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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE
DECYZJA RADY
z dnia 23 lipca 2012 r.
dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Ukrainą
zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz
(2012/428/UE)
o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów
dorobku Schengen (2); Zjednoczone Królestwo nie uczest
niczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią
związane ani jej nie stosuje.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a) w związku z art.
218 ust. 5,
(5)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku
Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii
zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego
2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie
wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (3);
Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu
i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(6)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stano
wiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej
i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania
nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest
nią związana ani jej nie stosuje,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Ukrainą
o ułatwieniach w wydawaniu wiz (1) weszła w życie
w dniu 1 stycznia 2008 r.

(2)

W dniu 11 kwietnia 2011 r. Rada upoważniła Komisję
do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą na temat zmiany
Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą
o ułatwieniach w wydawaniu wiz. Negocjacje zakończyły
się pomyślnie parafowaniem w lutym 2012 r. Umowy
między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej Umowę
między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach
w wydawaniu wiz (zwanej dalej „Umową”).

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii
Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie zmiany
Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach
w wydawaniu wiz, z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy (4).

Umowa powinna zostać podpisana, z zastrzeżeniem jej
zawarcia.
Artykuł 2

(4)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku
Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczo
nego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE
z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczo
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(1) Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 68.

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do
wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania
Umowy w imieniu Unii.
(2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.
(3) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.
(4) Tekst Umowy zostanie opublikowany łącznie z decyzją o jej zawar
ciu.
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Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2012 r.
W imieniu Rady
C. ASHTON

Przewodniczący

26.7.2012
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DECYZJA RADY
z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie
handlu częściami i podzespołami pojazdów silnikowych między Unią Europejską a Federacją
Rosyjską
(2012/429/UE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku
z art. 218 ust. 6 lit. a),
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z decyzją Rady 2012/106/UE (1) Umowa
między Unią Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej
dotycząca handlu częściami i podzespołami pojazdów
silnikowych między Unią Europejską a Federacją Rosyjską
(zwana dalej „Umową”) została podpisana w dniu
16 grudnia 2011 r. z zastrzeżeniem jej zawarcia.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Unią
Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu częściami
i podzespołami pojazdów silnikowych między Unią Europejską
a Federacją Rosyjską (2).
Artykuł 2
Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby uprawnione
do dokonania w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego
w art. 13 ust. 2 Umowy w celu wyrażenia zgody Unii na to,
aby Umowa stała się dla niej wiążąca (3).
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lipca 2012 r.
W imieniu Rady
A. D. MAVROYIANNIS

(2)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

(1) Dz.U. L 57 z 29.2.2012, s. 14.

Przewodniczący

(2) Umowa została opublikowana w Dz.U. L 57 z 29.2.2012, s. 15,
wraz z decyzją o jej podpisaniu.
(3) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady Unii
Europejskiej.
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ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 648/2012
z dnia 25 lipca 2012 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców
i warzyw
produktów i okresów określonych w części A załącznika
XVI do wspomnianego rozporządzenia.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
(2)

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),
uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetwo
rzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136
ust. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa
w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011,
są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

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

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana
każdego dnia roboczego, zgodne z art. 136 ust. 1
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy
uwzględnieniu podlegających zmianom danych dzien
nych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść
w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej,

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewi
duje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji
handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których
podstawie ustalania Komisja ustala standardowe wartości
dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2012 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Kod CN

Kod państw trzecich (1)

0707 00 05

TR
ZZ

95,4
95,4

0709 93 10

TR
ZZ

96,1
96,1

0805 50 10

AR
TR
UY
ZA
ZZ

83,2
89,0
106,7
102,2
95,3

0806 10 10

EG
IL
MA
TR
ZZ

140,2
196,3
135,3
165,3
159,3

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

204,7
93,3
106,4
126,4
133,2
136,9
52,1
107,3
120,0

0808 30 90

AR
CL
NZ
ZA
ZZ

143,8
130,0
175,8
106,1
138,9

0809 10 00

AR
TR
ZZ

124,4
169,0
146,7

0809 29 00

TR
ZZ

349,6
349,6

0809 30

TR
ZZ

172,7
172,7

0809 40 05

BA
IL
ZZ

74,7
84,6
79,7

Standardowa wartość w przywozie

(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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DECYZJE
DECYZJA RADY
z dnia 26 czerwca 2012 r.
dotycząca stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Komisji
Mieszanej UE-EFTA, dotyczącego przyjęcia decyzji zmieniającej Konwencję z dnia 20 maja
1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej
(2012/430/UE)
Należy zatem określić stanowisko Unii Europejskiej
w odniesieniu do proponowanej zmiany,

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(7)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku
z jego art. 218 ust. 9,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Na mocy art. 15a Konwencji z dnia 20 maja 1987 r.
o wspólnej procedurze tranzytowej (1) („konwencja”)
państwo trzecie może zostać umawiającą się stroną tej
konwencji w wyniku decyzji Komisji Mieszanej, ustano
wionej na mocy konwencji, o zaproszeniu tego państwa.

(2)

Artykuł 15 Konwencji upoważnia Komisję Mieszaną do
wydawania zaleceń i uchwalania, w drodze decyzji,
zmian do konwencji i jej załączników.

(3)

Turcja wyraziła formalnie wolę przystąpienia do wspól
nego systemu tranzytowego i w wyniku decyzji wydanej
w dniu 19 stycznia 2012 r. przez Komisję Mieszaną
została zaproszona do przystąpienia.

(4)

(5)

(6)

Spełniwszy istotne wymogi prawne i strukturalne oraz
wymogi w zakresie technologii informacyjnej, które są
niezbędnym warunkiem przystąpienia, Turcja – w wyniku
formalnej procedury przystąpienia – przystąpi do
konwencji.
Rozszerzenie wspólnego systemu tranzytowego będzie
wymagało wprowadzenia pewnych zmian do konwencji.
Obejmują one odniesienia językowe w języku tureckim
oraz odpowiednie dostosowanie dokumentów gwarancyj
nych.
Zaproponowaną zmianę przedstawiono i omówiono na
forum grupy roboczej UE-EFTA i jej treść została
wstępnie zatwierdzona.

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.

Artykuł 1
Podstawą stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska na forum
Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnego tranzytu, dotyczą
cego przyjęcia przez tę komisję decyzji nr XXX zmieniającej
Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze
tranzytowej, jest projekt decyzji dołączony do niniejszej decyzji.

Przedstawiciele Unii w Komisji Mieszanej UE-EFTA mogą po
należytym poinformowaniu Rady uzgodnić niewielkie zmiany
w projekcie decyzji.

Artykuł 2
Komisja publikuje przyjętą decyzję Komisji Mieszanej UE-EFTA
ds. wspólnego tranzytu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 czerwca 2012 r.

W imieniu Rady
N. WAMMEN

Przewodniczący
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PROJEKT

DECYZJA NR XXX KOMISJI MIESZANEJ UE-EFTA DS. WSPÓLNEGO TRANZYTU
z dnia
zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej […]
Należy zatem odpowiednio zmienić konwencję,

KOMISJA MIESZANA,

(5)

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej
procedurze tranzytowej (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit.
a),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

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

Turcja wyraziła wolę przystąpienia do Konwencji z dnia
20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej
(„konwencja”) i w wyniku decyzji wydanej w dniu
19 stycznia 2012 r. przez Komisję Mieszaną utworzoną
na mocy tej konwencji została zaproszona do przystą
pienia.

(2)

W związku z powyższym do konwencji należy wprowa
dzić, w odpowiednim porządku, turecką wersję językową
stosowanych w niej odniesień.

(3)

Stosowanie niniejszej decyzji wiąże się z datą przystą
pienia Turcji do konwencji.

(4)

W celu umożliwienia stosowania formularzy gwarancji,
drukowanych zgodnie z kryteriami obowiązującymi
przed datą przystąpienia Turcji do konwencji, należy
wprowadzić okres przejściowy, w którym druki te,
z pewnymi zmianami, będą mogły być nadal stosowane.

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.

Artykuł 1
W załączniku III do Konwencji o wspólnej procedurze tranzy
towej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniej
szej decyzji.
Artykuł 2
1.
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia przystąpienia Turcji
do konwencji.
2.
Po dokonaniu niezbędnych dostosowań geograficznych
i dostosowań związanych z adresem do doręczeń lub pełno
mocnikiem, formularze, których wzór został określony w dodat
kach C1, C2, C3, C4, C5 i C6 do załącznika III, mogą być nadal
stosowane, jednak nie dłużej niż do końca dwunastego miesiąca
następującego po dniu rozpoczęcia stosowania niniejszej
decyzji.

Sporządzono w Brukseli
W imieniu Komisji Mieszanej
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
1.

W dodatku B1, pod polem 51, po Szwajcarii dodaje się tiret w brzmieniu:
„Turcja TR”.

2.

W tytule III dodatku B6 wprowadza się następujące zmiany:

2.1.

w pierwszej części tabeli „Ograniczona ważność – 99200” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR Sınırlı Geçerli”;

2.2.

w drugiej części tabeli „Zwolnienie – 99201” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR Vazgeçme”;

2.3.

w trzeciej części tabeli „Alternatywny dowód – 99202” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR Alternatif Kanıt”;

2.4.

w czwartej części tabeli „Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj) – 99203” po NO
dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare .................... (adı ve ülkesi)”;

2.5.

w piątej części tabeli „Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dy
rektywą/decyzją nr … – 99204” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR Eșyanın .................... ’dan çıkıșı .................... No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali
yükümlülüklere tabidir”;

2.6.

w szóstej części tabeli „Zwolniony z wiążącej trasy przewozu – 99205” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme”;

2.7.

w siódmej części tabeli „Upoważniony nadawca – 99206” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR İzinli Gönderici”;

2.8.

w ósmej części tabeli „Zwolniony ze składania podpisu – 99207” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR İmzadan Vazgeçme”

2.9.

w dziewiątej części tabeli „Zakaz korzystania z gwarancji generalnej – 99208” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır”;

2.10. w dziesiątej części tabeli „Nieograniczone korzystanie – 99209” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR Kısıtlanmamıș kullanım”;
2.11. w jedenastej części tabeli „Wystawione retrospektywnie – 99210” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR Sonradan Düzenlenmiștir”;
2.12. w dwunastej części tabeli „Różne – 99211” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR Çeșitli”;
2.13. w trzynastej części tabeli „Luzem – 99212” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR Dökme”;
2.14. w czternastej części tabeli „Nadawca – 99213” po NO dodaje się tiret w brzmieniu:
„— TR Gönderici”.
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Dodatek C1 otrzymuje brzmienie:
„DODATEK C1
WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA
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Dodatek C2 otrzymuje brzmienie:
„DODATEK C2
WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA
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5.
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Dodatek C4 otrzymuje brzmienie:
„DODATEK C4
WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA
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6.

W polu 7 dodatku C5 między słowami „Szwajcaria” i „Andora” dodaje się słowo „Turcja”.

7.

W polu 6 dodatku C6 między słowami „Szwajcaria” i „Andora” dodaje się słowo „Turcja”.
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DECYZJA RADY
z dnia 26 czerwca 2012 r.
dotycząca stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Komisji
Mieszanej UE-EFTA, dotyczącego przyjęcia decyzji zmieniającej Konwencję z dnia 20 maja
1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej
(2012/431/UE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku
z jego art. 218 ust. 9,

Zaproponowaną zmianę przedstawiono i omówiono na
forum grupy roboczej UE-EFTA i jej treść została
wstępnie zatwierdzona.

(7)

Należy zatem określić stanowisko Unii Europejskiej
w odniesieniu do proponowanej zmiany,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Na mocy art. 15a Konwencji z dnia 20 maja 1987 r.
o wspólnej procedurze tranzytowej (1) („konwencja”)
państwo trzecie może zostać umawiającą się stroną
konwencji w wyniku decyzji Komisji Mieszanej, ustano
wionej na mocy konwencji, o zaproszeniu tego państwa.

(2)

Artykuł 15 konwencji upoważnia Komisję Mieszaną, do
wydawania zaleceń i uchwalania w drodze decyzji zmian
do konwencji i jej załączników

(3)

Chorwacja wyraziła formalnie wolę przystąpienia do
wspólnego systemu tranzytowego i w wyniku decyzji
wydanej w dniu 19 stycznia 2012 r. przez Komisję
Mieszaną została zaproszona do przystąpienia.

(4)

(5)

Spełniwszy istotne wymogi prawne i strukturalne oraz
wymogi w zakresie technologii informacyjnej, które są
niezbędnym warunkiem przystąpienia, Chorwacja –
w wyniku formalnej procedury przystąpienia – przystąpi
do konwencji.
Rozszerzenie wspólnego systemu tranzytowego będzie
wymagało wprowadzenia pewnych zmian do konwencji.
Obejmują one odniesienia językowe w języku chor
wackim oraz odpowiednie dostosowanie dokumentów
gwarancyjnych.

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Podstawą stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska na
forum Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnego tranzytu,
dotyczącego przyjęcia przez tę Komisję decyzji nr XXX zmie
niającej Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej proce
durze tranzytowej, jest projekt decyzji dołączony do niniejszej
decyzji.
Przedstawiciele Unii w Komisji Mieszanej UE-EFTA mogą po
należytym poinformowaniu Rady uzgodnić niewielkie zmiany
w projekcie decyzji.
Artykuł 2
Komisja publikuje przyjętą decyzję Komisji Mieszanej UE-EFTA
ds. wspólnego tranzytu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 czerwca 2012 r.
W imieniu Rady
N. WAMMEN

Przewodniczący
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PROJEKT

DECYZJA NR XXX KOMISJI MIESZANEJ UE-EFTA DS. WSPÓLNEGO TRANZYTU
z dnia
zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej […]
Należy zatem odpowiednio zmienić konwencję,

KOMISJA MIESZANA,

(5)

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej
procedurze tranzytowej (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit.
a),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

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

Chorwacja wyraziła wolę przystąpienia do Konwencji
z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzy
towej („konwencja”) i w wyniku decyzji wydanej w dniu
19 stycznia 2012 r. przez Komisję Mieszaną utworzoną
na mocy konwencji, została zaproszona do przystąpienia.

(2)

W związku z powyższym do konwencji należy wprowa
dzić, w odpowiednim porządku, chorwacką wersję języ
kową stosowanych w niej odniesień.

(3)

Stosowanie niniejszej decyzji wiąże się z datą przystą
pienia Chorwacji do konwencji.

(4)

W celu umożliwienia stosowania formularzy gwarancji,
drukowanych zgodnie z kryteriami obowiązującymi
przed datą przystąpienia Chorwacji do konwencji, należy
wprowadzić okres przejściowy, w którym druki te,
z pewnymi zmianami, będą mogły być nadal stosowane.

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.

Artykuł 1
W załączniku III do Konwencji o wspólnej procedurze tranzy
towej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniej
szej decyzji.
Artykuł 2
1.
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia przystąpienia Chor
wacji do konwencji.
2.
Po dokonaniu niezbędnych dostosowań geograficznych
i dostosowań związanych z adresem do doręczeń lub pełno
mocnikiem formularze, których wzór został określony w dodat
kach C1, C2, C3, C4, C5 i C6 do załącznika III, mogą być nadal
stosowane, jednak nie dłużej niż do końca dwunastego miesiąca
następującego po dniu rozpoczęcia stosowania niniejszej
decyzji.

Sporządzono w Brukseli
W imieniu Komisji Mieszanej
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
1)

W dodatku B1, pod polem 51, między Zjednoczonym Królestwem a Islandią dodaje się tiret w brzmieniu:
„Chorwacja HR”;

2)

w tytule III dodatku B6 wprowadza się następujące zmiany:

2.1)

w pierwszej części tabeli „Ograniczona ważność – 99200” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Valjanost ograničena”;

2.2)

w drugiej części tabeli „Zwolnienie – 99201” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Oslobođeno”;

2.3)

w trzeciej części tabeli „Alternatywny dowód – 99202” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Alternativni dokaz”;

2.4)

w czwartej części tabeli „Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj) – 99203”, przed IS,
dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena .................... (naziv i zemlja)”;

2.5)

w piątej części tabeli „Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dy
rektywą/decyzją nr … – 99204” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Izlaz iz .................... podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …”;

2.6)

w szóstej części tabeli „Zwolniony z wiążącej trasy przewozu – 99205” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Oslobođeno od propisanog plana puta”;

2.7)

w siódmej części tabeli „Upoważniony nadawca – 99206” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Ovlašteni pošiljatelj”;

2.8)

w ósmej części tabeli „Zwolniony ze składania podpisu – 99207” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Oslobođeno potpisa”;

2.9)

w dziewiątej części tabeli „Zakaz korzystania z gwarancji generalnej – 99208” przed IS dodaje się tiret w brzmie
niu:
„— HR Zabranjeno zajedničko jamstvo”;

2.10) w dziesiątej części tabeli „Nieograniczone korzystanie – 99209” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Neograničena uporaba”;
2.11) w jedenastej części tabeli „Wystawione retrospektywnie – 99210” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Izdano naknadno”;
2.12) w dwunastej części tabeli „Różne – 99211” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Razni”;
2.13) w trzynastej części tabeli „Luzem – 99212” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Rasuto”;
2.14) w czternastej części tabeli „Nadawca – 99213” przed IS dodaje się tiret w brzmieniu:
„— HR Pošiljatelj”;
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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

dodatek C1 otrzymuje brzmienie:
„DODATEK C1
WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA
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4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

dodatek C2 otrzymuje brzmienie:
„DODATEK C2
WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA
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5)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

dodatek C4 otrzymuje brzmienie:
„DODATEK C4
WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA
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6)

w polu 7 dodatku C5 między słowami „Wspólnota Europejska” i „Islandia” dodaje się słowo „Chorwacja”;

7)

w polu 6 dodatku C6 między słowami „Wspólnota Europejska” i „Islandia” dodaje się słowo „Chorwacja”.
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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia programu „REDcert” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów
zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE
oraz 2009/28/WE
(2012/432/UE)
dobrowolne krajowe lub międzynarodowe programy
pomiarów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
zawierają dokładne dane wymagane dla celów art. 17
ust. 2 tej dyrektywy.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promo
wania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą
i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz
2003/30/WE (1), w szczególności jej art. 18 ust. 6,

(5)

Komisja może zatwierdzić taki dobrowolny program na
okres pięciu lat.

(6)

W przypadku gdy podmiot gospodarczy przedstawia
dowód lub dane uzyskane w ramach dobrowolnego
programu zatwierdzonego przez Komisję, państwo
członkowskie nie wymaga od dostawcy, w granicach
objętych decyzją zatwierdzającą, przedstawiania dalszych
dowodów spełnienia kryteriów zrównoważonego
rozwoju.

(7)

Program „REDcert” przedłożono Komisji w dniu
21 lutego 2012 r. z wnioskiem o zatwierdzenie. Program
może obejmować szeroki zakres różnego rodzaju
biopaliw i biopłynów. Zatwierdzony program należy
udostępnić za pomocą platformy na rzecz przejrzystości
ustanowionej na mocy dyrektywy 2009/28/WE. Komisja
może zdecydować się na publikację jedynie części
programu, uwzględniając wymogi zachowania poufnego
charakteru szczególnie chronionych informacji handlo
wych.

(8)

W ramach oceny programu „REDcert” stwierdzono, że
spełnia on w stopniu wystarczającym kryteria zrównowa
żonego rozwoju zawarte w art. 7b ust. 3, 4 i 5 dyrek
tywy 98/70/WE oraz w art. 17 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy
2009/28/WE, jak również, że stosuje on system bilansu
masy zgodny z wymogami art. 7c ust. 1 dyrektywy
98/70/WE i art. 18 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE.

(9)

Ocena programu „REDcert” wykazała, że spełnia on
stosowne normy wiarygodności, przejrzystości i niezależ
ności audytu, jak również wymogi metodologiczne okre
ślone w załączniku IV do dyrektywy 98/70/WE i w
załączniku V do dyrektywy 2009/28/WE.

(10)

Wszelkie dodatkowe czynniki zrównoważonego rozwoju
ujęte w programie „REDcert” nie są przedmiotem niniej
szej decyzji. Wspomniane dodatkowe kryteria zrównowa
żonego rozwoju nie są obowiązkowe w celu wykazania
spełnienia wymogów w zakresie zrównoważonego
rozwoju ustalonych dyrektywą 98/70/WE oraz
2009/28/WE,

uwzględniając dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do jakości
benzyny i olejów napędowych (2), zmienioną dyrektywą
2009/30/WE (3), w szczególności jej art. 7c ust. 6,
po konsultacji z komitetem doradczym powołanym na mocy
art. 25 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W obu dyrektywach 98/70/WE i 2009/28/WE określono
zestaw kryteriów zrównoważonego rozwoju w odnie
sieniu do biopaliw. Przepisy art. 7b, 7c i załącznika IV
do dyrektywy 98/70/WE są podobne do przepisów art.
17, 18 i załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE.

(2)

W przypadku gdy biopaliwa i biopłyny mają zostać
uwzględnione dla celów, o których mowa w art. 17
ust. 1 lit. a), b) i c) dyrektywy 2009/28/WE, państwa
członkowskie powinny zobowiązać podmioty gospo
darcze do wykazania zgodności biopaliw i biopłynów
z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi
w art. 17 ust. 2–5 dyrektywy 2009/28/WE.

(3)

Dyrektywa 2009/28/WE w motywie 76 stanowi, że
należy unikać nadmiernych obciążeń dla przemysłu,
a za pomocą dobrowolnych programów można zwięk
szyć skuteczność metod wykazywania spełnienia przed
miotowych kryteriów zrównoważonego rozwoju.

(4)

Komisja może zdecydować, że dobrowolne międzynaro
dowe lub krajowe programy wykazują, że partie biopa
liwa spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, okre
ślone w art. 17 ust. 3–5 dyrektywy 2009/28/WE, oraz że

(1) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.
(2) Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58.
(3) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 88.
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Dobrowolny program „REDcert”, objęty wnioskiem o zatwier
dzenie przedłożonym Komisji w dniu 21 lutego 2012 r., wyka
zuje, że partie biopaliwa spełniają kryteria zrównoważonego
rozwoju, ustalone w art. 17 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy
2009/28/WE, a także w art. 7b ust. 3, 4 i 5 dyrektywy
98/70/WE. Program ten zawiera także dokładne dane do
celów art. 17 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE oraz art. 7b ust.
2 dyrektywy 98/70/WE.
Co więcej, dobrowolny program „REDcert” może być wykorzys
tany do celów wykazania spełnienia przepisów art. 7c ust. 1
dyrektywy 98/70/WE oraz art. 18 ust. 1 dyrektywy
2009/28/WE.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja pozostaje w mocy przez pięć lat od daty
wejścia w życie. W razie gdyby po przyjęciu niniejszej decyzji
założenia programu uległy takim zmianom, które mogłyby
mieć wpływ na przesłanki stanowiące podstawę niniejszej

L 199/25

decyzji, o zmianach tych niezwłocznie powiadamia się Komisję.
Komisja przeprowadza ocenę zgłoszonych zmian w celu usta
lenia, czy program w dalszym ciągu odpowiednio uwzględnia
kryteria zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do których
został zatwierdzony.
Jeżeli zostanie ustalone, że program wyraźnie nie wykonuje już
zadań krytycznych z punktu widzenia niniejszej decyzji, i jeśli
dojdzie do poważnego, strukturalnego naruszenia koniecznych
warunków, Komisja może odwołać swoją decyzję.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lipca 2012 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 199/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2012

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 18 lipca 2012 r.
uchylająca decyzję EBC/2012/3 w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów
dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką w kontekście
oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych
(EBC/2012/14)
(2012/433/UE)
programu odkupu, podnoszącego jakość rynkowych
instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowa
nych przez Republikę Grecką.

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

(4)

Decyzja EBC/2012/3 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie
kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłuż
nych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez
Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej
dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych (2) wprowa
dziła nadzwyczajny środek w postaci tymczasowego
zawieszenia stosowania minimalnych wymogów Eurosys
temu w zakresie jakości kredytowej do rynkowych
instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni
gwarantowanych przez Republikę Grecką, uznając je za
kwalifikowane zabezpieczenie przez okres trwania
wzmocnienia zabezpieczenia.

(5)

Rada Prezesów zdecydowała, że po wygaśnięciu wzmoc
nienia zabezpieczenia, wobec okoliczności, że rynkowe
instrumenty dłużne emitowane lub w pełni gwaranto
wane przez Republikę Grecką nie stanowią obecnie
odpowiedniego zabezpieczenia, zastosowanie w odnie
sieniu do nich powinien mieć próg jakości kredytowej
Eurosystemu określony w pkt 6.3.2 załącznika I do
wytycznych EBC/2011/14.

(6)

Należy zatem uchylić decyzję EBC/2012/3,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3
ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 18 i art. 34 ust. 1 tiret drugie,
uwzględniając wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września
2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej
Eurosystemu (1), w szczególności pkt 1.6, 6.3.1 i 6.3.2 załącz
nika I do tych wytycznych,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego
Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki
centralne państw członkowskich, których walutą jest
euro, mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych
operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz
innymi uczestnikami rynku. Kryteria kwalifikowania
zabezpieczeń na potrzeby operacji polityki pieniężnej
Eurosystemu zostały określone w załączniku I do
wytycznych EBC/2011/14.
Zgodnie z pkt 1.6 załącznika I do wytycznych
EBC/2011/14 Rada Prezesów EBC może w dowolnym
czasie zmieniać instrumenty, warunki, kryteria i procedury
realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.
Zgodnie z pkt 6.3.1 załącznika I do wytycznych
EBC/2011/14 Eurosystem zastrzega sobie prawo do
podejmowania decyzji, czy dana emisja, emitent, dłużnik
lub gwarant spełnia wymóg wysokiej jakości kredytowej,
na podstawie wszelkich informacji, jakie uzna za istotne.
W związku z ofertą dotyczącą wymiany instrumentów
dłużnych, przedstawioną przez Republikę Grecką posia
daczom rynkowych instrumentów dłużnych emitowa
nych lub gwarantowanych przez rząd Grecji, w dniu
24 lutego 2012 r. dokonano na rzecz krajowych banków
centralnych wzmocnienia zabezpieczenia w formie

(1) Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Uchylenie decyzji EBC/2012/3
Uchyla się decyzję EBC/2012/3.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2012 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 18 lipca 2012 r.
Mario DRAGHI

Prezes EBC

(2) Dz.U. L 77 z 16.3.2012, s. 19.

CENY PRENUMERATY w 2012 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

1 200 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wersja papierowa + roczne
wydanie na płycie DVD

w 22 językach urzędowych UE

1 310 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

840 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, miesięczne wydanie na płycie
DVD (komplet)

w 22 językach urzędowych UE

100 EUR/rok

Suplement do Dziennika Urzędowego (seria S) – Ogłoszenia
o przetargach, płyta DVD raz w tygodniu

wielojęzyczny: w 23 językach
urzędowych UE

200 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria C – Konkursy

w językach, których dotyczy
konkurs

50 EUR/rok

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 pojedynczej płycie DVD.
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
Prenumeratę różnych odpłatnych publikacji wydawanych okresowo, na przykład prenumeratę Dziennika
Urzędowego Uni Europejskiej, można zamówić 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 i aktów przygotowawczych.
Dodatkowe informacje o Unii Europejskiej znajdują się na stronie: http://europa.eu
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