;

b) w odpowiednim przypadku nazwę i adres służb lub insty
tucji upoważnionych przez właściwy organ do wykonania
niniejszego tytułu.

k) postanowić, w przypadku stosowania art. 33 ust. 1, że właś
ciwy organ może sam prowadzić rejestry lub powierzyć ich
prowadzenie służbie lub instytucji upoważnionej w tym celu.

2.
Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji infor
mację:

W przypadku, o ktorym mowa w lit. j), państwa cżłonkowskie
mogą w szczególności nakazać prowadzenie oddzielnych
rachunków w rejestrach dla określonych przez nie produktów
lub oddzielnych rejestrów dla niektórych kategorii produktów
lub dla niektórych czynności, o których mowa w art. 41 ust. 1.
2.
Bez uszczerbku dla dyrektywy 92/12/EWG państwa
członkowskie nie mogą zakazać lub utrudniać przemieszczania
produktów umieszczonych w pojemnikach o nominalnej
pojemności nie większej niż 5 litrów, o których mowa w art.
25 lit. b) ppkt (i), z powodów związanych z używanymi
zamknięciami.
W odniesieniu do produktów pakowanych na ich własnym
terytorium państwa członkowskie mogą jednak zakazać stoso
wania niektórych zamknięć lub rodzajów opakowań lub
uzależnić stosowanie takich zamknięć od spełnienia pewnych
warunków.
Artykuł 48
Przechowywanie dokumentów towarzyszących
i rejestrów
1.
Bez uszczerbku dla innych bardziej surowych przepisów,
przyjętych przez państwa członkowskie w celu stosowania ich

a) o późniejszych zmianach dotyczących właściwych organów
i służb lub instytucji, o których mowa w ust. 1;
b) o środkach, które podjęło w celu wykonania niniejszego
tytułu, o ile środki te mają szczególne znaczenie dla współ
pracy między państwami członkowskimi, o której mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 555/2008.
3.
Komisja sporządza i aktualizuje wykaz nazw i adresów
właściwych organów lub w odpowiednich przypadkach
upoważnionych służb lub instytucji w oparciu o informacje
przekazane przez państwa członkowskie. Komisja publikuje
ten wykaz w Internecie.
TYTUL IV
PRZEPISY OGÓLNE I KONCOWE

Artykuł 50
Przekazywanie informacji
1.
Bez uszczerbku dla szczególnych przepisów niniejszego
rozporządzenia państwa członkowskie podejmują wszelkie
niezbędne środki umożliwiające im przestrzeganie terminów
przekazywania informacji określonych w niniejszym rozporzą
dzeniu.
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2.
Państwa członkowskie przechowują informacje zarejestro
wane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez co najmniej
pięć lat winiarskich następujących po roku, w którym zostały
one zarejestrowane.
3.
Przekazywanie informacji wymaganych w niniejszym
rozporządzeniu nie narusza obowiązków spoczywających na
państwach członkowskich w zastosowaniu rozporządzenia
Rady (EWG) nr 357/79 w sprawie badań statystycznych doty
czących obszarów uprawy winorośli.
Artykuł 51
Oczywiste błędy
Wszelkie informacje lub wnioski przedkładane państwu człon
kowskiemu na mocy niniejszego rozporządzenia mogą zostać
skorygowane w każdym czasie po ich przedłożeniu,
w przypadku wystąpienia oczywistych błędów potwierdzonych
przez właściwy organ.
Artykuł 52
Siła wyższa i okoliczności nadzwyczajne
Sankcje określone w niniejszym rozporządzeniem nie mają
zastosowania w przypadkach działania siły wyższej lub wystą
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pienia okoliczności nadzwyczajnych w rozumieniu art. 31
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (1).
Artykuł 53
Uchylenia i odesłania
Rozporządzenia (EWG) nr 649/87, (WE) nr 884/2001 i (WE)
nr 1282/2001 tracą moc.
Odesłania do rozporządzeń uchylonych należy rozumieć jako
odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytywać zgodnie
z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku X.
Artykuł 54
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2009 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 30 z 19.1.2009, s. 16.
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ZAŁĄCZNIK I
Minimalne informacje zawarte w rejestrze winnic i specyfikacje dotyczące tych informacji, o których mowa
w art. 3
1.

REJESTR GOSPODARSTWA

1.1. Identyfikacja i położenie
1) Identyfikacja gospodarstwa (zgodna z jednolitym systemem rejestrowania tożsamości każdego rolnika, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 73/2009).
2) Wykaz i położenie użytkowanych działek winorośli (identyfikacja zgodna z systemem identyfikacji działek
rolnych, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. b) i art. 17 rozporządzenia (WE) nr 73/2009).
3) Przyznane, ale niewykorzystane dotychczas prawa do sadzenia i posiadane prawa do ponownego sadzenia
(informowanie zgodnie z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w art. 74 i tabeli 15 załącznika
XIII do rozporządzenia (WE) nr 555/2008).
1.2. Charakterystyka działki winorośli
1) Charakterystyka działki winorośli: systemem identyfikacji działek winorośli tworzy się na podstawie map lub
dokumentów ewidencji gruntów lub też innych danych kartograficznych. Korzysta się z technik skomputery
zowanego systemu informacji geograficznej obejmującego najlepiej ortoobrazy lotnicze lub satelitarne, przy
zastosowaniu jednolitego standardu gwarantującego dokładność co najmniej równą dokładności kartografii
w skali 1:10 000.
2) Powierzchnia działki winorośli
W przypadku gdy winorośl uprawiana jest łącznie z innymi roślinami:
a) całkowita powierzchnia danej działki;
b) obszary uprawy winorośli w przeliczeniu na uprawy czyste (do celów przeliczenia stosowane są odpowiednie
współczynniki ustalane przez państwo członkowskie).
3) Obszar działki winorośli lub w odpowiednich przypadkach obszar w przeliczeniu na uprawy czyste,
z podziałem według cech winorośli:
a) obszar obsadzony odmianami winorośli przeznaczonymi do produkcji wina (informowanie zgodnie
z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w art. 74 i tabeli 14 załącznika XIII do rozporzą
dzenia (WE) nr 555/2008):
(i) nadającymi się do produkcji win z chronioną nazwą pochodzenia:
— białych,
— czerwonych/różowych;
(ii) nadającymi się do produkcji win z chronionym oznaczeniem geograficznym:
— białych,
— czerwonych/różowych;
(iii) nadającymi się do produkcji win bez ChNP/ChOG:
— białych,
— czerwonych/różowych;
b) obszar obsadzony odmianami winorośli wymienionymi w klasyfikacji odmian winorośli do produkcji wina
sporządzonej przez państwa członkowskie zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 dla tej samej
jednostki administracyjnej zarówno jako odmiany do produkcji wina, jak i w odpowiednich przypadkach
jako odmiany o winogronach stołowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany
o winogronach przeznaczonych do produkcji destylatów z wina;
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c) obszar obsadzony winoroślą do produkcji wina, które nie są sklasyfikowane lub które nie mogą być
sklasyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 479/2008;
d) obszar obsadzony odmianami o winogronach rodzynkowych;
e) obszar obsadzony, przeznaczony do produkcji materiału do wegetatywnego rozmnażania (szkółki
szczepów);
f) obszar obsadzony winoroślą nieszczepioną, ale przeznaczoną do szczepienia;
g) opuszczony obszar uprawy;
h) pozostałe.
4) Odmiany winorośli do produkcji wina, odpowiadające im szacunkowe obszary i ich udział w powierzchni
odnośnej działki winorośli (informowanie zgodnie z zasadami przekazywania informacji, o których mowa
w art. 74 i tabeli 16 załącznika XIII do rozporządzenia (WE) nr 555/2008).
5) Obszar obsadzony bez odpowiedniego prawa do sadzenia po dniu 31 sierpnia 1998 r. (informowanie zgodnie
z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w art. 58 i tabelach 2 i 3 załącznika XIII do rozpo
rządzenia (WE) nr 555/2008).
6) Obszar obsadzony w wyniku nasadzeń niezgodnych z prawem dokonanych przed dniem 1 września 1998 r.
(informowanie zgodnie z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w art. 58 i tabelach 4–7
załącznika XIII do rozporządzenia (WE) nr 555/2008).
7) Obszar objęty prawami do nowego sadzenia (informowanie zgodnie z zasadami przekazywania informacji,
o których mowa w art. 61 i tabeli 8 załącznika XIII do rozporządzenia (WE) nr 555/2008).
8) Obszar obsadzony objęty premią z tytułu karczowania winorośli (informowanie zgodnie z zasadami przekazy
wania informacji, o których mowa w art. 73 i tabeli 11 załącznika XIII do rozporządzenia (WE) nr 555/2008).
9) Obszar, który był przedmiotem karczowania winorośli i został objęty odpowiednią premią z tego tytułu
(informowanie zgodnie z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w art. 68 i 73 i tabeli 12
załącznika XIII do rozporządzenia (WE) nr 555/2008).
10) Obszar obsadzony objęty restrukturyzacją lub przekształcaniem zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr
479/2008 (informowanie zgodnie z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w tabelach załącz
ników VII i VIIIa do rozporządzenia (WE) nr 555/2008).
11) Obszar obsadzony objęty zielonymi zbiorami zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 (informo
wanie zgodnie z zasadami przekazywania informacji, o których mowa w tabelach załączników VII i VIIIb do
rozporządzenia (WE) nr 555/2008).
12) Rok nasadzenia lub, jeżeli brak takiej informacji, szacowany wiek odnośnej działki winorośli (informowanie
zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 357/79).
1.3. Obowiązkowe deklaracje
1) Deklaracja zbiorów (informowanie zgodnie z deklaracjami zbiorów, o których mowa w art. 8 i w tabelach
zawartych w załącznikach II i III).
2) Deklaracja produkcji (informowanie zgodnie z deklaracjami produkcji, o których mowa w art. 9 i w tabeli
zawartej w załączniku IV).
3) Deklaracja zapasów (informowanie zgodnie z deklaracjami zapasów, o których mowa w art. 11 i w tabeli
zawartej w załączniku V).
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REJESTR PRODUKCJI

2.1. Identyfikacja
Identyfikacja osób fizycznych lub prawnych lub grup takich osób podlegających obowiązkowi składania deklaracji
produkcji, o której mowa w art. 9.
2.2. Obowiązkowe deklaracje
1) Deklaracja produkcji (informowanie zgodnie z deklaracjami produkcji, o których mowa w art. 9 i w tabeli
zawartej w załączniku IV).
2) Deklaracja zapasów (informowanie zgodnie z deklaracjami zapasów, o których mowa w art. 11 i w tabeli
zawartej w załączniku V).
3.

POZOSTAŁE
Całkowity obszar obsadzony winoroślą, nieujęty w rejestrze gospodarstwa zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) niniejszego
rozporządzenia.
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ZAŁĄCZNIK II
Deklaracja zbiorów winogron [zgodnie z art. 8]
Zgłaszający:
.........................................................................

Obszar produkcji

.........................................................................

Ilość zebranych wino
gron
(hl lub 100 kg)

Przeznaczenie winogron (hl)

.........................................................................
Użytkowany obszar uprawy winorośli
(w ha): .........................................................

Ha (2)

Kody
działek

Czerwone

Białe

Czerwone

Białe

Dostarczone do spółdzielczej wytwórni wina (1)
Winogrona
Czerwone

Białe

Moszcze
Czerwone

Białe

Sprzedane producentowi wina (1)
Winogrona
Czerwone

Białe

Inne Prze
znaczenie (1)

PL

Użyte do produkcji
wina przez
zgłaszającego

Moszcze
Czerwone

Białe

1. Winnice do produkcji win
z chronioną nazwą
pochodzenia

3. Winnice do produkcji win
szczepowych bez chronionej
nazwy pochodzenia/chronio
nego oznaczenia
geograficznego
4. Winnice do produkcji win bez
chronionej nazwy pocho
dzenia/chronionego ozna
czenia geograficznego
5. Winnice do produkcji pozosta
łych win (3)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2. Winnice do produkcji win
z chronionym oznaczeniem
geograficznym

(1) Należy podać całkowitą ilość winogron, które zgłaszający dostarczył lub sprzedał. Szczegółowe informacje na temat tych dostaw lub sprzedaży należy podać w załączniku III.
(2) Obszar, który należy wskazać w deklaracji, to obszar winnicy objęty produkcją w jednostce administracyjnej określonej przez państwo członkowskie.
(3) Za „pozostałe wina” uznaje się wina uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli sporządzonej przez państwa członkowskie zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 479/2008, jeśli ma zastosowanie
jednocześnie dla tej samej jednostki administracyjnej, zarówno jako odmiany o winogronach winnych, jak i, w odpowiednich przypadkach, jako odmiany o winogronach stołowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany
o winogronach przeznaczonych do produkcji spirytusu destylowanego z wina.
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ZAŁĄCZNIK III
Deklaracja zbiorów winogron [zgodnie z art. 8]
(Dotycząca produktów sprzedanych lub dostarczonych przed złożeniem deklaracji produkcji)
Rodzaj produktów sprzedanych producentowi lub dostarczonych do spółdzielczej wytwórni (hektolitry lub 100 kg)
Winogrona i/lub moszcze do produkcji wina
Odbiorcy

Z ChNP
Czerwone
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Szczepowe bez
ChNP/ChOG

Z ChOG
Białe

Czerwone

Białe

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia; ChOG – chronione oznaczenie geograficzne.

Czerwone

Białe

Bez ChNP/ChOG
Czerwone

Białe

Pozostałe wina
Czerwone

Białe
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ZAŁĄCZNIK IV
Deklaracja produkcji [zgodnie z art. 9]
B. Miejsce przechowywania produktów

.............................................................................................................................................................
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A. Informacje dotyczące zgłaszającego (1)

Produkty uzyskane od początku roku winiarskiego i produkty inne niż wino, posiadane w dniu złożenia deklaracji
(w hl)
Nazwa i adres dostawców oraz
odniesienie do dokumentu
dostawy
(dokument towarzyszący lub
inny)

Obszar winnic
objęty produkcją,
z którego
pochodzą użyte
produkty

Z ChNP

Winogrona
(hl lub 100 kg)

Moszcze (4)
c/r

b

Wina (5)
c/r

Szczepowe bez
ChNP/ChOG

Z ChOG

b

Moszcze (4)
c/r

b

Wina (5)
c/r

b

Moszcze (4)
c/r

b

Bez ChNP/ChOG

Wina (5)
c/r

b

Moszcze (4)
c/r

b

Pozostałe (3)

Wina (5)
c/r

b

Moszcze
c/r

b

Wina (5)
c/r

b
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Kategoria użytych
produktów (2)

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia; ChOG – chronione oznaczenie geograficzne; c/r – czerwone/różowe; b – białe.
(1) W przypadku spółdzielczych wytwórni wykaz członków, którzy dostarczają wszystkie swoje zbiory, jest oddzielony od wykazów pozostałych członków.
(2) Winogrona, moszcze winogronowe (zagęszczone moszcze, rektyfikowane zagęszczone moszcze, moszcze częściowo sfermentowane), nowe wina w czasie fermentacji.
(3) W rubryce tej należy wpisać wszystkie produkty z roku winiarskiego inne niż produkty wpisane do poprzednich kolumn oraz zagęszczony moszcz i rektyfikowany zagęszczony moszcz posiadany w dniu złożenia deklaracji. Ilości
wpisuje się według kategorii produktu.
(4) W tym moszcze w czasie częściowej fermentacji, ale bez zagęszczonego moszczu i rektyfikowanego zagęszczonego moszczu.
(5) W tym nowe wina w czasie fermentacji.
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ZAŁĄCZNIK V
Deklaracja zapasów wina i moszczu [zgodnie z art. 11]
Posiadanych na dzień 31 lipca (w hl)
Zgłaszający: ................................................................................................
................................................................................................
.......................................................................
Miejsce przechowywania produktu: .........................................................................................................................................................................
.................................................
Kategorie produktów

Zapasy ogółem

w tym czer
wone i różowe

w tym białe

Uwagi

1. Zapasy u producentów:
— wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) (1)
— wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG) (2)
— wina szczepowe bez ChNP/ChOG
— wina bez ChNP/ChOG (3)
— pozostałe wina (4)
Ogółem
Wina

2. Zapasy u handlowców:
a) wina pochodzące ze Wspólnoty:
— wina z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) (1)
— wina z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG) (2)
— wina szczepowe bez ChNP/ChOG
— wina bez ChNP/ChOG (3)
b) wina pochodzące z krajów trzecich
Ogółem
3. Podsumowanie (1+2)
1. Zapasy u producentów:
— zagęszczony moszcz winogronowy
— rektyfikowany zagęszczony moszcz winogronowy
— pozostałe moszcze (5)
Ogółem

Moszcze

2. Zapasy u handlowców:
— zagęszczony moszcz winogronowy
— rektyfikowany zagęszczony moszcz winogronowy
— pozostałe moszcze (5)
Ogółem
3. Podsumowanie (1+2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

W
W
W
W
W

tym wino gatunkowe produkowane w określonym regionie geograficznym (psr).
tym wina stołowe z oznaczeniem geograficznym.
tym wina stołowe bez oznaczenia geograficznego.
rubryce tej należy wpisać wszystkie wina inne niż wina wpisane w poprzednich linijkach. Ilości wpisuje się według kategorii produktu.
tym moszcz winogronowy, moszcz winogronowy częściowo sfermentowany i moszcz winogronowy częściowo sfermentowany uzyskany z suszonych winogron.
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ZAŁĄCZNIK VI
Instrukcje dotyczące sporządzania dokumentów towarzyszących, o którym mowa w art. 26
A. Zasady ogólne
1. Dokument towarzyszący należy wypełnić w sposób czytelny i trwały.
2. Dokument nie może zawierać żadnych skreśleń lub nadpisanych wyrazów. Dokumentem towarzyszącym nie
można się posługiwać, jeżeli przy jego sporządzaniu zostały popełnione jakiekolwiek błędy.
3. Każdą wymaganą kopię dokumentu towarzyszącego oznacza się jako „kopia” lub umieszcza na niej inne równo
ważne oznaczenie.
4. Jeżeli formularz zgodny z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2719/92 (dokument
administracyjny lub dokument handlowy) lub z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia (EWG) nr
3649/92 (uproszczony dokument towarzyszący lub dokument handlowy) towarzyszy produktowi winiarskiemu
niepodlegającemu formalnościom ustanowionym w dyrektywie 92/12/EWG, rubryki dotyczące niewymaganych
informacji przekreśla się ukośną linią.
5. Jeżeli odbiorca ma siedzibę na terytorium Wspólnoty, stosuje się następujące zasady stosowania dokumentów
towarzyszących:
a) w przypadku przewozu produktu objętego procedurą zawieszenia podatku akcyzowego – uwagi ogólne pkt 1.5
not wyjaśniających w załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2719/92;
b) w przypadku wewnątrzwspólnotowego przewozu produktu podlegającego podatkowi akcyzowemu, który
został już dopuszczony do spożycia w państwie członkowskim wysyłki – uwagi ogólne pkt 1.5 objaśnień
w załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 3649/92;
c) w przypadkach przewozu nieobjętego lit. a) i b):
(i) jeżeli stosuje się dokument towarzyszący wymagany do celów przewozu, o którym mowa w lit. a) i b):
— kopia 1 jest zachowywana przez wysyłającego,
— kopia 2 towarzyszy produktowi od miejsca załadunku do miejsca rozładunku i jest przekazywana
odbiorcy lub jego przedstawicielowi;
(ii) jeżeli stosuje się inny dokument towarzyszący:
— oryginał dokumentu towarzyszącego towarzyszy produktowi od miejsca załadunku do miejsca rozła
dunku i jest przekazywany odbiorcy lub jego przedstawicielowi,
— kopia jest zachowywana przez wysyłającego.
6. W przypadku przewozu od tego samego wysyłającego do tego samego odbiorcy może być sporządzony jeden
dokument towarzyszący:
a) więcej niż jednej partii produktu tej samej kategorii; lub
b) więcej niż jednej partii produktu różnych kategorii, pod warunkiem że są one umieszczone w pojemnikach
o pojemności nominalnej nie większej niż 60 litrów, opatrzonych etykietami i wyposażonych w zamknięcie
nienadające się do ponownego użycia.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1, lub jeżeli dokument towarzyszący przewozowi jest sporządzany
przez właściwy organ, dokument jest ważny wyłącznie, jeżeli przewóz rozpoczyna się nie później niż piątego dnia
roboczego następującego odpowiednio po dniu zatwierdzenia lub sporządzenia.
8. Jeżeli produkty są przewożone w oddzielnych przegrodach tego samego pojemnika transportowego lub są zmie
szane w trakcie przewozu, wymagane jest sporządzenie dokumentu towarzyszącego każdej partii, bez względu na
to, czy jest ona przewożona oddzielnie czy w mieszaninie. Dokument ten wskazuje sposób użycia mieszaniny
zgodnie z zasadami ustanowionymi przez każde państwo członkowskie.
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Wysyłający lub osoby upoważnione mogą jednak uzyskać zezwolenie państwa członkowskiego na sporządzenie
jednego dokumentu towarzyszącego dla całej ilości produktu powstałego w wyniku zmieszania. W takim przy
padku właściwy organ określa sposób dostarczenia dowodu dotyczącego kategorii, pochodzenia i ilości różnych
ładunków.
B. Zasady szczegółowe
1.

Informacje dotyczące oznaczenia produktu:

1.1. Rodzaj produktu
Należy wskazać rodzaj, do którego produkt należy, używając wyrażenia zgodnego z przepisami wspólnotowymi,
które najdokładniej opisuje produkt, np.:
a) wino bez ChNP/ChOG;
b) wino szczepowe bez ChNP/ChOG;
c) wino z ChNP lub ChOG;
d) moszcz winogronowy;
e) moszcz winogronowy do produkcji wina z ChNP;
f) wino importowane.
1.2. W przypadku przewozu luzem win, o których mowa w ust. 1–9, 15 i 16 załącznika IV do rozporządzenia (WE)
nr 479/2008, oznaczenie produktu zawiera nieobowiązkowe informacje, o których mowa w art. 60 wspomnia
nego rozporządzenia, o ile są one umieszczone na etykietach lub ich umieszczenie na etykietach jest przewi
dziane.
1.3. Zawartość alkoholu i gęstość w przypadku przewozu produktów luzem lub w pojemnikach o pojemności
nominalnej nie większej niż 60 litrów:
a) rzeczywista zawartość alkoholu w winach, z wyłączeniem nowych win w czasie fermentacji, lub całkowita
zawartość alkoholu w nowych winach w czasie fermentacji i w moszczu winogronowym częściowo sfer
mentowanym, wyrażona w % obj. i dziesiątych częściach % obj.;
b) współczynnik refraktometryczny moszczu winogronowego uzyskuje się poprzez zastosowanie metody
pomiaru uznanej we Wspólnocie; jest on wyrażony jako potencjalna zawartości alkoholu w % obj. Informację
tę można zastąpić gęstością wyrażoną w gramach na cm3;
c) gęstość świeżego moszczu winogronowego w trakcie fermentacji zatrzymanej przez dodanie alkoholu wyra
żona w gramach na cm3, a rzeczywista zawartość alkoholu tego produktu – w % obj. i dziesiątych częściach
% obj.;
d) zawartość cukru w zagęszczonym moszczu winogronowym, rektyfikowanym zagęszczonym moszczu wino
gronowym i zagęszczonym soku winogronowym wyrażona poprzez określenie zawartości cukrów ogółem
w gramach na litr i na kilogram;
e) rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu w wytłokach z winogron oraz drożdżowego osadu winiarskiego
wskazywana nieobowiązkowo i wyrażona w litrach czystego alkoholu na decytonę.
Informacje te wyraża się z zastosowaniem tabel równoważności uznanych przez Wspólnotę w zasadach metod
analitycznych.
Nie naruszając przepisów wspólnotowych ustanawiających limity dla niektórych wyrobów winiarskich,
dopuszcza się następujące zakresy tolerancji:
a) w odniesieniu do całkowitej lub rzeczywistej zawartości alkoholu – tolerancja ± 0,2 % obj.;
b) w odniesieniu do gęstości – tolerancja sześciu jednostek więcej lub mniej do czwartego miejsca po przecinku
(± 0,0006);
c) w odniesieniu do zawartości cukru – tolerancja ± 3 %.
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1.4. Pozostałe informacje dotyczące przewozu win i moszczu w zbiornikach:
a) Strefa upraw winorośli
Należy podać strefę uprawy winorośli, z której pochodzi przewożony produkt, zgodnie z załącznikiem IX do
rozporządzenia (WE) nr 479/2008 z zastosowaniem następujących skrótów: A, B, CI, CII, CIIIa) i CIIIb).
b) Przeprowadzone czynności
Należy wskazać czynności, którym poddano przewożony produkt, z zastosowaniem poniższych liczb
w nawiasach:
0:

produkt nie został poddany żadnej z poniższych czynności;

1:

produkt został wzbogacony;

2:

produkt został zakwaszony;

3:

produkt został odkwaszony;

4:

produkt został dosłodzony;

5:

produkt został wzmocniony do destylacji;

6:

do produktu dodano produkt pochodzący z jednostki geograficznej innej niż wskazana w oznaczeniu
produktu;

7:

do produktu dodano produkt uzyskany z odmian winorośli innych niż wskazane w oznaczeniu produktu;

8:

do produktu dodano produkt zebrany w trakcie roku innego niż wskazany w oznaczeniu produktu;

9:

produkt został wytworzony przy użyciu kawałków drewna dębowego;

10:

produkt został wytworzony z eksperymentalnym zastosowaniem nowej praktyki enologicznej;

11:

produkt został częściowo poddany dealkoholizacji;

12:

inne czynności (należy określić).

Przykłady:
a) dla wina pochodzącego ze strefy B, które zostało wzbogacone, należy wskazać B (1);
b) dla moszczu winogronowego pochodzącego ze strefy CIIIb), który został zakwaszony, należy wskazać CIIIb)
(2).
Informacje dotyczące strefy uprawy winorośli oraz przeprowadzonych czynności muszą być podane
w uzupełnieniu informacji dotyczących oznaczenia produktu i w tym samym polu widzenia.
2.

Informacje dotyczące ilości netto:
Ilość netto:
a) winogron, zagęszczonego moszczu winogronowego, rektyfikowanego zagęszczonego moszczu winogrono
wego, zagęszczonego soku winogronowego, wytłoczyn winogronowych, drożdżowego osadu winiarskiego
w tonach lub kilogramach wyraża się przy użyciu symboli „t” lub „kg”;
b) pozostałych produktów w hektolitrach lub litrach wyraża się przy użyciu symboli „hl” lub „l”.
Dopuszcza się tolerancję 1,5 % całkowitej ilości netto przy wskazywaniu ilości produktów przewożonych luzem.
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C. Informacje wymagane do sporządzenia dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w załączniku VII
Uwaga wstępna:
Należy ściśle stosować układ wzoru dokumentu towarzyszącego podanego w załączniku VII. Wielkość rubryk wyzna
czonych liniami w tym wzorze i przeznaczonych na wymagane informacje ma jednak charakter orientacyjny.
Numer rubryki
we wzorze
podanym
w załączniku VII

Wysyłający: pełna nazwa (nazwisko) i adres z kodem pocztowym

1

Numer referencyjny: każda przesyłka musi posiadać numer referencyjny, który pozwala zidentyfi
kować ją w rejestrach wysyłającego (np. numer faktury)

2

Odbiorca: pełna nazwa (nazwisko) i adres z kodem pocztowym

3

Organ właściwy dla miejsca wysyłki: nazwa i adres właściwego organu odpowiedzialnego za
kontrolę dokumentów handlowych w miejscu wysyłki. Informacja ta jest wymagana wyłącznie
w przypadku przewozu do innego państwa członkowskiego lub wywozu

4

Przewoźnik: nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za organizację pierwszego przewozu (jeżeli jest to
osoba inna od wysyłającego)

5

Pozostałe informacje dotyczące przewozu:
a) rodzaj środka transportu (samochód ciężarowy, furgonetka, samochód cysterna, samochód,
wagon kolejowy, wagon cysterna, samolot);
b) numer rejestracyjny pojazdu lub, w przypadku statku, nazwa (informacje nieobowiązkowe)
Data rozpoczęcia przewozu oraz, jeżeli wymagane jest to w państwie członkowskim, na terytorium
którego rozpoczął się przewóz, godzina wysłania.

6

W przypadku zmiany środka transportu przewoźnik dokonujący załadunku produktu wskazuje na
odwrocie dokumentu:
— datę rozpoczęcia przewozu,
— rodzaj środka transportu oraz numer rejestracyjny w przypadku pojazdów i nazwę w przypadku
statków,
— swoje imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa oraz adres z kodem pocztowym
Miejsce dostawy: rzeczywiste miejsce dostawy, jeżeli towary nie zostały dostarczone na adres
podany przez odbiorcę. W przypadku towarów wywożonych należy wpisać informacje określone
w załączniku IX

7

Oznaczenie produktu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 479/2008 i obowiązującymi przepisami
krajowymi, w szczególności obowiązkowymi informacjami

8

Opis na opakowaniu towarów: numery identyfikacyjne oraz liczba opakowań zewnętrznych, liczba
opakowań wewnętrznych
Opis może być dokończony na oddzielnym arkuszu dołączanym do każdego egzemplarza. W tym
celu można zastosować specyfikację opakowania
Dla produktów luzem:
— wina: rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu,
— produkty niesfermentowane: współczynnik refraktometryczny lub gęstość,
— produkty w trakcie fermentacji: całkowita objętościowa zawartość alkoholu,
— wina o resztkowej zawartości cukru większej niż 4 gramy na litr, oprócz rzeczywistej objętoś
ciowej zawartości alkoholu – całkowita objętościowa zawartość alkoholu
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Numer rubryki
we wzorze
podanym
w załączniku VII

Ilość:

9

— dla produktów luzem – całkowita ilość netto,
— dla produktów pakowanych – ilość oraz nominalna pojemność pojemników zawierających
produkt
Dodatkowe informacje wymagane przez państwo członkowskie wysyłki:

10

jeżeli takie informacje są wymagane, należy przestrzegać instrukcji danego państwa członkowskiego;
jeżeli nie, rubrykę tę należy przekreślić ukośną linią
Poświadczenie chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia pochodzenia: zob. art.
31.

11
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ZAŁĄCZNIK VII
Dokument towarzyszący przewozowi produktów winiarskich, o którym mowa w art. 24 ust. 2 lit. a)
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ZAŁĄCZNIK VIII
Specjalna pieczęć, o której mowa w art. 31 ust. 3 lit. b)

1. Godło państwa członkowskiego.
2. Właściwy organ lub służba właściwa miejscowo.
3. Uwierzytelnienie.
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ZAŁĄCZNIK IX
Adnotacje, o których mowa w art. 27 ust. 1 akapit drugi
— w języku bułgarskim:

И3HECEHO

— w języku hiszpańskim:

EXPORTADO

— w języku czeskim:

VYVEZENO

— w języku duńskim:

UDFØRSEL

— w języku niemieckim:

AUSGEFÜHRT

— w języku estońskim:

EKSPORDITUD

— w języku greckim:

ΕΞΑΧΘΕΝ

— w języku angielskim:

EXPORTED

— w języku francuskim:

EXPORTÉ

— w języku włoskim:

ESPORTATO

— w języku łotewskim:

EKSPORTĒTS

— w języku litewskim:

EKSPORTUOTA

— w języku węgierskim:

EXPORTÁLVA

— w języku maltańskim:

ESPORTAT

— w języku niderlandzkim: UITGEVOERD
— w języku polskim:

WYWIEZIONO

— w języku portugalskim:

EXPORTADO

— w języku rumuńskim:

EXPORTAT

— w języku słowackim:

VYVEZENÉ

— w języku słoweńskim:

IZVOŽENO

— w języku fińskim:

VIETY

— w języku szwedzkim:

EXPORTERAD
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ZAŁĄCZNIK X
Tabela korelacji, o której mowa w art. 53 akapit drugi
1. Rozporządzenie (EWG) nr 649/87
Rozporządzenie (EWG) nr 649/87

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 3 ust. 2

Załącznik I pkt 1.2 ppkt (2)

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 3 ust. 2

Artykuł 4

—

Artykuł 5

—

Artykuł 6

—

Artykuł 7 ust. 1

—

Artykuł 7 ust. 2

—

Artykuł 8

—

Artykuł 9

—

Artykuł 10

—

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

—

2. Rozporządzenie (WE) nr 884/2001
Rozporządzenie (WE) nr 884/2001

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 21

Artykuł 2

Artykuł 22

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 23

Artykuł 3 ust. 2 i 3

Artykuł 24

Artykuł 3 ust. 4

Artykuł 28

Artykuł 4

Artykuł 25

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 33

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 30

Artykuł 6 ust. 1–2

Artykuł 26

Artykuł 6 ust. 3–4

Załącznik VI

Artykuł 6 ust. 5–6

Artykuł 34

Artykuł 6 ust. 7

Artykuł 32

Artykuł 7

Artykuł 31

Artykuł 8 ust. 1

Załącznik VI

Artykuł 8 ustępy 2–5

Artykuł 27

Artykuł 9

Artykuł 35

Artykuł 10

Artykuł 29

Artykuł 11 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci

Artykuł 36

Artykuł 11 ust. 1 lit. a) i b)

Artykuł 37

Artykuł 12 ust. 1 i 2

Artykuł 38
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Rozporządzenie (WE) nr 884/2001

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 12 ust. 3

Artykuł 39 ust. 1

Artykuł 12 ust. 4 akapit pierwszy

Artykuł 44

Artykuł 12 ust. 4 akapit trzeci

Artykuł 39 ust. 2

Artykuł 13 ust. 1

Artykuł 40 ust. 1 i 4

Artykuł 13 ust. 2

Artykuł 46

Artykuł 14 ust. 1–2

Artykuł 41

Artykuł 14 ust. 3–4

Artykuł 42

Artykuł 15

Artykuł 43

Artykuł 16

Artykuł 45

Artykuł 17

Artykuł 47 ust. 1 lit. j) i k)

Artykuł 18

Artykuł 47 ust. 1 lit. a)–i)

Artykuł 19

Artykuł 48

Artykuł 20

Artykuł 49

Artykuł 21

—

Artykuł 22

—

3. Rozporządzenie (WE) nr 1282/2001
Rozporządzenie (WE) nr 1282/2001

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 6

Artykuł 2

Artykuł 8

Artykuł 3

Załącznik II

Artykuł 4 ust. 1, 3, 4 i 5

Artykuł 9

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 10

Artykuł 5

Artykuł 13

Artykuł 6

Artykuł 11

Artykuł 7 ust. 1 akapit pierwszy–trzeci

Artykuł 12 ust. 1

Artykuł 7 ust. 1 akapit czwarty

Artykuł 17

Artykuł 7 ust. 2

Artykuł 14

Artykuł 8

Załącznik II

Artykuł 9

Artykuł 15

Artykuł 10

Artykuł 20

Artykuł 11

Artykuł 16

Artykuł 12

Artykuł 18 ust. 1

Artykuł 13 ust. 2 akapit pierwszy

Artykuł 18 ust. 2

Artykuł 14

—

Artykuł 15

—

Artykuł 16 ust. 1

Artykuł 19 ust. 1 i ust. 2 akapit pierwszy

Artykuł 17

Artykuł 19 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 18

—

Artykuł 19

—

Artykuł 20

—
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 437/2009
z dnia 26 maja 2009 r.
w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz młodych byków opasowych oraz
administrowania tym kontyngentem
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

Z uwagi na specyfikę przechodzenia z jednego systemu
administrowania na drugi, kontyngent, do którego
odnosi się niniejsze rozporządzenie, należy uznać za
niekrytyczny w rozumieniu art. 308c rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93.

(5)

W art. 166 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmoderni
zowany kodeks celny) (6) przewiduje się dozór celny
w odniesieniu do towarów dopuszczonych do swobod
nego obrotu przy obniżonej stawce celnej z uwagi na ich
końcowe
przeznaczenie.
Zwierzęta
przywożone
w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego
w niniejszym rozporządzeniu należy objąć nadzorem
przez wystarczający czas, tak aby zagwarantować, że
będą podlegać opasowi przez przynajmniej sto
dwadzieścia dni w wyznaczonych jednostkach produkcyj
nych.

(6)

Należy ustanowić zabezpieczenie w celu zapewnienia
przestrzegania tego obowiązku dotyczącego opasu.
Kwota zabezpieczenia powinna obejmować różnicę
między cłem wynikającym ze Wspólnej Taryfy Celnej
a obniżoną stawką celną obowiązującą w dniu dopusz
czenia przedmiotowych zwierząt do swobodnego obrotu.

(7)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 558/2007
i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art.
148 w związku z jego art. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Zgodnie z listą koncesyjną CXL Światowej Organizacji
Handlu (WTO) Wspólnota jest zobowiązana do otwarcia
rocznego kontyngentu taryfowego na przywóz 169 000
sztuk młodych byków opasowych. Jednakże w wyniku
negocjacji, które doprowadziły do zawarcia porozu
mienia w formie wymiany listów między Wspólnotą
Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie
z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego
w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT)
z 1994 r. (2), zatwierdzonego decyzją Rady
2006/333/WE (3), Wspólnota zobowiązała się do
włączenia do swojej listy w odniesieniu do wszystkich
państw członkowskich dostosowania tego kontyngentu
przywozowego do 24 070 sztuk.
Szczegółowe zasady administrowania tymi kontyngen
tami ustanowione są w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 558/2007 z dnia 23 maja 2007 r. otwierającym
i ustalającym zarządzanie kontyngentem taryfowym na
przywóz młodych byków opasowych (4), w odniesieniu
do okresu od dnia 1 lipca każdego roku do dnia 30
czerwca roku następnego.
Stosowanie zasady „kto pierwszy, ten lepszy” okazało się
korzystne w innych gałęziach rolnictwa i w celu upro
szczenia procedur administracyjnych od tej pory kontyn
gent na przywóz młodych byków opasowych powinien
być administrowany zgodnie z metodą określoną w art.
144 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
Należy tego dokonać zgodnie z art. 308a, art. 308b i art.
308c ust. l rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93
z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy
w zakresie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr
2913/92
ustanawiającego
Wspólnotowy
Kodeks
Celny (5).
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L
L

299
124
124
132
253

z
z
z
z
z

16.11.2007, s. 1.
11.5.2006, s. 15.
11.5.2006, s. 13.
24.5.2007, s. 21.
11.10.1993, s. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
Niniejszym otwiera się w każdym roku kontyngent tary
fowy na przywóz 24 070 sztuk młodych byków objętych
kodami 0102 90 05, 0102 90 29 lub 0102 90 49, przeznaczo
nych do opasu we Wspólnocie, na okres od dnia 1 lipca do
dnia 30 czerwca roku następnego („okres obowiązywania
kontyngentu przywozowego”).

Kontyngentowi taryfowemu nadaje się numer porządkowy
09.0113.
(6) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 1.
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2.
Kontyngent, o którym mowa w ust. 1 niniejszego arty
kułu, jest administrowany zgodnie z art. 308a, 308b i 308c ust.
1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Artykuł 308c ust. 2 i 3
wymienionego rozporządzenia nie ma zastosowania.

3.
Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, zabezpie
czenie określone w ust. 2 jest zwalniane tylko wtedy, gdy właś
ciwemu organowi państwa członkowskiego dostarczony jest
dowód na to, że młode bydło:

3.
Cło przywozowe stosowane w ramach kontyngentu tary
fowego określonego w ust. 1 wynosi 16 % ad valorem plus 582
EUR za tonę masy netto.

a) zostało poddane opasowi w gospodarstwie lub gospodar
stwach wymienionych zgodnie z ust. 1;

Stawka celna przewidziana w akapicie pierwszym jest stoso
wana, pod warunkiem że zwierzęta podlegają opasowi przynaj
mniej przez sto dwadzieścia dni w państwie członkowskim, do
którego zostały przywiezione.
Artykuł 2
1.
W zastosowaniu art. 166 rozporządzenia (WE) nr
450/2008 przywożone zwierzęta są objęte nadzorem mającym
zagwarantować, że podlegają opasowi przez okres co najmniej
stu dwudziestu dni w jednostkach produkcyjnych, które
importer musi wyznaczyć w miesiącu następującym po wpro
wadzeniu zwierząt do swobodnego obrotu.
2.
W celu zapewnienia wywiązania się z obowiązku dotyczą
cego opasu, o którym mowa w ust. 1, oraz w celu zagwaran
towania pobrania niezapłaconych opłat celnych w sytuacji, gdy
obowiązek ten nie jest przestrzegany, importerzy wnoszą zabez
pieczenie do właściwych organów celnych. Kwota tego zabez
pieczenia wskazana jest w załączniku dla każdego kwalifikują
cego się kodu CN.

b) nie zostało poddane ubojowi przed upływem terminu 120
dni od daty przywozu; lub
c) zostało poddane ubojowi z powodów zdrowotnych lub
padło w wyniku choroby lub wypadku przed upływem
tego terminu.
Artykuł 3
Rozporządzenie (WE) nr 558/2007 traci moc. Nadal jednak ma
zastosowanie w odniesieniu do ceł wynikających z pozwoleń
wydanych przed dniem 1 lipca 2009 r., aż do wygaśnięcia ich
ważności.
Artykuł 4
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2009 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
KWOTY ZABEZPIECZEŃ

Byki opasowe (kod CN)

Kwota (EUR/sztukę bydła)

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105

27.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/57

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 438/2009
z dnia 26 maja 2009 r.
otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów
i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

W art. 166 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmoderni
zowany kodeks celny) (4) przewiduje się dozór celny
w odniesieniu do towarów dopuszczonych do swobod
nego obrotu przy obniżonej stawce celnej z uwagi na ich
końcowe
przeznaczenie.
Zwierzęta
przywożone
w ramach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu
kontyngentów taryfowych należy przez pewien okres
objąć nadzorem celem zagwarantowania, że w tym czasie
nie zostaną one poddane ubojowi.

(5)

W tym celu należy wnieść zabezpieczenie, którego kwota
powinna obejmować różnicę między cłem wynikającym
ze Wspólnej Taryfy Celnej a obniżoną stawką celną
obowiązującą w dniu dopuszczenia zwierząt do swobod
nego obrotu.

(6)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 659/2007
i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art.
148 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ramach Światowej Organizacji Handlu Wspólnota
zobowiązała się do otwarcia rocznych kontyngentów
taryfowych na przywóz byków, krów i jałówek niektó
rych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów
innych niż ubój. Szczegółowe zasady zarządzania tymi
kontyngentami ustanowione są w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 659/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentami
taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektó
rych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów
innych niż ubój (2).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

(3)

Stosowanie zasady „kto pierwszy, ten lepszy” okazało się
korzystne w innych gałęziach rolnictwa i w celu upro
szczenia procedur administracyjnych od tej pory kontyn
genty te powinny być zarządzane zgodnie z metodą
określoną w art. 144 ust. 2 lit. a) rozporządzenia
nr 1234/2007. Należy tego dokonać zgodnie z art.
308a, 308b i art. 308c ust. l rozporządzenia Komisji
(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiają
cego przepisy w zakresie wykonania rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny (3).

Z uwagi na specyfikę przechodzenia z jednego systemu
zarządzania na drugi kontyngent, do którego odnosi się
niniejsze rozporządzenie, należy uznać za niekrytyczny
w rozumieniu art. 308c rozporządzenia (EWG)
nr 2454/93.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 20.
(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

Artykuł 1
1.
Niniejsze rozporządzenie otwiera kontyngenty taryfowe
na przywóz wymienionych w załączniku byków, krów
i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych
do celów innych niż ubój.

2.
Kontyngenty określone w załączniku do niniejszego
rozporządzenia są zarządzane zgodnie z art. 308a, 308b i art.
308c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Artykuł 308c
ust. 2 i 3 tego rozporządzenia nie ma zastosowania.

3.
Kontyngenty, o których mowa w ust. 1, zostają otwo
rzone w cyklu rocznym, od dnia 1 lipca każdego roku do
dnia 30 czerwca roku następnego („okres obowiązywania
kontyngentu przywozowego”).
(4) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 1.
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Artykuł 2
1.
Do celów niniejszego rozporządzenia zwierzęta, o których
mowa w art. 1, uważa się za nieprzeznaczone do uboju, jeśli
nie zostaną one poddane ubojowi w okresie czterech miesięcy
od dnia przyjęcia zgłoszenia o dopuszczeniu do swobodnego
obrotu.

27.5.2009

przestrzegany, importerzy wnoszą zabezpieczenie do właści
wych organów celnych. Kwota zabezpieczenia jest równa
różnicy między opłatami celnymi określonymi we Wspólnej
Taryfie Celnej oraz cłami, o których mowa w załączniku,
obowiązującymi w dniu dopuszczenia danych zwierząt do
swobodnego obrotu.

Odstępstwa mogą być udzielane w przypadku należycie dowie
dzionego działania siły wyższej.

3.
Zabezpieczenie przewidziane w ust. 2 jest zwalniane
natychmiast po przedstawieniu zainteresowanym organom
celnym dowodu potwierdzającego, że zwierzęta:

2.
Celem uzyskania dostępu do kontyngentu taryfowego na
przywóz, objętego numerem porządkowym 09.4197, należy
przedłożyć następujące dokumenty:

a) nie zostały poddane ubojowi w okresie czterech miesięcy od
dnia dopuszczenia ich do swobodnego obrotu; lub

a) w odniesieniu do byków: świadectwo rodowodowe;
b) w odniesieniu do krów i jałówek: świadectwo rodowodowe
lub świadectwo rejestracji w księdze hodowlanej potwierdza
jące czystość rasy.
Artykuł 3
1.
Zgodnie z art. 166 rozporządzenia (WE) nr 450/2008
przywożone zwierzęta podlegają nadzorowi celem zagwaranto
wania, że nie zostaną one poddane ubojowi w okresie czterech
miesięcy od dnia dopuszczenia ich do swobodnego obrotu.
2.
W celu zapewnienia wywiązania się z obowiązku,
o którym mowa w ust. 1, polegającego na niepoddawaniu zwie
rząt ubojowi, oraz w celu zagwarantowania pobrania niezapła
conych opłat celnych w sytuacji, gdy obowiązek ten nie jest

b) zostały w tym okresie poddane ubojowi z powodu działania
siły wyższej lub z przyczyn sanitarnych lub jeżeli padły na
skutek choroby lub wypadku.
Artykuł 4
Rozporządzenie (WE) nr 659/2007 traci moc. Nadal jednak ma
ono zastosowanie w odniesieniu do ceł wynikających
z pozwoleń wydanych przed dniem 1 lipca 2009 r., aż do
wygaśnięcia ich ważności.
Artykuł 5
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2009 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do wyszczególnienia
produktów ma jedynie charakter orientacyjny, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność systemu
preferencyjnego została określona przy wykorzystaniu kodów CN. W przypadku gdy wskazywane są kody „ex” CN,
system preferencyjny jest ustalany poprzez łączne zastosowanie kodów CN oraz odpowiadającego im wyszczególnienia.

Numer
porządkowy

Kod CN

09.0114

ex 0102 90 05

0102 90 05*20
*40

ex 0102 90 29

0102 90 29*20
*40

ex 0102 90 49

0102 90 49*20
*40

ex 0102 90 59

0102 90 59*11
*19
*31
*39

ex 0102 90 69

0102 90 69*10
*30

ex 0102 90 05

0102 90 05*30
*40
*50

ex 0102 90 29

0102 90 29*30
*40
*50

ex 0102 90 49

0102 90 49*30
*40
*50

ex 0102 90 59

0102 90 59*21
*29
*31
*39

ex 0102 90 69

0102 90 69*20
*30

ex 0102 90 79

0102 90 79*21
*29

09.0115

Kod Taric

Wielkość
kontyngentu
(pogłowie)

Stawka
celna

Krowy i jałówki, przeznaczone do
innych celów niż na ubój, następują
cych ras górskich: bydło rasy simentale
szare, brązowe, żółte i pstre oraz rasa
pincgauska (Pinzgauer)

710

6%

Byki, krowy i jałówki, przeznaczone do
innych celów niż na ubój, następują
cych ras: pstrej rasy simentalskiej i ras
Schwyz i Fribourg

711

4%

Wyszczególnienie towarów
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III
(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE
WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/405/WPZiB
z dnia 18 maja 2009 r.
zmieniające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej
reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 14,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dnia 12 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie
2008/112/WPZiB (1) w sprawie misji Unii Europejskiej
wspierającej
reformę
sektora
bezpieczeństwa
w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU).
To wspólne działanie ma obowiązywać do dnia 31 maja
2009 r.

(2)

W piśmie z dnia 14 kwietnia 2009 r. Gwinea Bissau
zwróciła się do Unii Europejskiej, aby przedłużyła misję
o sześć miesięcy – do dnia 30 listopada 2009 r.

(3)

Wspólne działanie 2008/112/WPZiB powinno zostać
odpowiednio zmienione,

„1.
Unia Europejska (UE) ustanawia niniejszym misję UE
wspierającą reformę sektora bezpieczeństwa w Republice
Gwinei Bissau (zwaną dalej »UE RSB GWINEA BISSAU«
lub »misją«), która obejmuje fazę przygotowawczą, rozpoczy
nającą się dnia 26 lutego 2008 r., oraz fazę realizacji, rozpo
czynającą się nie później niż dnia 1 maja 2008 r. Misja
będzie trwać do 18 miesięcy od oświadczenia
o początkowej zdolności operacyjnej.”;
2) art. 17 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Niniejsze wspólne działanie obowiązuje do dnia 30 listopada
2009 r.”.
Artykuł 2
Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego
przyjęcia.
Artykuł 3
Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1
We wspólnym działaniu 2008/112/WPZiB wprowadza się
następujące zmiany:

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2009 r.
W imieniu Rady
J. KOHOUT

1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 40 z 14.2.2008, s. 11.

Przewodniczący

CENY PRENUMERATY w 2009 r. (bez VAT, włącznie z normalną opłatą za dostawę przesyłki)
Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE 1 000 EUR/rok (*)

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wersja papierowa + roczne
wydanie CD-ROM

w 22 językach urzędowych UE 1 200 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

Dziennik Urzędowy UE, seria C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

Dziennik Urzędowy UE, seria C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, miesięczne wydanie CD-ROM
(komplet)

w 22 językach urzędowych UE

Suplement do Dziennika Urzędowego (seria S) – Ogłoszenia o
przetargach, CD-ROM dwa razy w tygodniu

wielojęzyczny: w 23 językach
urzędowych UE

Dziennik Urzędowy UE, seria C – Konkursy

w językach, których dotyczy
konkurs

(*) Pojedyncze egzemplarze:

od 1 do 32 stron:
od 33 do 64 stron:
powyżej 64 stron:

100 EUR/miesiąc (*)

700 EUR/rok
70 EUR/miesiąc
400 EUR/rok
40 EUR/miesiąc
500 EUR/rok
360 EUR/rok
(= 30 EUR/miesiąc)
50 EUR/rok

6 EUR
12 EUR
cena ustalana indywidualnie

Prenumerata Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który jest wydawany w językach urzędowych Unii,
dostępna jest w 22 wersjach językowych. Dziennik Urzędowy składa się z dwóch serii – L (Legislacja) oraz
C (Informacje i zawiadomienia).
Dla każdej wersji językowej jest otwierana osobna prenumerata.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym L 156 z dnia
18 czerwca 2005 r., instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych w
języku irlandzkim ani publikowania ich w tym języku. W związku z tym irlandzkie wydania Dziennika Urzędowego
sprzedawane są osobno.
Prenumerata Suplementu do Dziennika Urzędowego (seria S – Ogłoszenia o przetargach) obejmuje wszystkie
23 wersje językowe na pojedynczym CD-ROM-ie.
Na żądanie prenumeratorzy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej mogą otrzymać różne załączniki do Dziennika
Urzędowego. Prenumeratorzy informowani są o publikacji załączników poprzez zawiadomienia dołączane do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sprzedaż i prenumerata
Odpłatne publikacje, wydawane przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, dostępne są u naszych
dystrybutorów handlowych. Wykaz dystrybutorów handlowych znajduje się na stronie internetowej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm

Portal EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) zapewnia bezpośredni i bezpłatny dostęp do prawodawstwa
Unii Europejskiej. EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
oraz traktatów, aktów prawnych, orzecznictwa oraz aktów przygotowawczych.
Dodatkowe informacje o Unii Europejskiej znajdują się na stronie: http://europa.eu

URZĄD OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
L-2985 LUKSEMBURG
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