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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 295/2013
z dnia 21 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 192/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na
przywóz politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Tajwanu, w następstwie
przeglądu pod kątem nowego eksportera na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr
1225/2009
B. OBECNA PROCEDURA

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

1. Wniosek o dokonanie przeglądu
(4)

Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie przeglądu pod
kątem nowego eksportera na podstawie art. 11 ust. 4
rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony
przez Lealea Enterprise Co., Ltd. („wnioskodawca”),
producenta eksportującego z Tajwanu („państwo, którego
dotyczy postępowanie”).

(5)

Wnioskodawca stwierdził, że nie dokonywał wywozu
produktu objętego postępowaniem do Unii podczas
okresu objętego dochodzeniem, tj. od dnia 1 października
1998 r. do dnia 30 września 1999 r. („pierwotny okres
objęty dochodzeniem”).

(6)

Wnioskodawca stwierdził ponadto, że nie jest powiązany
z żadnym z producentów eksportujących produktu obję
tego postępowaniem, którzy podlegają wyżej wspom
nianym środkom antydumpingowym.

(7)

Wnioskodawca utrzymywał również, że rozpoczął
wywóz produktu objętego postępowaniem do Unii po
upływie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem
produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących
członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta
wowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4,
uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską
po konsultacji z Komitetem Doradczym,
a także mając na uwadze, co następuje:
A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI
(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 2604/2000 (2) nałożone
zostało ostateczne cło antydumpingowe na przywóz
niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii,
Indonezji, Malezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu
na podstawie art. 5 rozporządzenia podstawowego.

(2)

W następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art.
11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, Rada,
rozporządzeniem (WE) nr 192/2007 (3), zdecydowała,
że wspomniane powyżej środki powinny zostać utrzy
mane.

(3)

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

Komisja Europejska („Komisja”) wszczęła, w drodze
zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 24 lutego 2012 r. (4), kolejny
przegląd wygaśnięcia odnośnych środków na podstawie
art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Przegląd
ten jest nadal w toku i zostanie zakończony odrębnym
aktem prawnym.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L 343 z 22.12.2009, s. 51.
L 301 z 30.11.2000, s. 21.
L 59 z 27.2.2007, s. 59.
C 55 z 24.2.2012, s. 4.

2. Wszczęcie przeglądu pod kątem nowego ekspor
tera
(8)

Komisja zbadała dowody prima facie dostarczone przez
wnioskodawcę i uznała je za wystarczające do uzasad
nienia wszczęcia przeglądu zgodnie z przepisami art. 11
ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Po konsultacji
z Komitetem Doradczym oraz po umożliwieniu przed
stawienia uwag zainteresowanemu przemysłowi unij
nemu Komisja wszczęła, w drodze rozporządzenia (UE)
nr 653/2012 (5), przegląd rozporządzenia (WE) nr
192/2007 w odniesieniu do wnioskodawcy.

(5) Dz.U. L 188 z 18.7.2012, s. 8.
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(9)
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Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 653/2012 cło anty
dumpingowe dotyczące niektórych politereftalanów
etylenu nałożone rozporządzeniem (WE) nr 192/2007
zostało zniesione w odniesieniu do przywozu produktu
objętego postępowaniem wytwarzanego i sprzedawanego
na wywóz do Unii przez wnioskodawcę. Równocześnie,
zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego,
władzom celnym polecono podjęcie odpowiednich
kroków celem zarejestrowania tego rodzaju przywozu.

na Tajwanie, podlegających obowiązującym środkom
antydumpingowym w odniesieniu do produktu objętego
postępowaniem.
(18)

3. Produkt objęty postępowaniem
(10)

Produktem objętym postępowaniem jest politereftalan
etylenu („PET”) o liczbie lepkościowej 78 ml/g lub więk
szej, zgodnie normą Międzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej 1628-5, pochodzący z Tajwanu i objęty
kodem CN 3907 60 20 („produkt objęty postępowa
niem”).
4. Zainteresowane strony

(11)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu przeglądu
przemysł unijny, wnioskodawcę oraz przedstawicieli
państwa wywozu. Zainteresowanym stronom umożli
wiono wyrażenie opinii na piśmie i ustnie.

(12)

Komisja przesłała wnioskodawcy i jego powiązanym
przedsiębiorstwom kwestionariusz antydumpingowy
i otrzymała odpowiedź w wyznaczonym terminie.

(13)

Komisja starała się zweryfikować wszelkie informacje
uznane za niezbędne do stwierdzenia statusu nowego
eksportera i dumpingu oraz przeprowadziła wizyty wery
fikacyjne na terenie przedsiębiorstwa wnioskodawcy na
Tajwanie.

Wartość normalna
(19)

Wnioskodawca produkuje i sprzedaje produkt objęty
postępowaniem na rynku krajowym i na rynkach ekspor
towych. Na wszystkich rynkach wnioskodawca dokonuje
bezpośredniej sprzedaży.

(20)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego
sprzedaż krajową uznano za reprezentatywną, gdy wiel
kość łącznej sprzedaży krajowej wynosiła co najmniej
5 % wielkości łącznej sprzedaży eksportowej do Unii.
Komisja ustaliła, że wnioskodawca dokonywał wywozu
jednego rodzaju produktu do Unii oraz że ten sam
rodzaj produktu był sprzedawany na rynku krajowym
przez wnioskodawcę w ogólnych reprezentatywnych
ilościach.

(21)

Komisja przeprowadziła również badania w celu spraw
dzenia, czy sprzedaż krajowa produktu objętego postę
powaniem w reprezentatywnych ilościach mogłaby być
uznana za odbywającą się w zwykłym obrocie hand
lowym zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawo
wego. Dokonano tego poprzez ustalenie proporcji sprze
daży krajowej dokonanej z zyskiem na rzecz niezależ
nych klientów. Ponieważ w ramach zwykłego obrotu
handlowego sprzedaż była wystarczająca, wartość
normalną określono na podstawie rzeczywistej ceny
krajowej.

Dochodzenie przeglądowe dotyczące dumpingu objęło
okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca
2012 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” lub
„ODP”).
C. WYNIKI DOCHODZENIA

Cena eksportowa
(22)

1. Przyznanie statusu „nowego eksportera”
(15)

(16)

(17)

W toku dochodzenia potwierdzono, że wskazane przed
siębiorstwo nie wywoziło produktu objętego postępowa
niem w pierwotnym okresie dochodzenia oraz że zaczęło
wywozić go do Unii po zakończeniu tego okresu.
Chociaż wywożone ilości były ograniczone, uznano
jednak, że są wystarczające do ustalenia wiarygodnego
marginesu dumpingu. Pod względem rozmiaru przesyłki
i obrotu w podziale na klienta ich struktura była porów
nywalna ze strukturą wywozu wnioskodawcy na rynki
państw trzecich.
Jeśli chodzi o inne warunki dotyczące uznania statusu
nowego eksportera, przedsiębiorstwo było w stanie
wykazać, że nie ma żadnych związków, bezpośrednich
czy pośrednich, z żadnym z producentów eksportujących

Potwierdza się zatem, że przedsiębiorstwo należy uznać
za „nowego eksportera” zgodnie z art. 11 ust. 4
rozporządzenia podstawowego, w związku z czym
należy ustalić dla niego indywidualny margines
dumpingu.
2. Dumping

5. Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
(14)

28.3.2013

Produkt objęty postępowaniem był wywożony
bezpośrednio do niezależnych klientów w Unii. Z tego
względu cenę eksportową ustalono zgodnie z art. 2 ust.
8 rozporządzenia podstawowego, czyli na podstawie
faktycznie zapłaconej lub należnej ceny eksportowej.
Porównanie

(23)

Wartość normalną i ceny eksportowe porównywano na
podstawie ceny ex-works.

(24)

Aby zapewnić prawidłowe porównanie między wartością
normalną a ceną eksportową, zgodnie z art. 2 ust. 10
rozporządzenia podstawowego, dokonano korekt
uwzględniających różnice wpływające na porównywal
ność cen. Uwzględniono korekty dotyczące ubezpiecze
nia, przeładunku i kosztów powiązanych oraz kosztów
kredytu we wszystkich przypadkach, w których uznano
je za zasadne, prawidłowe i poparte zweryfikowanymi
dowodami.

28.3.2013
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wnioskodawcy oraz odpowiednio zmienić rozporzą
dzenie (WE) nr 192/2007. Uwagi zainteresowanych
stron rozpatrzono i w stosownych przypadkach
uwzględniono.

Margines dumpingu
(25)

(26)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego
margines dumpingu ustalono, porównując średnią
ważoną wartość zwykłą ze średnią ważoną cen wszyst
kich transakcji wywozowych do Unii. Jako że do Unii
wywożono ograniczone ilości towarów, indywidualne
ceny eksportowe stosowane przy wywozie do Unii
zostały również porównane ze średnią ważoną wartością
normalną w miesiącach, w których dokonywano
wywozu.
W obu przypadkach porównania wykazały istnienie
dumpingu de minimis w odniesieniu do wnioskodawcy,
który dokonywał wywozu do Unii w ODP.
D. ZMIANA ŚRODKÓW PODDANYCH PRZEGLĄDOWI

(27)

Margines dumpingu dotyczący wnioskodawcy i ustalony
w ODP był na poziomie de minimis. Dlatego też wnios
kuje się o nałożenie cła opartego na marginesie
dumpingu de minimis wynoszącym 0 EUR/tonę oraz
o odpowiednią zmianę rozporządzenia (WE) nr
192/2007.

L 90/3

(30)

Niniejszy przegląd nie ma wpływu na termin wygaśnięcia
środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr
192/2007 zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 192/2007 do
tabeli w pozycji dotyczącej producentów na Tajwanie dodaje
się, co następuje:

Kraj

„Tajwan

Przedsiębiorstwo

Lealea Enterprise Co., Ltd.

Stawka cła
antydumpingo
wego (EUR/to
nę)

Dodatkowy
kod TARIC

0

A996”

E. REJESTRACJA
(28)

W świetle powyższych ustaleń rejestracja przywozu
wprowadzona rozporządzeniem (UE) nr 653/2012
powinna zostać zakończona bez pobierania ceł antydum
pingowych z mocą wsteczną.

2.
Niniejszym nakazuje się organom celnym zaprzestanie
rejestracji przywozu produktu objętego postępowaniem pocho
dzącego z Tajwanu, produkowanego przez Lealea Enterprise
Co., Ltd.

F. UJAWNIENIE INFORMACJI I OKRES OBOWIĄZY

3.
O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązu
jące przepisy dotyczące należności celnych.

WANIA ŚRODKÓW
(29)

Zainteresowane strony poinformowano o zasadniczych
faktach i okolicznościach, na podstawie których plano
wano nałożyć cło antydumpingowe wynoszące 0 EUR/
tonę na przywóz produktu objętego postępowaniem od

Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2013 r.
W imieniu Rady
P. HOGAN

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 296/2013
z dnia 26 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych
przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej
z udziałem lub na rzecz rządu Korei Północnej, dostar
czania nowo wydrukowanych banknotów i nowo wybi
tego bilonu lub niewprowadzonych do obiegu
banknotów i bilonu w walucie Korei Północnej Bankowi
Centralnemu Korei Północnej lub na jego rzecz, a także
sprzedaży lub kupna obligacji państwowych Korei
Północnej lub obligacji gwarantowanych przez nią.
Ponadto decyzja 2013/88/WPZiB precyzuje, że w przy
padkach gdy przedmiotowa decyzja przewiduje zakaz
dotyczący usług finansowych, zakaz taki obejmuje świad
czenie usług z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji.
Wymaga to dostosowania technicznego rozporządzenia
(WE) nr 329/2007.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 215 ust. 1,
uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji
Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 (1) nadaje
skuteczność środkom przewidzianym w decyzji Rady
2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie
środków ograniczających skierowanych przeciwko
Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (2).

(6)

Dnia
18
lutego
2013
r.
Rada
przyjęła
decyzję
2013/88/WPZiB (3)
zmieniającą
decyzję
2010/800/WPZiB, która przewiduje dodatkowe środki
ograniczające skierowane przeciwko Koreańskiej Repub
lice Ludowo-Demokratycznej (zwanej dalej „Koreą
Północną”), nadając skuteczność dodatkowym środkom
wymaganym w rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organi
zacji Narodów Zjednoczonych nr 2087 (2013) oraz
innym autonomicznym środkom Unii.

Decyzja 2013/88/WPZiB zakazuje ponadto otwierania
nowych oddziałów, filii lub przedstawicielstw banków
Korei Północnej na terytorium państw członkowskich
oraz tworzenia nowych spółek joint venture lub przej
mowania przez banki Korei Północnej, w tym Bank
Centralny Korei Północnej, własności banków podlegają
cych jurysdykcji państw członkowskich.

(7)

Ponadto, zgodnie z pkt 13 rezolucji Rady Bezpieczeń
stwa ONZ nr 2087 (2013), niezbędne jest postanowienie,
że osobom lub podmiotom wskazanym w wykazie ani
żadnej innej osobie lub innemu podmiotowi z Korei
Północnej nie mogą przysługiwać żadne roszczenia
w związku z wykonaniem jakiejkolwiek umowy lub
transakcji, na które wpływ mają te środki.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 329/2007,

Decyzja 2013/88/WPZiB obejmuje dodatkowe kryteria
autonomicznego umieszczania przez Unię kolejnych
pozycji w wykazach osób i podmiotów podlegających
środkom ograniczającym, mianowicie osób, które, także
przez świadczenie usług finansowych, biorą udział
w dostarczaniu do lub z Korei Północnej broni i mate
riałów z nią związanych lub produktów, materiałów,
sprzętu, towarów i technologii, które mogłyby przyczy
niać się do dalszego prowadzenia przez Koreę Północną
programów dotyczących broni jądrowej, innej broni
masowego rażenia lub pocisków balistycznych.
Ponadto decyzja 2013/88/WPZiB nakłada zakaz sprze
daży, dostarczania lub przekazywania do Korei Północnej
niektórych innych towarów mających znaczenie dla
północnokoreańskich programów dotyczących broni
masowego rażenia, zwłaszcza sektora pocisków balistycz
nych; w szczególności dotyczy to pewnych rodzajów
aluminium.
Decyzja 2013/88/WPZiB zakazuje sprzedaży rządowi
Korei Północnej lub na jego rzecz złota, metali szlachet
nych i diamentów, nabywania ich od rządu Korei Północ
nej, transportu lub pośrednictwa w handlu nimi

(1) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 341 z 23.12.2010, s. 32.
(3) Dz.U. L 46 z 19.2.2013, s. 28.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 329/2007 wprowadza się następu
jące zmiany:
1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 2
1.

Zabrania się:

a) sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu,
w sposób bezpośredni lub pośredni, towarów i technolo
gii, w tym oprogramowania, wymienionych w załączniku
I, Ia i Ib – niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii
czy nie – osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom
lub organom w Korei Północnej lub do użytku w tym
kraju;
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b) świadomego i celowego udziału w działaniach, których
celem lub skutkiem jest ominięcie zakazu, o którym
mowa w lit. a).
2.
Załącznik I obejmuje wszystkie produkty, materiały,
sprzęt, towary i technologie, w tym oprogramowanie, będące
produktami lub technologiami podwójnego zastosowania
określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009
z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system
kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odnie
sieniu do produktów podwójnego zastosowania (*).
Załącznik Ia obejmuje inne produkty, materiały, sprzęt,
towary i technologie, które mogłyby posłużyć do rozwoju
północnokoreańskich programów związanych z bronią
jądrową, inną bronią masowego rażenia lub pociskami balis
tycznymi.
Załącznik Ib obejmuje określone kluczowe składniki prze
znaczone dla sektora pocisków balistycznych.
3.
Zabrania się nabywania, przywożenia lub transportu
towarów i technologii wymienionych w załączniku I, Ia
i Ib z Korei Północnej, niezależnie od tego, czy pochodzą
z tego kraju czy nie.
___________
(*) Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.”;
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3) w art. 3a ust. 1 akapit pierwszy wyrażenie „w załączniku I i
Ia” zastępuje się wyrażeniem „w załączniku I, Ia oraz Ib”;
4) dodaje się artykuły w brzmieniu:
„Artykuł 4a
1.

Zabrania się:

a) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu,
bezpośrednio lub pośrednio, złota, metali szlachetnych
i diamentów wyszczególnionych w załączniku VII, nieza
leżnie od tego, czy pochodzą one z Unii, na rzecz rządu
Korei Północnej, północnokoreańskich organów publicz
nych, przedsiębiorstw i agencji, Centralnego Banku Korei
Północnej, wszelkich osób, podmiotów lub organów
działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub
podmiotów bądź organów do nich należących lub przez
nich kontrolowanych;
b) zakupu, przywozu lub transportu, bezpośrednio lub
pośrednio, złota, metali szlachetnych i diamentów
wyszczególnionych w załączniku VII, niezależnie od
tego, czy dany produkt pochodzi z Korei Północnej, od
rządu Korei Północnej, północnokoreańskich organów
publicznych, przedsiębiorstw i agencji, Centralnego
Banku Korei Północnej, a także wszelkich osób,
podmiotów lub organów działających w ich imieniu lub
pod ich kierunkiem lub podmiotów bądź organów do
nich należących lub przez nich kontrolowanych;

2) w art. 3 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) lit. a) i b) otrzymują brzmienie:
„a) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy tech
nicznej i świadczenia usług pośrednictwa, związanych
z towarami i technologiami wymienionymi we
wspólnym wykazie uzbrojenia UE lub w załączniku
I, Ia i Ib oraz z dostarczaniem, wytwarzaniem, konser
wacją i użytkowaniem towarów wymienionych we
wspólnym wykazie uzbrojenia UE lub w załączniku
I, Ia i Ib, która to pomoc lub które to usługi przezna
czone są dla osób fizycznych lub prawnych,
podmiotów lub organów w Korei Północnej lub do
wykorzystania w tym kraju;

c) świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy tech
nicznej lub usług pośrednictwa, finansowania lub
pomocy finansowej, w odniesieniu do towarów, o których
mowa w lit. a) i b), na rzecz rządu Korei Północnej,
północnokoreańskich organów publicznych, przedsię
biorstw i agencji, Banku Centralnego Korei Północnej,
a także wszelkich osób, podmiotów lub organów działa
jących w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub
podmiotów bądź organów do nich należących lub
przez nich kontrolowanych.
2.
Załącznik VII obejmuje złoto, metale szlachetne
i diamenty podlegające zakazom, o których mowa w ust. 1.
Artykuł 4b

b) dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, środków
finansowych lub pomocy finansowej związanej z towa
rami i technologiami wymienionymi we wspólnym
wykazie uzbrojenia UE lub w załączniku I, Ia i Ib,
w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpie
czania kredytów eksportowych, jak również ubezpie
czeń i reasekuracji, na potrzeby sprzedaży, dostarcza
nia, przekazywania lub wywozu takich produktów lub
udzielania odnośnej pomocy technicznej na rzecz
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub
organów w Korei Północnej lub do wykorzystania
w tym kraju;”;
b) w lit. c) i d) wyrażenie „w załączniku I i Ia” zastępuje się
wyrażeniem „w załączniku I, Ia oraz Ib”;

Zabrania się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub
wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, nowo wydrukowa
nych lub niewprowadzonych do obiegu północnokoreań
skich banknotów i wybitego bilonu Bankowi Centralnemu
Korei Północnej lub na jego rzecz.”
„Artykuł 5a
1.
Instytucjom kredytowym i finansowym
zakresem stosowania art. 16 zabrania się:

objętym

a) otwierania nowych przedstawicielstw w Korei Północnej
lub tworzenia nowych oddziałów lub podmiotów zależ
nych w Korei Północnej; lub
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b) tworzenia nowych spółek joint venture z instytucjami
kredytowymi lub finansowymi z siedzibą w Korei
Północnej albo z instytucjami kredytowymi lub finanso
wymi, o których mowa w art. 11a ust. 2.
2.

Zabrania się:

a) zezwalania na otwarcie przedstawicielstwa lub utworzenie
oddziału lub podmiotu zależnego w Unii przez instytucje
kredytowe lub finansowe z siedzibą w Korei Północnej
lub jakiekolwiek instytucje kredytowe lub finansowe,
o których mowa w art. 11a ust. 2;
b) zawierania na rzecz lub w imieniu instytucji kredytowych
lub finansowych z siedzibą w Korei Północnej albo na
rzecz lub w imieniu instytucji kredytowych lub finanso
wych, o których mowa w art. 11a ust. 2, umów doty
czących utworzenia przedstawicielstwa, oddziału lub
podmiotu zależnego w Unii;
c) zezwalania na podejmowanie i prowadzenie działalności
instytucji kredytowej lub innej działalności wymagającej
uprzedniego zezwolenia, przez przedstawicielstwo,
oddział lub podmiot zależny instytucji kredytowych lub
finansowych z siedzibą w Korei Północnej albo instytucje
kredytowe lub finansowe, o których mowa w art. 11a
ust. 2, jeżeli przedstawicielstwo, oddział lub podmiot
zależny nie prowadziły działalności przed dniem
19 lutego 2013 r.;
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obywateli państw członkowskich lub podmiotów utwo
rzonych na mocy ich prawa krajowego, osób lub insty
tucji finansowych działających na terytorium Unii, jakie
kolwiek finansowe lub inne aktywa lub zasoby, które
mogłyby posłużyć do programów północnokoreańskich
dotyczących broni jądrowej, pocisków balistycznych lub
innej broni masowego rażenia, jak również osoby lub
organy działające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem,
oraz podmioty, które są ich własnością lub są przez nie
kontrolowane; lub
c) biorące udział, także przez świadczenie usług finanso
wych, w dostarczaniu do lub z Korei Północnej broni
i wszelkiego rodzaju materiałów z nią związanych lub
produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii,
które mogłyby przyczyniać się do dalszego prowadzenia
przez Koreę Północną programów dotyczących broni
jądrowej, innej broni masowego rażenia lub pocisków
balistycznych.
Załącznik V poddawany jest regularnym przeglądom co
najmniej co 12 miesięcy.
___________
(*) Dz.U. L 341 z 23.12.2010, s. 32.”;

6) dodaje się artykuły w brzmieniu:
„Artykuł 9a

d) nabywania lub zwiększania udziałów w instytucjach
kredytowych lub finansowych objętych zakresem art.
16 lub nabywania innych tytułów własności w takich
instytucjach przez instytucje kredytowe lub finansowe,
o których mowa w art. 11a ust. 2.”;
5) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze
należące do osób, podmiotów i organów wymienionych
w załączniku V, stanowiące ich własność, pozostające
w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą. Załącznik V obejmuje
osoby, podmioty i organy niewymienione w załączniku IV,
które, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b), c) i d) decyzji Rady
2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie
środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreań
skiej Republice Ludowo-Demokratycznej (*) zostały uznane
przez Radę za:
a) odpowiedzialne za programy Korei Północnej dotyczące
broni jądrowej, innej broni masowego rażenia lub poci
sków balistycznych, jak również osoby lub organy dzia
łające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, oraz
podmioty, które są ich własnością lub są przez nie
kontrolowane;
b) świadczące usługi finansowe lub przekazujące na teryto
rium Unii, przez nie lub z tego terytorium, lub z udziałem

Zabrania się:
a) sprzedaży lub nabywania publicznych lub gwarantowa
nych przez państwo obligacji wyemitowanych po dniu
19 lutego 2013 r., bezpośrednio lub pośrednio, na
rzecz lub od następujących podmiotów:
(i) Korei Północnej lub jej rządu oraz jej organów
publicznych, przedsiębiorstw i agencji;
(ii) Banku Centralnego Korei Północnej;
(iii) instytucji kredytowych lub finansowych mających
siedzibę w Korei Północnej lub jakichkolwiek insty
tucji kredytowych lub finansowych, o których mowa
w art. 11a ust. 2;
(iv) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub
organów działających w imieniu lub pod kierunkiem
osób prawnych, podmiotów lub organów, o których
mowa w ppkt (i) lub (ii);
(v) osób prawnych, podmiotów lub organów będących
w posiadaniu lub pod kontrolą osób prawnych,
podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt
(i), (ii) lub (iii);
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b) świadczenia na rzecz osób, podmiotów lub organów,
o których mowa w lit. a), usług pośrednictwa w odnie
sieniu do publicznych lub gwarantowanych przez władze
publiczne obligacji wyemitowanych po dniu 19 lutego
2013 r.;

2.
Uznaje się, że wykonanie umowy lub transakcji zostało
zakłócone przez środki nałożone niniejszym rozporządze
niem, jeżeli istnienie lub przedmiot roszczenia wynika
bezpośrednio lub pośrednio z tych środków.

c) pomagania osobom, podmiotom lub organom, o których
mowa w lit. a), w emitowaniu publicznych lub gwaran
towanych przez władze publiczne obligacji, poprzez
świadczenie usług pośrednictwa, reklamę lub inne usługi
w odniesieniu do takich obligacji.

3.
We wszelkich postępowaniach zmierzających do
zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie
roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na
osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.

Artykuł 9b
1.
Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jaką
kolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało
zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części,
przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym
roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia
tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub rosz
czenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia
o przedłużenie terminu płatności lub o zapłatę zobowiązań,
gwarancji lub listów gwarancyjnych, w szczególności
gwarancji finansowych lub finansowych listów gwarancyj
nych w jakiejkolwiek formie – o ile zostały one wniesione
przez:
a) wskazane osoby, podmioty lub organy wymienione
w załączniku IV i V;
b) wszelkie inne północnokoreańskie osoby, podmioty
i organy, w tym rząd Korei Północnej, jej organy
publiczne, przedsiębiorstwa i agencje;
c) wszelkie osoby, podmioty lub organy działające za
pośrednictwem lub w imieniu osób, podmiotów lub
organów, o których mowa w lit. a) i b).

4.
Niniejszy artykuł obowiązuje bez uszczerbku dla prawa
osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do
wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia
zobowiązań umownych na podstawie niniejszego rozporzą
dzenia.”;

7) pozycje zawarte w załączniku I do niniejszego rozporzą
dzenia zostają dodane do istniejącego załącznika Ia do
rozporządzenia (WE) nr 329/2007 po pozycji I.A1.020;

8) tekst znajdujący się w załączniku II do niniejszego rozporzą
dzenia dodaje się jako załącznik Ib do rozporządzenia (WE)
nr 329/2007;

9) tekst znajdujący się w załączniku III do niniejszego
rozporządzenia dodaje się jako załącznik VII do rozporzą
dzenia (WE) nr 329/2007.

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 26 marca 2013 r.
W imieniu Rady
E. GILMORE

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
„I.A1.021

Stopy stali w formie cienkiej lub grubej blachy, posiadające jakąkolwiek z nastę
pujących cech:
a) stopy stali ‘zdolne do osiągania wytrzymałości na rozciąganie równej
1 200 MPa lub większej w temperaturze 293 K (20 °C)’; lub

1C116
1C216

b) stabilizowana azotem stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu duplex.
Uwaga: Wyrażenie stopy ‘zdolne do osiągania’ obejmuje stopy przed obróbką cieplną lub
po niej.
Uwaga techniczna: ‘stabilizowana azotem stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu
duplex’ posiada dwufazową mikrostrukturę składającą się z ziaren stali ferrytycznej oraz
stali austenitycznej z dodatkiem azotu w celu stabilizacji mikrostruktury.
I.A1.022

Kompozyt węgiel-węgiel

1A002.b.1

I.A1.023

Stopy niklu w postaci surowej lub półfabrykatu, o zawartości wagowej niklu co
najmniej 60 %.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Stopy tytanu w formie cienkiej lub grubej blachy, ‘zdolne do’ osiągania wytrzy
małości na rozciąganie równej co najmniej 900 MPa w temperaturze 293 K
(20 °C).

1C002.b.3”

Uwaga: Wyrażenie stopy ‘zdolne do osiągania’ obejmuje stopy przed obróbką cieplną lub
po niej.

ZAŁĄCZNIK II
„ZAŁĄCZNIK Ib
Towary, o których mowa w art. 2 ust. 2 akapit trzeci

7601

Aluminium nieobrobione plastycznie

7602

Odpady aluminium i złom

7603

Proszki i płatki aluminium

7604

Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium

7605

Drut aluminiowy

7606

Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium

7608

Rury i przewody rurowe, z aluminium

7609

Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium

7614

Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie”
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ZAŁĄCZNIK III
„ZAŁĄCZNIK VII
Wykaz złota, metali szlachetnych i diamentów, o których mowa w art. 4a
Kod HS

Opis

7102

Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone

7106

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub
w postaci proszku

7108

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci
proszku

7109

Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7110

Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7111

Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7112

Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe
odpady zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych
zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych”
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ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 297/2013
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 44/2012, (UE) nr 39/2013 oraz (UE) nr 40/2013 w odniesieniu
do niektórych uprawnień do połowów
i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz – dla
statków UE – na niektórych wodach nienależących do
UE na rok 2013

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 43 ust. 3,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(4)

W rozporządzeniu (UE) nr 39/2013 nalezy wyjaśnić
szczególne warunki określania uprawnień do połowów
dla ostroboka w obszarach VIIIc i IX.

(5)

Dodatkowe uprawnienia do połowów halibuta niebie
skiego w NAFO 3LMNO stały się dostępne dla Unii
w roku 2012 w wyniku przekazania kwot pomiędzy
Unią a innymi umawiającymi się stronami Organizacji
Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO).
W związku z tym, w odniesieniu do roku 2012, należy
zmienić załącznik IC do rozporządzenia (UE) nr 44/2012
ze skutkiem od 1 stycznia 2012 r., aby odzwierciedlić te
nowe uprawnienia do połowów. Zmiany te dotyczą
wyłącznie roku 2012 i powinny pozostać bez
uszczerbku dla zasady względnej stabilności.

(6)

Uprawnienia do połowów dla statków UE i Norwegii
oraz warunki wzajemnego dostępu do zasobów połowo
wych są ustalane corocznie w wyniku konsultacji
w sprawie praw połowowych przeprowadzanych zgodnie
z procedurą przewidzianą w dwustronnej umowie
w sprawie rybołówstwa z Norwegią (5). Do czasu zakoń
czenia konsultacji w sprawie ustaleń na 2013 r.
rozporządzenie (UE) nr 40/2013 ustaliło tymczasowe
uprawnienia do połowów dla odnośnych stad. W dniu
18 stycznia 2013 zakończono konsultacje z Norwegią
i dokonano ustaleń w sprawie uprawnień do połowów
na 2013 r. Należy w związku z tym zmienić odpo
wiednie przepisy rozporządzenia (UE) nr 40/2013.

(7)

Limity połowowe dla dobijaka w obszarze IIIa Między
narodowej Rady Badań Morza (ICES) oraz w wodach UE
obszarów IIa i IV ICES zostały tymczasowo określone
w załączniku Ia do rozporządzenia (UE) nr 40/2013.
W lutym 2013 r. ICES opublikowała opinię naukową
dotyczącą stada dobijaków w wodach UE rejonów ICES
IIa i IIIa oraz podobszaru ICES IV. Zgodnie z tą opinią
limity połowowe dla obszarów zarządzania 1 i 2
powinny zostać ustalone na poziomie – odpowiednio –
224 544 ton i 17 544 ton. Dla obszaru zarządzania 3
ICES zaleca całkowity limit połowowy w wysokości
78 331 ton. Ponieważ na obszarze zarządzania 3
poławia zarówno UE, jak i Norwegia, limit przypadający
na Unię w tym obszarze nie powinien być ustalony na
poziomie wyższym niż 40 000 ton. Jeśli chodzi o obszary
zarządzania 4 i 6, dane dotyczące połowów i dane
z obserwacji były dla ICES niewystarczające, by przepro
wadzić ocenę związaną z wiekiem. W związku z tym
zgodnie z podejściem przyjętym w odniesieniu do innych

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

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej
eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej
polityki rybołówstwa (1) przewidziano wymóg ustana
wiania środków regulujących dostęp do wód i zasobów
oraz prowadzenie działalności połowowej w sposób
zrównoważony, z uwzględnieniem dostępnych opinii
naukowych, technicznych i ekonomicznych, a w szcze
gólności sprawozdań przygotowanych przez Komitet
Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa
(STECF), jak również w świetle wszelkich opinii uzyskanych od regionalnych komitetów doradczych.

(2)

Rada zobowiązana jest do przyjęcia środków dotyczą
cych ustalenia i przydziału uprawnień do połowów,
w tym – w stosownych przypadkach – określonych
warunków, które są funkcjonalnie z nimi związane.
Uprawnienia do połowów należy rozdzielić między
państwa członkowskie w taki sposób, aby każde państwo
członkowskie miało zapewnioną względną stabilność
działalności połowowej w przypadku każdego stada lub
łowiska oraz z należytym uwzględnieniem celów
wspólnej
polityki
rybołówstwa
ustanowionych
w rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002.

(3)

W rozporządzeniu (UE) nr 44/2012 (2) Rada ustaliła
uprawnienia do połowów na rok 2012 w odniesieniu
do pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na
wodach UE oraz – dla statków UE – na niektórych
wodach nienależących do UE. Rozporządzeniami (UE)
nr 39/2013 (3) i (UE) nr 40/2013 (4) Rada ustaliła upraw
nienia do połowów w odniesieniu do pewnych stad ryb

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 44/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r.
ustalające uprawnienia do połowów na 2012 r. dostępne na wodach
UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących
do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są
przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (Dz.U. L 25
z 27.01.2012, s. 55).
(3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 39/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
ustalające uprawnienia do połowów dla statków UE na 2013 r.
w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które nie są
przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (Dz.U. L 23
z 25.1.2013, s. 1).
(4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 40/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
ustalające uprawnienia do połowów na 2013 r. dostępne w wodach
UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących
do UE w odniesieniu do pewnych stad ryb oraz grup stad ryb, które
są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (Dz.U.
L 23 z 25.1.2013, s. 54).

(5) Umowa w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą
Gospodarczą a Królestwem Norwegii (Dz.U. L 226 z 29.8.1980,
s. 48).
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stad w podobnych okolicznościach stosowne jest usta
lenie limitów połowowych dla obszarów 4 i 6 w wyso
kości – odpowiednio – 4 000 ton i 336 ton, co oznacza
20-procentowe ograniczenie limitów połowowych dla
tych obszarów w porównaniu z rokiem 2012. Zgodnie
z opinią ICES dla obszarów zarządzania 5 i 7 stosowne
jest ustalenie limitów połowowych równych 0. Ponieważ
dobijak jest zasobem dzielonym z Norwegią i biorąc pod
uwagę dostępność dobijaka w wodach UE w roku 2013,
należy przewidzieć wymianę kwot z Norwegią.
W związku z tym ilości przydzielone Norwegii z udziału
Unii w całkowitym dopuszczalnym połowie (TAC) należy
ustalić na poziomie 22 450 ton dobijaka w obszarze
zarządzania 1 w zamian za 1 769 ton dorsza z północ
nych wybrzeży Norwegii, 131 ton plamiaka z północnych
wybrzeży Norwegii, 250 ton gładzicy z Morza Północ
nego i 95 ton molwy z Morza Północnego. Należy zatem
odpowiednio zmienić załącznik IA do rozporządzenia
(UE) nr 40/2013.

(11)

L 90/11

Rozporządzenia (UE) nr 39/2013 i (UE) nr 40/2013
stosują się zasadniczo od dnia 1 stycznia 2013 r.
Niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od dnia
1 stycznia 2013 r., jako że dotyczy zmian wspomnia
nych rozporządzeń. Takie stosowanie z mocą wsteczną
nie narusza zasad pewności prawa ani ochrony uzasad
nionych oczekiwań, ponieważ odnośne uprawnienia do
połowów nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane.
Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 44/2012 powinna
mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r. Jako że
zmiany pewnych limitów połowowych mają wpływ na
działalność gospodarczą oraz planowanie okresu połowu
dla statków UE, konieczna jest pilna zmiana rozporzą
dzeń (UE) nr 44/2012, (UE) nr 39/2013 i (UE) nr
40/2013. Z tego samego powodu niniejsze rozporzą
dzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego
opublikowaniu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(8)

Podczas dziewiątego corocznego posiedzenia Komisji ds.
Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku
(WCPFC), które odbyło się w Manili w dniach 2-9 grudnia
2012 r., przyjęto nowe środki ochrony i zarządzania dla
opastuna, tuńczyka żółtopłetwego i bonito w zakresie
ograniczeń nakładu połowowego, jak również środki
dotyczące obszarów zamkniętych dla połowów
z udziałem urządzeń powodujących koncentrację ryb
(FAD). WCPFC przyjęła również środki zarządzania doty
czące obszaru podlegającego jednocześnie WCPFC
i Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikal
nego (IATTC). Zgodnie z tymi środkami statki UE
wpisane do rejestrów obu tych organizacji muszą prze
strzegać jedynie środków ochrony i zarządzania IATTC
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 40/2013, kiedy
poławiają w obszarze podległym obydwu organizacjom.
Należy wprowadzić środki WCPFC do prawa Unii.

Artykuł 1
Zmiany rozporządzenia (UE) nr 44/2012
W załączniku IC do rozporządzenia (UE) nr 44/2012 wpro
wadza się zmiany zgodnie z tekstem znajdującym się w załącz
niku I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Zmiany rozporządzenia (UE) nr 39/2013
W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 39/2013 wprowadza
się zmiany zgodnie z tekstem znajdującym się w załączniku II
do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 3
Zmiany rozporządzenia (UE) nr 40/2013

(9)

W ramach przepisów Międzynarodowej Komisji ds.
Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) dotyczących
włócznika atlantyckiego Unia może poławiać maksy
malnie 200 ton włócznika w obszarze zarządzania
Północnego Atlantyku zamiast niewykorzystanej przez
siebie kwoty na włócznika w Południowym Atlantyku.
Unia może również poławiać maksymalnie 200 ton
włócznika w obszarze zarządzania Południowego Atlan
tyku zamiast niewykorzystanej przez siebie kwoty na
włócznika w Północnym Atlantyku. Należy wprowadzić
te przepisy do prawa Unii.

W rozporządzeniu (WE) nr 40/2013 wprowadza się następu
jące zmiany:
1) w art. 4 dodaje się literę w brzmieniu:
„n) «obszar podlegający jednocześnie IATTC i WCPFC»
oznacza obszar geograficzny wyznaczony przez nastę
pujące granice:
— 150 ° długości geograficznej zachodniej,

(10)

Na swoim pierwszym corocznym spotkaniu w 2013 r.
Regionalna Organizacja ds. Zarządzania Rybołówstwem
na Południowym Pacyfiku (SPRFMO) przyjęła upraw
nienia do połowów składające się z TAC dla ostroboka
peruwiańskiego, wraz ze zmianą związanego z tymi
połowami raportowania, oraz ograniczenia połowowe
dla połowów pelagicznych i dennych. Należy wprowa
dzić te przepisy do prawa Unii.

— 130 ° długości geograficznej zachodniej,
— 4 ° szerokości geograficznej południowej.
— 50 ° szerokości geograficznej południowej.”;
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5) art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 24
Połowy gatunków pelagicznych
zdolności połowowej

28.3.2013

–

ograniczenia

Państwa członkowskie, które prowadziły aktywnie połowy
gatunków pelagicznych w obszarze objętym konwencją
SPRFMO w 2007, 2008 lub 2009 r., ograniczają całkowitą
pojemność brutto statków pływających pod ich banderą
i prowadzących w 2013 r. połowy gatunków pelagicznych
do łącznego poziomu dla Unii wynoszącego 78 600 ton
pojemności brutto w tym obszarze.”;
3) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 25
Połowy gatunków pelagicznych – TAC
1.
Tylko państwa członkowskie, które prowadziły
aktywnie połowy gatunków pelagicznych w obszarze
objętym konwencją SPRFMO w 2007, 2008 lub 2009 r.,
jak określono w art. 24, mogą dokonywać połowów tych
gatunków w tym obszarze zgodnie z TAC określonymi
w załączniku IJ.
2.
Uprawnienia do połowów określone w załączniku IJ
można wykorzystywać, wyłącznie pod warunkiem że
państwa członkowskie wysyłają Komisji, w celu przekazania
sekretariatowi SPRFMO, wykaz statków prowadzących
aktywnie połowy lub zaangażowanych w przeładunek
w obszarze objętym konwencją SPRFMO, zapisy z systemów
monitorowania statków (VMS), miesięczne raporty poło
wowe oraz, jeżeli są one dostępne, dane na temat zawinięć
do portów, najpóźniej do piątego dnia następnego miesią
ca.”;
4) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 29

„1.
W części obszaru objętego konwencją WCPFC poło
żonej między 20 ° N a 20 ° S między godz. 00.00 dnia
1 lipca 2013 r. a godz. 24.00 dnia 31 października 2013 r.
zabrania się działalności połowowej statkom łowiącym przy
użyciu okrężnic, korzystającym z urządzeń do sztucznej
koncentracji ryb (FAD). W tym okresie statki łowiące przy
użyciu okrężnic mogą prowadzić operacje połowowe w tej
części obszaru objętego konwencją WCPFC jedynie
wówczas, gdy na ich pokładzie przebywa obserwator
kontrolujący, czy dany statek w jakimkolwiek momencie:
a) nie stosuje urządzenia FAD ani powiązanych urządzeń
elektronicznych, ani nie obsługuje takich urządzeń,
b) nie prowadzi połowów w ławicach przy pomocy urzą
dzeń FAD.”;
6) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 30a
Obszar podlegający jednocześnie IATTC i WCPFC
1.
Statki wpisane wyłącznie do rejestru WCPFC stosują
środki, o których mowa w art. 29-31, kiedy dokonują
połowów w obszarze podlegającym jednocześnie IATTC
oraz WCPFC zgodnie z definicją zawartą w art. 4 lit. n).
2.
Statki wpisane jednocześnie do rejestru WCPFC
i IATTC oraz statki wpisane wyłącznie do rejestru IATTC
stosują środki określone w art. 27 ust. 1 lit. a) oraz art.
27 ust. 2-6, kiedy dokonują połowów w obszarze podlega
jącym jednocześnie IATTC i WCPFC zgodnie z definicją
zawartą w art. 4 lit. n).”;
7) w załącznikach IA, IB, ID, IJ, III oraz VIII wprowadza się
zmiany zgodnie z tekstem znajdującym się w załączniku III
do niniejszego rozporządzenia.

Ograniczenia nakładu połowowego w odniesieniu do
opastuna, tuńczyka żółtopłetwego i tuńczyka bonito
Państwa członkowskie zapewniają, by dni połowowe przy
dzielone statkom łowiącym przy użyciu okrężnic opastuna
(Thunnus obesus), tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares),
tuńczyka bonito (Katsuwonus pelamis) w części obszaru obję
tego konwencją WCPFC na pełnym morzu oraz położonej
pomiędzy 20 ° N i 20 ° S nie uległy zwiększeniu.”;

Artykuł 4
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.
Jednakże art. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2013 r.
W imieniu Rady
E. GILMORE

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
W załączniku IC do rozporządzenia (UE) nr 44/2012 pozycja dotycząca halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO
otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Halibut niebieski
Reinhardtius hippoglossoides

Obszar:

Estonia

328

Niemcy

335

Łotwa

46

Litwa

23 (1)

Hiszpania

4 486

Portugalia

1 875 (2)

Unia

7 093 (3)

TAC

12 098

NAFO 3LMNO
(GHL/N3LMNO)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)
nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 847/96.

______________
(1) Do tej kwoty dodaje się dodatkowe 19,6 ton w wyniku transferu uprawnień do połowów z państwa trzeciego.
(2) Do tej kwoty dodaje się dodatkowe 10 ton w wyniku transferu uprawnień do połowów z państwa trzeciego.
(3) Do tej kwoty dodaje się dodatkowe 29,6 ton w wyniku transferu uprawnień do połowów z państwa trzeciego.”;
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ZAŁĄCZNIK II
1. W części B załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 39/2013 pozycja dotycząca ostroboka w obszarze VIIIc otrzymuje
brzmienie:
"Gatunek:

Ostroboki
Trachurus spp.

Obszar:

VIIIc
(JAX/08C.)

22 409 (1) (2)

Hiszpania

388 (1)

Francja

2 214 (1) (2)

Portugalia
Unia

25 011

TAC

25 011

TAC analityczny

______________
(1) Z czego, niezależnie od art. 19 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 850/98 (1), nie więcej niż 5 % żywej wagi ogólnych połowów
zatrzymywanych na pokładzie mogą stanowić osobniki długości od 12 do 14 cm. Dla celów kontrolnych tej ilości stosuje się
współczynnik przeliczeniowy masy wyładunku w wysokości 1,20.
(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki
techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (Dz.U. L 125 z 27.4.1998, s. 1).
(2) Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty można poławiać w obszarze IX (JAX/*09)."

2. W części B załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 39/2013 pozycja dotycząca ostroboków w obszarze IX otrzymuje
brzmienie:
"Gatunek:

Ostroboki
Trachurus spp.

Obszar:

Hiszpania

7 762 (1) (2)

Portugalia

22 238 (1) (2)

Unia

30 000

TAC

30 000

IX
(JAX/09.)

TAC analityczny

______________
(1) Z czego, niezależnie od art. 19 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 850/98, nie więcej niż 5 % żywej wagi ogólnych połowów
zatrzymywanych na pokładzie mogą stanowić osobniki długości od 12 do 14 cm. Dla celów kontrolnych tej ilości stosuje się
współczynnik przeliczeniowy masy wyładunku w wysokości 1,20.
(2) Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty można poławiać w obszarze VIIIc (JAX/*08C)."

3. W części B załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 39/2013 pozycja dotycząca ostroboków w obszarze X wód UE
obszaru CECAF otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Ostroboki
Trachurus spp.

Obszar:

Portugalia

Do ustalenia (2) (3)

Unia

Do ustalenia (4)

TAC

Do ustalenia (4)

X; wody UE obszaru CECAF (1)
(JAX/X34PRT)

TAC przezornościowy

______________
(1) Wody przylegające do Azorów.
(2) Z czego, bez uszczerbku dla art. 19 rozporządzenia (WE) nr 850/98, nie więcej niż 5% mogą stanowić osobniki długości od 12 do
14 cm. Dla celów kontrolnych tej ilości stosuje się współczynnik przeliczeniowy masy wyładunku w wysokości 1,20.
(3) Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia.
4
( ) Ustalone na takim samym poziomie, jaki obowiązuje zgodnie z przypisem 3.”
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4. W części B załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 39/2013 pozycja dotycząca ostroboków w wodach UE obszaru
CECAF otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Ostroboki
Trachurus spp.

Obszar:

Portugalia

Do ustalenia (2) (3)

Unia

Do ustalenia (4)

TAC

Do ustalenia (4)

Wody UE obszaru CECAF (1)
(JAX/341PRT)

TAC przezornościowy

______________
(1) Wody przylegające do Madery.
(2) Z czego, bez uszczerbku dla art. 19 rozporządzenia (WE) nr 850/98, nie więcej niż 5% mogą stanowić osobniki długości od 12 do
14 cm. Dla celów kontrolnych tej ilości stosuje się współczynnik przeliczeniowy masy wyładunku w wysokości 1,20.
(3) Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia.
4
( ) Ustalone na takim samym poziomie, jaki obowiązuje zgodnie z przypisem 3.”
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ZAŁĄCZNIK III
1. W załączniku IA do rozporządzenia (UE) nr 40/2013 wprowadza się następujące zmiany:
a) pozycja dotycząca dobijaka i powiązanych przyłowów w wodach UE obszarów IIa, III a i IV otrzymuje
brzmienie:
„Gatunek:

Dobijaki i powiązane przyłowy
Ammodytes spp.

Dania

Obszar:

Wody UE obszarów IIa, IIIa oraz IV (1)

249 006 (2)
5 443 (2)

Zjednoczone Królestwo
Niemcy

381 (2)

Szwecja

9 144 (2)

Unia

263 974

Norwegia

22 450

TAC

286 424

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Z wyjątkiem wód w obrębie 6 mil morskich od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle
i Foula.
(2) Co najmniej 98% wyładunków odliczanych od tej kwoty muszą stanowić dobijaki. Przyłowy zimnicy, makreli i witlinka są
odliczane od pozostałych 2% kwoty (OT1/*2A3A4).

Warunek szczególny:
W granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach zarządzania dobijakami, określonych
w załączniku IIB, nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
Obszar:

Wody UE w obszarach zarządzania dobijakami
1

2

3

4

5

6

7

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

4 167

362

825

82

0

7

0

Niemcy

292

25

58

6

0

0

0

Szwecja

7 000

608

1 386

139

0

12

0

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norwegia

22 450

0

0

0

0

0

0

Ogółem

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0”

Dania
Zjedno
czone
Królestwo

Unia
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b) pozycja dotycząca żabnicowatych w wodach norweskich obszaru IV otrzymuje następujące brzmienie:
„Gatunek:

Żabnicowate
Lophiidae

Obszar:

Belgia

45

Dania

1 152

Niemcy

18

Niderlandy

16

Zjednoczone Królestwo

Wody norweskie obszaru IV
(ANF/04-N.)

269

Unia

1 500

TAC

nie dotyczy”

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

c) pozycja dotycząca brosmy w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów V, VI i VII otrzymuje
następujące brzmienie:
„Gatunek:

Brosma
Brosme brosme

Obszar:

Niemcy

13

Hiszpania

46

Francja

548

Irlandia

53

Zjednoczone Królestwo
Inne
Unia

Wody UE i wody międzynarodowe
obszarów V, VI oraz VII
(USK/567EI.)

264
13 (1)
937

Norwegia

2 923 (2) (3) (4)

TAC

3 860

TAC analityczny
Stosuje się art.
rozporządzenia.

11

niniejszego

______________
(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.
(2) Należy poławiać w wodach UE obszaru IIa, IV, Vb, VI oraz VII (USK/*24X7C).
(3) Warunek szczególny: z czego przypadkowy połów innych gatunków w wysokości 25 % na statek, w jakimkolwiek czasie,
jest dozwolony w obszarach Vb, VI oraz VII. Odsetek ten może jednak zostać przekroczony w pierwszych 24 godzinach
następujących po rozpoczęciu połowów w określonym obszarze. Całkowity przypadkowy połów innych gatunków w obsza
rach Vb, VI oraz VII nie może przekraczać 3 000 ton (OTH/*5B67-).
(4) Łącznie z molwą. Kwoty dla Norwegii wynoszą: 6 140 ton molwy (LIN/*5B67-) i 2 923 ton brosmy (USK/*5B67-) i są one
zamienne do wysokości 2 000 ton oraz poławia się je wyłącznie taklami w obszarach Vb, VI oraz VII.”;
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d) pozycja dotycząca śledzia w obszarze IIIa otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Śledź atlantycki (1)
Clupea harengus

Dania

Obszar:

obszar IIIa
(HER/03A.)

23 115 (2)

Niemcy

370 (2)

Szwecja

24 180 (2)

Unia

47 665 (2)

TAC

55 000

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Wyładunki śledzia atlantyckiego złowionego przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym co najmniej 32 mm.
(2) Warunek szczególny: do 50 % tej ilości można poławiać w wodach UE obszaru IV (HER/*04-C.).”;

e) pozycja dotycząca śledzia atlantyckiego w wodach UE i wodach Norwegii obszaru IV na północ od 53° 30′
N otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Śledź atlantycki (1)
Clupea harengus

Obszar:

Dania

81 945

Niemcy

50 632

Francja

23 464

Niderlandy

59 995

Szwecja

Wody UE i wody Norwegii obszaru IV na
północ od 53° 30′ N
(HER/4AB.)

4 863

Zjednoczone Królestwo

65 901

Unia

286 800

Norwegia

138 620 (2)

TAC

478 000

TAC analityczny.
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Wyładunki śledzia atlantyckiego złowionego przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym co najmniej 32 mm.
Państwa członkowskie muszą informować osobno o wyładunkach śledzia atlantyckiego w obszarze IVa (HER/04A.) i IVb
(HER/04B.).
(2) Z czego do 50 000 ton można poławiać w wodach UE obszarów IVa oraz IVb (HER/*4AB-C). Połowy dokonane w ramach
tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunek szczególny:
W granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż
wymienione poniżej:
Wody Norwegii na południe
od 62° N (HER/*04N-) (1)

Unia

50 000

______________
(1) Wyładunki śledzia atlantyckiego złowionego przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym co najmniej 32 mm.
Państwa członkowskie muszą informować osobno o wyładunkach śledzia atlantyckiego w obszarze IVa (HER/*4AN.) i IVb
(HER/*4BN.).”;
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f) pozycja dotycząca śledzia atlantyckiego w wodach Norwegii na południe od 62°N otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Śledź atlantycki (1)
Clupea harengus

Obszar:

Szwecja

922 (1)

Unia

922

TAC

478 000

Wody Norwegii na południe od 62° N
(HER/04-N.)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Przyłowy dorsza, plamiaka, rdzawca oraz witlinka i czarniaka są odliczane od kwot dotyczących tych gatunków.”.

g) pozycja dotycząca śledzia w obszarze IIIa otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Śledź atlantycki (1)
Clupea harengus

Dania

Obszar:

obszar IIIa
(HER/03A-BC)

5 692

Niemcy

51

Szwecja

916

Unia

6 659

TAC

6 659

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Wyłącznie wyładunki śledzia atlantyckiego złowionego jako przyłowy w połowach przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze
oczek mniejszym niż 32 mm.”;

h) pozycja dotycząca śledzia atlantyckiego w obszarze IV, VIId oraz wodach UE obszaru IIa otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Śledź atlantycki (1)
Clupea harengus

Obszar:

Belgia

71

Dania

13 787

Niemcy

71

Francja

71

Niderlandy

71

Szwecja
Zjednoczone Królestwo

obszar IV, VIId oraz wody UE obszaru IIa
(HER/2A47DX)

67
262

Unia

14 400

TAC

14 400

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Wyłącznie wyładunki śledzia atlantyckiego złowionego jako przyłowy w połowach przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze
oczek mniejszym niż 32 mm.”;
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i) pozycja dotycząca śledzia atlantyckiego w obszarze IVc, VIId otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Śledź atlantycki (1)
Clupea harengus

Obszar:

Belgia

9 285 (3)

Dania

1 187 (3)

Niemcy

733 (3)

Francja

13 035 (3)

Niderlandy

23 276 (3)

Zjednoczone Królestwo

obszar IVc, VIId (2)
(HER/4CXB7D)

5 064 (3)

Unia

52 580

TAC

478 000

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Wyłącznie wyładunki śledzia atlantyckiego złowionego przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym co najmniej
32 mm.
(2) Z wyjątkiem stada występującego w Blackwater: odnosi się do stada śledzia atlantyckiego w regionie morskim ujścia Tamizy
w obszarze ograniczonym loksodromą biegnącą w kierunku południowym od Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) do
51° 33′ N i stamtąd na zachód do punktu na wybrzeżu Zjednoczonego Królestwa.
(3) Warunek szczególny: do 50 % tej kwoty można poławiać w obszarze IVb (HER/*04B.).”;

j) pozycja dotycząca dorsza w cieśninie Skagerrak otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Dorsz
Gadus morhua

Obszar:

Belgia

9 (1 )

Dania

3 026 (1)

Niemcy

76 (1)

Niderlandy

19 (1)

Szwecja

Cieśnina Skagerrak
(COD/03AN.)

530 (1)

Unia

3 660

TAC

3 783

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Oprócz tej kwoty państwo członkowskie może przyznać statkom pływającym pod jego banderą, które uczestniczą w testach
dotyczących w pełni udokumentowanych połowów, dodatkowy przydział w ramach ogólnego limitu wynoszącego 12 %
kwoty przyznanej temu państwu członkowskiemu, zgodnie z warunkami określonymi w art. 6 niniejszego rozporządzenia.”
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k) pozycja dotycząca dorsza w obszarze IV, wody UE obszaru IIa; tej części obszaru IIIa, która nie jest objęta
cieśniną Skagerrak ani Kattegat, otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Dorsz
Gadus morhua

Obszar:

Belgia

782 (1)

Dania

4 495 (1)

Niemcy

2 850 (1)

Francja

966 (1)

Niderlandy

obszar IV; wody UE obszaru IIa; część
obszaru IIIa poza cieśninami Skagerrak
i Kattegat
(COD/2A3AX4)

2 540 (1)

Szwecja

30 (1)

Zjednoczone Królestwo

10 311 (1)

Unia

21 974

Norwegia

4 501 (2)

TAC

26 475

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Oprócz tej kwoty państwo członkowskie może przyznać statkom pływającym pod jego banderą, które uczestniczą w testach
dotyczących w pełni udokumentowanych połowów, dodatkowy przydział w ramach ogólnego limitu wynoszącego 12 %
kwoty przyznanej temu państwu członkowskiemu, zgodnie z warunkami określonymi w art. 6 niniejszego rozporządzenia.
(2) Można poławiać w wodach UE. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunek szczególny:
W granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż
wymienione poniżej:
Wody Norwegii obszaru IV
(COD/*04N-)

19 099”

Unia

l) pozycja dotycząca dorsza w wodach Norwegii na południe od 62°N otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Obszar:

Dorsz
Gadus morhua

Szwecja

382 (1)

Unia

382

TAC

Nie dotyczy

Wody Norwegii na południe od 62° N
(COD/04-N.)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Przyłowy plamiaka, rdzawca i witlinka oraz czarniaka są odliczane od kwot dotyczących tych gatunków.”;
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m) pozycja dotycząca dorsza w obszarze VIId otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Dorsz
Gadus morhua

Belgia

Obszar:

obszar VIId
(COD/07D.)

66 (1)

Francja

1 295 (1)

Niderlandy

39 (1)

Zjednoczone Królestwo

143 (1)

Unia

1 543

TAC

1 543

TAC analityczny

______________
(1) Oprócz tej kwoty państwo członkowskie może przyznać statkom pływającym pod jego banderą, które uczestniczą w testach
dotyczących w pełni udokumentowanych połowów, dodatkowy przydział w ramach ogólnego limitu wynoszącego 12 %
kwoty przyznanej temu państwu członkowskiemu, zgodnie z warunkami określonymi w art. 6 niniejszego rozporządzenia.”

n) pozycja dotycząca plamiaka w obszarze IIIa, wodach UE podrejonów 22-32 otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Plamiak
Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

Belgia

13

Dania

2 231

Niemcy
Niderlandy
Szwecja

obszar IIIa, wody UE podrejonów 22-32
(HAD/3A/BCD)

142
3
264

Unia

2 653

TAC

2 770”

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
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o) pozycja dotycząca plamiaka w obszarze IV, wodach UE obszaru IIa otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Plamiak
Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

Belgia

257

Dania

1 770

Niemcy

1 126

Francja

1 963

Niderlandy

193

Szwecja

178

Zjednoczone Królestwo

29 194

Unia

34 681

Norwegia

10 359

TAC

45 040

obszar IV; wody UE obszaru IIa
(HAD/2AC4.)

TAC analityczny

Warunek szczególny:
W granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż
wymienione poniżej:
Wody Norwegii obszaru IV
(HAD/*04N-)

25 798”

Unia

p) pozycja dotycząca plamiaka w wodach Norwegii na południe od 62°N otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Plamiak
Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

Szwecja

707 (1)

Unia

707

TAC

Nie dotyczy

Wody Norwegii na południe od 62° N
(HAD/04-N.)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Przyłowy dorsza, rdzawca oraz witlinka i czarniaka są odliczane od kwot dotyczących tych gatunków.”;

q) pozycja dotycząca witlinka w obszarze IIIa otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Dania
Niderlandy
Szwecja

Witlinek
Merlangius merlangus

Obszar:

obszar IIIa
(WHG/03A.)

929
3
99

Unia

1 031

TAC

1 050”

TAC przezornościowy
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r) pozycja dotycząca witlinka w obszarze IV, wodach UE obszaru IIa otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Witlinek
Merlangius merlangus

Obszar:

Belgia

365

Dania

1 577

Niemcy

410

Francja

2 370

Niderlandy

obszar IV; wody UE obszaru IIa
(WHG/2AC4.)

912

Szwecja

3

Zjednoczone Królestwo

11 402

Unia

17 039

Norwegia

1 893 (1)

TAC

18 932

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Można poławiać w wodach UE. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunek szczególny:
W granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż
wymienione poniżej:
Wody Norwegii obszaru IV
(WHG/*04N-)

11 544”

Unia

s) pozycja dotycząca witlinka i rdzawca w wodach Norwegii na południe od 62°N otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Witlinek i rdzawiec
Merlangius merlangus i Pollachius pollachius

Szwecja

190 (1)

Unia

190

TAC

Nie dotyczy

Obszar:

Wody Norwegii na południe od 62° N
(WHG/04-N.) w odniesieniu do witlinka
(POL/04-N.) w odniesieniu do rdzawca

TAC przezornościowy

______________
(1) Przyłowy dorsza, plamiaka i czarniaka należy odliczać od kwot dotyczących tych gatunków.”;

t) pozycja dotycząca błękitka w wodach Norwegii obszarów II oraz IV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Błękitek
Micromesistius poutassou

Obszar:

Dania

0

Zjednoczone Królestwo

0

Unia

0

TAC

643 000”

Wody Norwegii obszarów II oraz IV
(WHB/24-N.)

TAC analityczny
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u) pozycja dotycząca błękitka w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,
VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Błękitek
Micromesistius poutassou

Dania

Obszar:

Wody UE i wody międzynarodowe
obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,
VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV
(WHB/1X14)

17 715 (1)

Niemcy

6 888 (1)

Hiszpania

15 018 (1) (2)

Francja

12 328 (1)

Irlandia

13 718 (1)

Niderlandy

21 601 (1)

Portugalia

1 395 (1) (2)

Szwecja

4 382 (1)

Zjednoczone Królestwo
Unia

22 987 (1)
116 032 (1)

Norwegia

45 000

TAC

TAC analityczny

643 000

______________
(1) Warunek szczególny: z czego do 64 % można poławiać w norweskiej strefie ekonomicznej lub w obszarze połowowym
wokół Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
(2) Można dokonywać transferów tej kwoty do obszarów VIIIc, IX i X; wód UE obszaru CECAF 34.1.1. Takie transfery muszą
jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.”;

v) pozycja dotycząca błękitka w obszarze VIIIc, IX oraz X, wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 otrzymuje brzmie
nie:
„Gatunek:

Błękitek
Micromesistius poutassou

Obszar:

Hiszpania

13 213

Portugalia

3 303

Unia

obszar VIIIc, IX i X; wody UE obszaru
CECAF 34.1.1
(WHB/8C3411)

16 516 (1)

TAC

643 000

TAC analityczny

______________
(1) Warunek szczególny: z czego do 64 % można poławiać w norweskiej strefie ekonomicznej lub w obszarze połowowym
wokół Jan Mayen (WHB/*NZJM2).”;

w) pozycja dotycząca błękitka w wodach UE obszarów II, IVa, V oraz VI na północ od 56°30’N oraz VII na zachód
od 12°W otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Błękitek
Micromesistius poutassou

Obszar:

Norwegia

113 630 (1) (2)

TAC

643 000

Wody UE obszarów II, IVa, V, VI na
północ od 56° 30′ N oraz VII na zachód
od 12° W
(WHB/24A567)

TAC analityczny

______________
(1) Odliczane od limitów połowowych Norwegii ustalonych na podstawie porozumienia państw przybrzeżnych.
(2) Warunek szczególny: połów w obszarze IV nie przekracza 28 408 ton, to jest 25 % kwoty dostępu Norwegii.”;
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x) pozycja dotycząca molwy niebieskiej w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VI oraz VII
otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Molwa niebieska
Molva dypterygia

Obszar:

Niemcy

25

Estonia

4

Hiszpania

Wody UE i wody międzynarodowe
obszarów Vb, VI oraz VII
(BLI/5B67-)

79

Francja

1 806

Irlandia

7

Litwa

2

Polska

1

Zjednoczone Królestwo
Inne

459
7 (1 )

Unia

2 390

Norwegia

150 (2)

TAC

TAC analityczny
Stosuje się art.
rozporządzenia.

2 540

11

niniejszego

______________
(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.
(2) Należy poławiać w wodach UE obszaru IIa, IV, Vb, VI oraz VII (BLI/*24X7C).”;

y) pozycja dotycząca molwy w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz
XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Molwa
Molva molva

Obszar:

Belgia

30

Dania

5

Niemcy

109

Hiszpania

2 211

Francja

2 357

Irlandia

591

Portugalia

5

Zjednoczone Królestwo

2 716

Unia

8 024

Norwegia

6 140 (1) (2)

TAC

Wody UE i wody międzynarodowe
obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV
(LIN/6X14.)

14 164

TAC analityczny
Stosuje się art.
rozporządzenia.

11

niniejszego

______________
(1) Warunek szczególny: z czego przypadkowy połów innych gatunków w wysokości 25 % na statek, w jakimkolwiek czasie,
jest dozwolony w obszarach Vb, VI oraz VII. Odsetek ten może jednak zostać przekroczony w pierwszych 24 godzinach
następujących po rozpoczęciu połowów w określonym obszarze. Całkowity przypadkowy połów innych gatunków w obsza
rach VI oraz VII nie może przekraczać 3 000 ton (OTH/*6X14.).
(2) Łącznie z brosmą. Kwoty dla Norwegii wynoszą: 6 140 ton molwy i 2 923 ton brosmy i są one zamienne do wysokości
2 000 ton oraz można je poławiać wyłącznie taklami w obszarach Vb, VI oraz VII.”;
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z) pozycja dotycząca molwy w wodach Norwegii obszaru IV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Molwa
Molva molva

Obszar:

Belgia

6

Dania

747

Niemcy

21

Francja

8

Niderlandy

1

Zjednoczone Królestwo

Wody Norwegii obszaru IV
(LIN/04-N.)

67

Unia

850

TAC

Nie dotyczy”

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

aa) pozycja dotycząca homarca w wodach Norwegii obszaru IV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Homarzec
Nephrops norvegicus

Dania

Obszar:

Wody Norwegii obszaru IV
(NEP/04-N.)

947

Niemcy

0

Zjednoczone Królestwo

53

Unia

1 000

TAC

Nie dotyczy”;

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

bb) pozycja dotycząca krewetki północnej w obszarze IIIa otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Krewetka północna
Pandalus borealis

Obszar:

Dania

2 308

Szwecja

1 243

Unia

3 551

TAC

6 650”

obszar IIIa
(PRA/03A.)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
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cc) pozycja dotycząca krewetki północnej w wodach Norwegii na południe od 62°N otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Krewetka północna
Pandalus borealis

Obszar:

Dania

357

Szwecja

123 (1)

Unia

480

TAC

Nie dotyczy

Wody Norwegii na południe od 62° N
(PRA/04-N.)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Przyłowy dorsza, plamiaka, rdzawca, witlinka oraz czarniaka są odliczane od kwot dotyczących tych gatunków.”;

dd) pozycja dotycząca gładzicy w cieśninie Skagerrak otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Gładzica
Pleuronectes platessa

Obszar:

Belgia

55

Dania

7 117

Niemcy
Niderlandy
Szwecja

Cieśnina Skagerrak
(PLE/03AN.)

37
1 369
381

Unia

8 959

TAC

9 142”

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
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ee) pozycja dotycząca gładzicy w obszarze IV, wodach UE obszaru IIa; tej części obszaru IIIa, która nie jest objęta
cieśniną Skagerrak ani Kattegat, otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Gładzica
Pleuronectes platessa

Obszar:

Belgia

5 614

Dania

18 245

Niemcy

obszar IV; wody UE obszaru IIa; część
obszaru IIIa poza cieśninami Skagerrak
i Kattegat
(PLE/2A3AX4)

5 263

Francja

1 053

Niderlandy

35 086

Zjednoczone Królestwo

25 964

Unia

91 225

Norwegia

5 845

TAC

97 070

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

Warunek szczególny:
W granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż
wymienione poniżej:
Wody Norwegii obszaru IV
(PLE/*04N-)

37 331”

Unia

ff) pozycja dotycząca czarniaka w obszarze IIIa i IV, wodach UE obszarów IIa, IIIb, IIIc oraz podrejonów 22-32
otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Czarniak
Pollachius virens

Obszar:

Belgia

32

Dania

3 757

Niemcy

9 487

Francja

22 326

Niderlandy
Szwecja
Zjednoczone Królestwo

obszar IIIa oraz IV; wody UE obszarów
IIa, IIIb, IIIc oraz podrejonów 22-32
(POK/2A34.)

95
516
7 273

Unia

43 486

Norwegia

47 734 (1)

TAC

91 220

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Można poławiać wyłącznie w wodach UE obszaru IV oraz w obszarze IIIa (POK/*3A4-C). Połowy dokonane w ramach tej
kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.”;
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gg) pozycja dotycząca czarniaka w obszarze VI, wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów Vb, XII oraz
XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Czarniak
Pollachius virens

Obszar:

Niemcy

484

Francja

4 805

Irlandia

421

Zjednoczone Królestwo

3 254

Unia

8 964

Norwegia

obszar VI; wody UE i wody międzynaro
dowe obszarów Vb, XII oraz XIV
(POK/56-14)

500 (1)

TAC

9 464

TAC analityczny

______________
(1) Można poławiać na północ od 56° 30' N (POK/*5614N).”;

hh) pozycja dotycząca czarniaka w wodach Norwegii na południe od 62°N otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Czarniak
Pollachius virens

Obszar:

Szwecja

880 (1)

Unia

880

TAC

Nie dotyczy

Wody Norwegii na południe od 62° N
(POK/04-N.)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Przyłowy dorsza, plamiaka, rdzawca oraz witlinka należy odliczać od kwot odnoszących do tych gatunków.”;

ii) pozycja dotycząca halibuta niebieskiego w wodach UE obszaru IIa i IV, wodach UE i wodach międzynarodo
wych obszarów VB i VI otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Halibut niebieski
Reinhardtius hippoglossoides

Obszar:

Dania

13

Niemcy

23

Estonia

13

Hiszpania

13

Francja

218

Irlandia

13

Litwa

13

Polska

13

Zjednoczone Królestwo
Unia
Norwegia
TAC

Wody UE obszarów IIa oraz IV; wody UE
i wody międzynarodowe obszaru Vb oraz
VI
(GHL/2A-C46)

857
1 176
824 (1)
2 000

TAC analityczny

______________
(1) Poławiane w wodach UE w obszarach IIa i VI. W obszarze VI ilość ta może być poławiana wyłącznie taklami (GHL/*2A6C).”;
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jj) pozycja dotycząca makreli w obszarze IIIa i IV, wodach UE obszarów IIa, IIIb, IIIc oraz podrejonów 22-32
otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Makrela
Scomber scombrus

Obszar:

Belgia

440 (3)

Dania

15 072 (3)

Niemcy

459 (3)

Francja

1 387 (3)

Niderlandy

1 396 (3)

Szwecja

4 174 (1) (2) (3)

Zjednoczone Królestwo

1 293 (3)

Unia

obszar IIIa oraz IV; wody UE obszarów
IIa, IIIb, IIIc oraz podrejonów 22-32
(MAC/2A34.)

24 221 (1) (3)

Norwegia

141 809 (4)

TAC

Nie dotyczy

TAC analityczny

______________
(1) Warunek szczególny: w tym 242 tony do połowu w wodach Norwegii na południe od 62°N
(2) W odniesieniu do połowów w wodach Norwegii przyłowy dorsza, plamiaka, rdzawca i witlinka oraz czarniaka są odliczane
od kwoty ustalonej dla tych gatunków.
(3) Może być poławiany również w wodach Norwegii obszaru IVa (MAC/*4AN.).
(4) Należy odjąć od udziału Norwegii w TAC (kwota dostępu). Ilość ta obejmuje udział Norwegii w TAC dla Morza Północnego,
który wynosi 39 599 ton. Kwotę tę można poławiać jedynie w obszarze IVa (MAC/*04A.), z wyjątkiem 3 000 ton, które
można poławiać w obszarze IIIa (MAC/*03A.).

Warunek szczególny:
W granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż
wymienione poniżej:

obszar IIIa
(MAC/*03A.)

IIIa oraz IVbc
(MAC/*3A4BC)

IVb
(MAC/*04B.)

IVc
(MAC/*04C.)

VI, wody międzyna
rodowe obszaru IIa,
od dnia 1 stycznia do
dnia 31 marca
2013 r. oraz
w grudniu 2013 r.
(MAC/*2A6.)

Dania

0

4 130

0

0

8 107

Francja

0

490

0

0

0

Niderlandy

0

490

0

0

0

Szwecja

0

0

390

10

1 573

Zjednoczone
Królestwo

0

490

0

0

0

3 000

0

0

0

0”

Norwegia
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kk) pozycja dotycząca makreli w obszarach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId i VIIIe, wodach UE i wodach międzynaro
dowych obszaru Vb, wodach międzynarodowych obszarów IIa, XII oraz XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Makrela
Scomber scombrus

Niemcy
Hiszpania

Obszar:

17 326
18

Estonia

144

Francja

11 552

Irlandia

57 753

Łotwa

106

Litwa

106

Niderlandy
Polska

25 267
1 220

Zjednoczone Królestwo

158 825

Unia

272 317

Norwegia
TAC

obszar VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz
VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe
obszaru Vb, wody międzynarodowe
obszarów IIa, XII oraz XIV
(MAC/2CX14-)

11 788 (1) (2)
Nie dotyczy

TAC analityczny

______________
(1) Można poławiać w obszarach IIa, VIa na północ od 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf oraz VIIh (MAC/*AX7H).
(2) Norwegia może złowić dodatkowe 28 362 ton kwoty dostępu na północ od 56° 30′ N, a ilość tę odlicza się od jej limitu
połowowego (MAC/*N6530).

Warunek szczególny:
W granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach i w określonych poniżej okresach nie
można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
Wody UE i wody Norwegii obszaru IVa
(MAC/*4A-EN)
W okresach od 1 stycznia do 15 lutego
2013 r. oraz od 1 września do 31 grudnia
2013 r.

Wody Norwegii obszaru IIa
(MAC/*2AN-)

Niemcy

6 971

710

Francja

4 648

473

Irlandia

23 237

2 366

Niderlandy

10 166

1 035

Zjednoczone Królestwo

63 905

6 507

Unia

108 927

11 091”
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ll) pozycja dotycząca makreli w obszarze VIIIc, IX oraz X, wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 otrzymuje brzmie
nie:
„Gatunek:

Makrela
Scomber scombrus

Hiszpania

Obszar:

obszar VIIIc, IX i X; wody UE obszaru
CECAF 34.1.1
(MAC/8C3411)

25 682 (1)

Francja

170 (1)

Portugalia

5 308 (1)

Unia

31 160

TAC

Nie dotyczy

TAC analityczny

______________
(1) Warunek szczególny: ilości podlegające wymianie z innymi państwami członkowskimi mogą być poławiane w obszarach
VIIIa, VIIIb oraz VIIId (MAC/*8ABD.). Jednak ilości oferowane przez Hiszpanię, Portugalię lub Francję do celów wymiany,
które mają być poławiane w obszarach VIIIa, VIIIb oraz VIIId, nie mogą przekroczyć 25 % kwot przekazującego państwa
członkowskiego.

Warunek szczególny:
W granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż
wymienione poniżej:
VIIIb
(MAC/*08B.)

Hiszpania

2 157

Francja

14

Portugalia

446”

mm) pozycja dotycząca makreli w wodach Norwegii obszarów IIa i IVa otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Obszar:

Makrela
Scomber scombrus

Dania

10 694 (1)

Unia

10 694 (1)

TAC

Nie dotyczy

wody Norwegii obszaru IIa oraz IVa
(MAC/2A4A-N)

TAC analityczny

______________
(1) Połowy dokonane na obszarach IIa (MAC/*02A.) oraz IVa (MAC/*4A.) są zgłaszane osobno.”;
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nn) pozycja dotycząca soli zwyczajnej w wodach UE obszarów II oraz IV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Sola
Solea solea

Obszar:

Belgia

1 164

Dania

532

Niemcy

931

Francja

233

Niderlandy

Wody UE obszarów II oraz IV
(SOL/24-C.)

10 511

Zjednoczone Królestwo
Unia

599
13 970

Norwegia

30 (1)

TAC

TAC analityczny

14 000

______________
(1) Można poławiać wyłącznie w wodach UE obszaru IV (SOL/*04-C.).”;

oo) pozycja dotycząca szprota i powiązanych przyłowów w obszarze IIIa otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Szprot i powiązane przyłowy
Sprattus sprattus

Dania

Obszar:

obszar IIIa
(SPR/03A.)

27 875 (1)

Niemcy

58 (1)

Szwecja

10 547 (1)

Unia

38 480

TAC

41 600

TAC przezornościowy

______________
(1) Co najmniej 95 % wyładunków odliczanych od tej kwoty muszą stanowić szproty. Przyłowy zimnicy, witlinka i plamiaka są
odliczane od pozostałych 5 % kwoty (OTH/*03A).”;
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pp) pozycja dotycząca szprota i powiązanych przyłowów w wodach UE obszarów IIa i IV otrzymuje następujące
brzmienie:
„Gatunek:

Szprot i powiązane przyłowy
Sprattus sprattus

Obszar:

Belgia

1 737 (2)

Dania

137 489 (2)

Niemcy

1 737 (2)

Francja

1 737 (2)

Niderlandy

1 737 (2)

Szwecja

1 330 (1) (2)

Zjednoczone Królestwo

5 733 (2)

Unia

Wody UE obszarów IIa i IV
(SPR/2AC4-C)

151 500

Norwegia

10 000

TAC

161 500

TAC przezornościowy

______________
(1) Łącznie z dobijakiem.
(2) Co najmniej 98 % wyładunków odliczanych od tej kwoty muszą stanowić szproty. Przyłowy zimnicy i witlinka są odliczane
od pozostałych 2 % kwoty (OTH/*2AC4C).”

qq) pozycja dotycząca ostroboka i powiązanych przyłowów w wodach UE obszarów IVb, IVc oraz VIId otrzymuje
brzmienie:
„Gatunek:

Ostrobok i powiązane przyłowy
Trachurus spp.

Obszar:

Belgia

38 (3)

Dania

16 367 (3)

Niemcy
Hiszpania

1 445 (1) (3)
304 (3)

Francja

1 358 (1) (3)

Irlandia

1 029 (3)

Niderlandy

9 854 (1) (3)

Portugalia

35 (3)

Szwecja

75 (3)

Zjednoczone Królestwo
Unia
Norwegia
TAC

Wody UE obszarów IVb, IVc oraz VIId
(JAX/4BC7D)

3 895 (1) (3)
34 400
3 550 (2)
37 950

TAC przezornościowy

______________
(1) Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty można poławiać w obszarze VIId i liczyć jako złowione w ramach kwoty dla
obszaru: wody UE obszarów IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe
obszaru Vb, wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV (JAX/*2A-14).
(2) Można poławiać wyłącznie w wodach UE obszaru IV (JAX/*04-C.).
(3) Co najmniej 95 % wyładunków odliczanych od tej kwoty muszą stanowić ostroboki. Przyłowy kaproszowatych, plamiaka,
witlinka i makreli należy odliczać od pozostałych 5 % kwoty (OTH/*4BC7D).”;
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rr) pozycja dotycząca ostroboka i powiązanych przyłowów w wodach UE obszarów IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k,
VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wodach UE i wodach międzynarodowych obszaru Vb, wodach międzynarodowych
obszarów XII oraz XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Obszar:

Ostrobok i powiązane przyłowy
Trachurus spp.

Dania

15 702 (1) (3)

Niemcy

12 251 (1) (2) (3)

Hiszpania

16 711 (3)

Francja

Wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa-c,
VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe;
wody UE i wody międzynarodowe
obszaru Vb, wody międzynarodowe
obszarów XII oraz XIV
(JAX/2A-14)

6 306 (1) (2) (3)

Irlandia

40 803 (1) (3)

Niderlandy

49 156 (1) (2) (3)

Portugalia

1 610 (3)

Szwecja

675 (1) (3)

Zjednoczone Królestwo

14 775 (1) (2) (3)

Unia

157 989

TAC

157 989

TAC analityczny

______________
(1) Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty poławianych w wodach UE obszarów IIa lub IVa przed dniem 30 czerwca 2013 r.
można uznać za złowione w ramach kwoty dla wód UE obszarów IVb, IVc oraz VIId (JAX/*4BC7D).
(2) Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty można poławiać w obszarze VIId (JAX/*07D.).
(3) Co najmniej 95 % wyładunków odliczanych od tej kwoty muszą stanowić ostroboki. Przyłowy kaproszowatych, plamiaka,
witlinka i makreli należy odliczać od pozostałych 5 % kwoty (OTH/*2A-14).”;

ss) pozycja dotycząca okowiela i powiązanych przyłowów w obszarze IIIa, wodach UE obszarów IIa oraz IV
otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Okowiel i powiązane przyłowy
Trisopterus esmarki

Dania
Niemcy
Niderlandy
Unia
Norwegia
TAC

Obszar:

obszar IIIa; wody UE obszarów IIa oraz IV
(NOP/2A3A4.)

167 345 (1)
32 (1) (2)
123 (1) (2)
167 500 (1)
20 000
187 500

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.]
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.]

______________
(1) Co najmniej 95 % wyładunków odliczanych od tej kwoty musi stanowić okowiel. Przyłowy plamiaka i witlinka należy
odliczać od pozostałych 5% kwoty (OT2/*2A3A4).
(2) Kwotę można poławiać wyłącznie w wodach UE obszarów ICES IIa, IIIa i IV.”;
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tt) pozycja dotycząca połowów paszowych w wodach Norwegii obszaru IV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Połowy paszowe

Obszar:

Szwecja

800 (1) (2)

Unia

800

TAC

Nie dotyczy

Wody Norwegii obszaru IV
(I/F/04-N.)

TAC przezornościowy

______________
(1) Przyłowy dorsza, plamiaka, rdzawca i witlinka oraz czarniaka należy odliczać od kwot odnoszących się do tych gatunków.
(2) Warunek szczególny: z czego nie więcej niż 400 ton stanowi ostrobok (JAX/*04-N.).”;

uu) pozycja dotycząca pozostałych gatunków w wodach UE obszarów VI oraz VII otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Pozostałe gatunki

Unia

Obszar:

Wody UE obszarów Vb, VI i VII
(OTH/5B67-C)

Nie dotyczy
140 (1)

Norwegia
TAC

Nie dotyczy

TAC przezornościowy

______________
(1) Poławiane wyłącznie przy użyciu takli.”;

vv) pozycja dotycząca pozostałych gatunków w wodach Norwegii obszaru IV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Pozostałe gatunki

Obszar:

Belgia

35

Dania

3 250

Niemcy

366

Francja

151

Niderlandy

260

Szwecja

Nie dotyczy (1)

Zjednoczone Królestwo

2 438

Unia

6 500 (2)

TAC

Wody Norwegii obszaru IV
(OTH/04-N.)

Nie dotyczy

TAC przezornościowy

______________
(1) Kwota dla „pozostałych gatunków” na tradycyjnym poziomie przydzielona Szwecji przez Norwegię.
(2) Łącznie z połowami, których nie wymieniono szczegółowo. W wyniku konsultacji możliwe jest określenie wyjątków
w odpowiednich przypadkach.”.
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ww) pozycja dotycząca pozostałych gatunków w wodach UE obszarów IIa, IV i VIa na północ od 56° 30′ N otrzy
muje brzmienie:
„Gatunek:

Pozostałe gatunki

Unia

Obszar:

Wody UE obszaru IIa, IV i VIa na północ
od 56° 30′ N
(OTH/2A46AN)

Nie dotyczy
3 250 (1) (2)

Norwegia
TAC

Nie dotyczy

TAC przezornościowy

______________
(1) Ograniczone do obszarów IIa i IV (OTH/*2A4-C).
(2) Łącznie z połowami, których nie wymieniono szczegółowo. W wyniku konsultacji możliwe jest określenie wyjątków
w odpowiednich przypadkach.”.

2. W załączniku IB do rozporządzenia (UE) nr 40/2013 wprowadza się następujące zmiany:
a) pozycja dotycząca śledzia atlantyckiego w wodach UE, wodach Norwegii i wodach międzynarodowych obszarów
I i II otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Śledź atlantycki
Clupea harengus

Obszar:

Belgia

14 (1)

Dania

13 806 (1)

Niemcy
Hiszpania

2 418 (1)
46 (1)

Francja

596 (1)

Irlandia

3 574 (1)

Niderlandy

4 941 (1)

Polska

699 (1)

Portugalia

46 (1)

Finlandia

214 (1)

Szwecja

5 116 (1)

Zjednoczone Królestwo

8 827 (1)

Unia

40 297 (1)

Norwegia

34 695 (2)

TAC

Wody UE, Norwegii i wody międzynaro
dowe obszaru I oraz II
(HER/1/2-)

619 000

TAC analityczny

______________
(1) Przy składaniu Komisji raportów połowowych muszą również zostać zgłoszone ilości złowione w każdym z następujących
obszarów: obszar podlegający regulacji NEAFC, wody UE, wody Wysp Owczych, wody Norwegii, obszar połowowy wokół Jan
Mayen, obszar ochrony łowisk wokół Svalbard.
2
( ) Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC (kwota dostępu). Kwota ta może być
poławiana w wodach UE na północ od 62°N.

Warunek szczególny:
W granicach wyżej wymienionego udziału Unii w TAC w następującym obszarze nie można poławiać ilości
większych niż 34 695 ton:
Wody Norwegii na północ od 62° N i
obszar połowowy wokół Jan Mayen
(HER/*2AJMN)”
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b) pozycja dotycząca dorsza w wodach Norwegii obszarów I i II otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Dorsz
Gadus morhua

Obszar:

Niemcy

Wody Norwegii obszaru I oraz II
(COD/1N2AB.)

2 413

Grecja

299

Hiszpania

2 691

Irlandia

299

Francja

2 215

Portugalia

2 691

Zjednoczone Królestwo

9 363

Unia

19 971

TAC

Nie dotyczy”;

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

c) pozycja dotycząca dorsza w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 oraz w wodach Grenlandii obszaru XIV
otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Dorsz
Gadus morhua

Obszar:

Niemcy

1 391 (1) (2) (3)

Zjednoczone Królestwo

309 (1) (2) (3)

Unia

1 700 (1) (2) (3)

Norwegia
TAC

Wody Grenlandii obszaru NAFO 1 i wody
Grenlandii obszaru XIV
(COD/N1GL14)

500
Nie dotyczy

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Obszar we Wschodniej Grenlandii zwany „Kleine Banke” jest zamknięty dla wszelkich połowów. Obszar ten jest ograniczony
następującymi współrzędnymi
64°40' N 37°30' W
64°40' N 36°30' W
64°15' N 36°30'W oraz
64°15' N 37°30' W
(2) Połowy mogą być prowadzone we Wschodniej Grenlandii lub Zachodniej Grenlandii. Jednakże we Wschodniej Grenlandii
połowy są dozwolone wyłącznie:
— dla trawlerów w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.
— dla taklowców w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 r.
3
( ) Połowy prowadzi się przy 100 % obecności obserwatorów i z zastosowaniem satelitarnych systemów monitorowania statków
(VMS). Do 80 % kwoty można złowić w jednym z poniższych obszarów. Ponadto w każdym obszarze wykorzystuje się
minimalny nakład połowowy w liczbie 10 zaciągów na jeden statek:
Obszar

1. Wschodnia Grenlandia (COD/N65E44)

Granica

na północ od 65° N na wschód od 44°W

2. Wschodnia Grenlandia (COD/N64E44)

pomiędzy 64°N a 65°N na wschód od 44°W

3. Wschodnia Grenlandia (COD/624E44)

pomiędzy 62°N a 64°N na wschód od 44°W

4. Wschodnia Grenlandia (COD/S62E44)

na południe od 62°N na wschód od 44°W

5. Zachodnia Grenlandia (COD/S62W44)

na południe od 62°N na zachód od 44°W

6. Zachodnia Grenlandia (COD/N62W44)

na północ od 62°N na zachód od 44°W”
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d) pozycja dotycząca dorsza w obszarze I i IIb otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Dorsz
Gadus morhua

Obszar:

Niemcy

obszar I oraz IIb
(COD/1/2B.)

7 739 (3)

Hiszpania

14 329 (3)

Francja

3 758 (3)

Polska

3 057 (3)

Portugalia

2 816 (3)

Zjednoczone Królestwo

5 223 (3)

Inne państwa członkowskie

250 (1) (3)

Unia

37 172 (2)

TAC

986 000

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Francji, Polski, Portugalii oraz Zjednoczonego Królestwa.
(2) Przydział zasobów dorsza dla Unii w obszarze Spitsbergen oraz Wyspa Niedźwiedzia, a także związane z nim przyłowy
plamiaka, nie stanowią uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z traktatu paryskiego z 1920 r.
(3) Przyłowy plamiaka mogą stanowić do 15 % jednego zaciągu. Masy przyłowu plamiaka nie wlicza się do kwoty odnoszącej się
do dorsza.”;

e) pozycja dotycząca halibuta białego w wodach Grenlandii obszarów V oraz XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Halibut biały
Hippoglossus hippoglossus

Obszar:

Portugalia

125

Unia

125

Norwegia

Wody Grenlandii obszarów V oraz XIV
(HAL/514GRN)

75 (1)

TAC

Nie dotyczy

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Poławiane przy użyciu takli (HAL/*514GN).”;

f) pozycja dotycząca halibuta białego w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Halibut biały
Hippoglossus hippoglossus

Obszar:

125

Unia

75 (1)

Norwegia
TAC

Wody Grenlandii obszaru NAFO 1
(HAL/N1GRN.)

Nie dotyczy

______________
(1) Poławiane przy użyciu takli (HAL/*N1GRN).”;

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
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g) pozycja dotycząca buławików w wodach Grenlandii obszarów V oraz XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Buławiki
Macrourus spp.

Obszar:

Unia

140 (1)

TAC

Nie dotyczy (2)

Wody Grenlandii obszarów V oraz XIV
(GRV/514GRN)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Warunek szczególny: buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) i buławik siwy (Macrourus berglax) (RHG/
514GRN) nie mogą być przedmiotem ukierunkowanych połowów. Mogą stanowić jedynie przyłowy i należy je zgłaszać
osobno.
2
( ) Łącznie 120 ton przydziela się Norwegii i można poławiać je zarówno w tym obszarze TAC, jak i wodach Grenlandii obszaru
NAFO 1 (GRV/514N1G). Warunek szczególny: buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) i buławik siwy
(Macrourus berglax) (RHG/514GRN) nie mogą być przedmiotem ukierunkowanych połowów. Mogą stanowić jedynie przyłowy
i należy je zgłaszać osobno.”;

h) pozycja dotycząca buławików w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Buławiki
Macrourus spp.

Unia
TAC

Obszar:

140 (1)
Nie dotyczy (2)

Wody Grenlandii obszaru NAFO 1
(GRV/N1GRN.)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Warunek szczególny: buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) i buławik siwy (Macrourus berglax) (RHG/
N1GRN) nie mogą być przedmiotem ukierunkowanych połowów. Mogą stanowić jedynie przyłowy i należy je zgłaszać
osobno.
2
( ) Łącznie 120 ton przydziela się Norwegii i można poławiać je zarówno w tym obszarze TAC, jak i wodach Grenlandii obszaru
V i XIV (GRV/514N1G). Warunek szczególny: buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) i buławik siwy
(Macrourus berglax) (RHG/514GRN) nie mogą być przedmiotem ukierunkowanych połowów. Mogą stanowić jedynie przyłowy
i należy je zgłaszać osobno.”

i) pozycja dotycząca gromadnika w wodach Grenlandii obszarów V oraz XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Gromadnik
Mallotus villosus

Dania
Zjednoczone Królestwo
Szwecja
Niemcy
Wszystkie państwa członkow
skie
Unia
TAC

Obszar:

Wody Grenlandii obszarów V oraz XIV
(CAP/514GRN)

4 909
46
352
214
254 (1) (2)
5 775 (3)
Nie dotyczy

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Z wyjątkiem państw członkowskich posiadających ponad 10 % kwoty Unii.
(2) Państwa członkowskie, którym przypisano kwotę, mogą mieć dostęp do kwoty dla wszystkich państw członkowskich dopiero
po wyczerpaniu własnej kwoty.
(3) Mogą być poławiane od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. Jeżeli poziom połowu w wysokości 70 %
początkowej kwoty unijnej zostanie osiągnięty do dnia 15 kwietnia 2013 r., do tej kwoty unijnej zostanie dodatkowo
dodanych 5 775 ton do odłowienia w tym samym okresie. Tę dodatkową kwotę unijną uznaje się za przydzieloną zgodnie
z tym samym kluczem przydziału.”;
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j) pozycja dotycząca plamiaka w wodach Norwegii obszarów I i II otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Plamiak
Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

Niemcy

317

Francja

191

Zjednoczone Królestwo

973

Unia

1 481

TAC

Nie dotyczy”;

Wody Norwegii obszaru I oraz II
(HAD/1N2AB.)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

k) pozycja dotycząca krewetki północnej w wodach Grenlandii obszarów V oraz XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Krewetka północna
Pandalus borealis

Obszar:

Dania

2 400

Francja

2 400

Unia

4 800

Norwegia

2 700

TAC

Wody Grenlandii obszarów V oraz XIV
(PRA/514GRN)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

Nie dotyczy.”;

l) pozycja dotycząca czarniaka w wodach Norwegii obszarów I i II otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Obszar:

Czarniak
Pollachius virens

Niemcy

2 040

Francja

328

Zjednoczone Królestwo

182

Unia

2 550

TAC

Nie dotyczy”;

Wody Norwegii obszaru I oraz II
(POK/1N2AB.)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
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m) pozycja halibuta niebieskiego w wodach Norwegii obszarów I i II otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Halibut niebieski
Reinhardtius hippoglossoides

Obszar:

Niemcy

25 (1)

Zjednoczone Królestwo

25 (1)

Unia

50 (1)

TAC

Nie dotyczy

Wody Norwegii obszaru I oraz II
(GHL/1N2AB.)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.”;

n) pozycja dotycząca halibuta niebieskiego w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Halibut niebieski
Reinhardtius hippoglossoides

Obszar:

Niemcy

2 075

Unia

2 075 (1)

Norwegia

Wody Grenlandii obszaru NAFO 1
(GHL/N1GRN.)

575

TAC

Nie dotyczy

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Powinny być poławiane na południe od 68° N.”

o) pozycja dotycząca halibuta niebieskiego w wodach Grenlandii obszarów V oraz XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Obszar:

Halibut niebieski
Reinhardtius hippoglossoides

Niemcy
Zjednoczone Królestwo
Unia
Norwegia
TAC

Wody Grenlandii obszarów V oraz XIV
(GHL/514GRN)

3 695
195
3 890 (1)
575
Nie dotyczy

______________
(1) Połowy prowadzone przez nie więcej niż 6 statków jednocześnie.”

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
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p) pozycja dotycząca karmazynów w wodach Norwegii obszarów I i II otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Karmazyny
Sebastes spp.

Obszar:

Niemcy

Wody Norwegii obszaru I oraz II
(RED/1N2AB.)

766 (1)

Hiszpania

95 (1)

Francja

84 (1)

Portugalia

405 (1)

Zjednoczone Królestwo

150 (1)

Unia

1 500 (1)

TAC

Nie dotyczy

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.”;

q) pozycja dotycząca karmazynów (zasoby pelagiczne) w wodach Grenlandii obszarów NAFO 1F oraz w wodach
Grenlandii obszarów V oraz XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Obszar:

Karmazyny (zasoby pelagiczne)
Sebastes spp.

Niemcy

2 173 (1) (2)

Francja

11 (1) (2)

Zjednoczone Królestwo

16 (1) (2)

Unia

2 200 (1) (2)

Norwegia
TAC

Wody Grenlandii obszarów NAFO 1F
i wody Grenlandii obszarów V oraz XIV
(RED/N1G14P)

800 (3)
Nie dotyczy

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

______________
(1) Można poławiać wyłącznie włokiem.
(2) Warunek szczególny: kwoty można poławiać w obszarze podlegającym regulacji NEAFC pod warunkiem osobnego zgłaszania
poławianych w nim kwot (RED/*5-14P). W przypadku poławiania w obszarze podlegającym regulacji NEAFC można poławiać
dopiero od dnia 10 maja 2013 r. jako karmazyny pelagiczne oraz wyłącznie w obszarze („NEAFC box”) ograniczonym
następującymi współrzędnymi:
Punkt nr

Szerokość geogra

Długość geograficzna

ficzna N

W

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(3) Połów wyłacznie w obrębie obszaru NEAFC box, określonego w przypisie 2 (RED/*5-14N).”;
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r) pozycja dotycząca pozostałych gatunków w wodach Norwegii obszarów I i II otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Pozostałe gatunki

Obszar:

Niemcy

117 (1)

Francja

47 (1)

Zjednoczone Królestwo

186 (1)

Unia

350 (1)

TAC

Wody Norwegii obszaru I oraz II
(OTH/1N2AB.)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.

Nie dotyczy

______________
(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.”;

3. W załączniku ID do rozporządzenia (UE) nr 40/2013 wprowadza się następujące zmiany:
a) pozycja dotycząca włócznika w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Obszar:

Włócznik
Xiphias gladius

Hiszpania

6 949 (1)

Portugalia

1 263 (1)

Inne państwa członkowskie

135,5 (1) (2)

Unia

8 347,5

TAC

13 700

Ocean Atlantycki, na północ od 5° N
(SWO/AN05N)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.]
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.]

______________
(1) Warunek szczególny: do 2,39 % tej kwoty można poławiać w Oceanie Atlantyckim na południe od 5° N (SWO/*AS05N).
(2) Z wyjątkiem Hiszpanii i Portugalii oraz wyłącznie jako przyłów.”;

b) pozycja dotycząca włócznika w Oceanie Atlantyckim na południe od 5° N otrzymuje brzmienie:
„Gatunek:

Włócznik
Xiphias gladius

Obszar:

Hiszpania

4 818,18 (1)

Portugalia

361,82 (1)

Unia

5 180

TAC

15 000

Ocean Atlantycki, na południe od 5° N
(SWO/AS05N)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.]
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 847/96.]

______________
(1) Warunek szczególny: do 3,86 % tej kwoty można poławiać w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N (SWO/*AN05N).”;

L 90/45

PL

L 90/46

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2013

4. Załącznik IJ do rozporządzenia (UE) nr 40/2013 otrzymuje następujące brzmienie:
"ZAŁĄCZNIK IJ
OBSZAR OBJĘTY KONWENCJĄ SPRFMO

Gatunek:

Obszar:

Ostrobok chilijski
Trachurus murphyi

Niemcy

7 808,07 (1)

Niderlandy

8 463,14 (1)

Litwa

5 433,05 (1)

Polska

9 341,74 (1)
31 046 (1)"

Unia

Obszar objęty konwencją SPRFMO
(CJM/SPRFMO)

TAC analityczny
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr
847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr
847/96.

5. Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 40/2013 otrzymuje brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK III
Maksymalna liczba upoważnień do połowów dla statków unii europejskiej poławiających w wodach państw
trzecich

Liczba upoważnień do
połowów

Maksymalna liczba
Rozdział upoważnień do
połowów między
statków przebywających
państwami
w obszarze w dowolnym
członkowskimi
czasie

Obszar połowów

Połowy

Wody Norwegii oraz
obszar
połowowy
wokół Jan Mayen

Śledź atlantycki, na
północ od 62°00 ′N

77

DK: 25
DE: 5
FR: 1
IE: 8
NL: 9
PL: 1
SV: 10
UK: 18

57

Gatunki denne, na
północ od 62° 00′ N

80

DE: 16
IE: 1
ES: 20
FR: 18
PT: 9
UK: 14
Unallocated: 2

50

Makrela

Nie dotyczy

Nie dotyczy

70 (1)

Gatunki przemysłowe,
na północ od 62° 00′
N

480

DK: 450
UK: 30

150

(1) Bez uszczerbku dla dodatkowych licencji przydzielanych Szwecji przez Norwegię zgodnie z ustaloną praktyką.”
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6. Załącznik VIII do rozporządzenia (UE) nr 40/2013 otrzymuje brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK VIII
OGRANICZENIA ILOŚCIOWE UPOWAŻNIEŃ DO POŁOWÓW DLA STATKÓW PAŃSTW TRZECICH
POŁAWIAJĄCYCH W WODACH UNII EUROPEJSKIEJ

Państwo bandery

Połowy

Liczba upoważnień do
połowów

Maksymalna liczba statków
przebywających w obszarze
w dowolnym czasie

Norwegia

Śledź atlantycki, na północ od 62°00
′N

20

20

Wenezuela (1)

Lucjanowate (wody Gujany Francuskiej)

45

45

(1) Warunkiem otrzymania tych upoważnień do połowów jest przedstawienie dowodu ważnej umowy między właścicielem statku
występującym o upoważnienie do połowów a przedsiębiorstwem przetwórczym mającym siedzibę w departamencie Gujany
Francuskiej oraz dowód tego, że umowa ta zawiera zobowiązanie do wyładowywania w tym departamencie co najmniej 75 %
wszystkich połowów lucjanowatych z danego statku, tak by połowy te mogły zostać przetworzone w zakładzie tego przedsiębior
stwa. Umowa taka musi być zatwierdzona przez władze francuskie, które zapewniają, aby była ona spójna zarówno z rzeczywistą
zdolnością umawiającego się przedsiębiorstwa przetwórczego, jak i z celami na rzecz rozwoju gospodarki Gujany. Kopię należycie
zatwierdzonej umowy dołącza się do wniosku o upoważnienie połowowe. W przypadku odmowy zatwierdzenia władze francuskie
powiadamiają o tej odmowie i przedstawiają danej stronie oraz Komisji powody tej odmowy.”
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ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 298/2013
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających
w odniesieniu do Zimbabwe
decyzji 2011/101/WPZiB. Zawieszenie powinno być
poddawane przeglądowi przez Radę co trzy miesiące
przy uwzględnieniu rozwoju sytuacji w Zimbabwe.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 215,
uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji
Europejskiej,

(4)

Niektóre z tych środków wchodzą w zakres Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w związku z czym
ich wdrożenie wymaga działań regulacyjnych na szczeblu
unijnym, w szczególności w celu zagwarantowania
jednolitego stosowania tych środków przez podmioty
gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 314/2004.

(6)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia
nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść
w życie następnego dnia po jego opublikowaniu,

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

(2)

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 (1) wdraża kilka
środków
określonych
w
decyzji
Rady
2011/101/WPZiB (2), w tym zamrożenie funduszy
i zasobów gospodarczych niektórych osób fizycznych
lub prawnych, podmiotów i organów.
W dniach 23 lipca 2012 r. oraz 18 lutego 2013 r. Rada
stwierdziła, że przeprowadzenie w Zimbabwe w poko
jowej atmosferze wiarygodnego referendum konstytucyj
nego stanowiłoby ważny krok na drodze do przygoto
wania demokratycznych wyborów, który uzasadniłby
natychmiastowe zawieszenie większej części wszelkich
nadal utrzymywanych unijnych środków ograniczających
skierowanych przeciwko osobom i podmiotom.
Z uwagi na wynik referendum konstytucyjnego przepro
wadzonego w Zimbabwe w dniu 16 marca 2013 r. Rada
podjęła decyzję o zawieszeniu zakazu podróżowania
i zamrożenia aktywów mających zastosowanie do więk
szości osób i podmiotów określonych w załączniku I do

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Stosowanie art. 6 rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zostaje
zawieszone do dnia 20 lutego 2014 r. w zakresie, w jakim
dotyczy ono osób i podmiotów wymienionych w załączniku
do niniejszego rozporządzenia. Zawieszenie jest poddawane
przeglądowi co trzy miesiące.
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 27 marca 2013 r.
W imieniu Rady
E. GILMORE

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1.
(2) Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 6.
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ZAŁĄCZNIK
I. Osoby
Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Buka (alias Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen (alias Steven)

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (alias Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline
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Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy)

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile (alias Sithokozile)

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton (alias Bright)

39.

Mhandu, Cairo (alias Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan Nathaniel

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (alias Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

58.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester Robert

62.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

67.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere
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Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy)

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana, (alias Sikhosana), Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai Willings

II. Podmioty
Nazwa

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (alias Jongwe Printing and Publishing Co., alias Jongwe
Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (alias Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (alias Zidco Holdings (PVT) Ltd)
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 299/2013
z dnia 26 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy
z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy
KOMISJA EUROPEJSKA,

(5)

Aby kontynuować proces harmonizacji z międzynarodo
wymi normami określonymi przez IOC, należy zaktuali
zować niektóre metody analizy określone w rozporzą
dzeniu (EWG) nr 2568/91. W konsekwencji metodę
analizy opisaną w załączniku XVIII do tego rozporzą
dzenia należy zastąpić bardziej wydajną metodą. Należy
również usunąć pewne niespójności i niedoskonałości
metod analizy przewidzianych w załączniku IX do
wzmiankowanego rozporządzenia.

(6)

Aby zastosować nowe przepisy określone w niniejszym
rozporządzeniu, państwa członkowskie potrzebują
okresu przejściowego.

(7)

Komisja opracowała system informacyjny umożliwiający
elektroniczne administrowanie dokumentami i procedu
rami w ramach swoich własnych wewnętrznych procedur
pracy oraz w relacjach z organami zaangażowanymi we
wspólną politykę rolną. Uznaje się, że obowiązki
w zakresie zgłaszania przewidziane w rozporządzeniu
(EWG) nr 2568/91 mogą być wypełnione w ramach
tego systemu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa człon
kowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty
dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków,
systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów
rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do
regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp
Morza Egejskiego (3).

(8)

Dlatego też rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 należy
odpowiednio zmienić.

(9)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków
Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym
przez jego przewodniczącego,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
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. 113 ust. 1 lit.
a) i art. 121 akapit pierwszy lit. a), w związku z jego art. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia
11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek
i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowied
nich metod analizy (2) określono właściwości chemiczne
i organoleptyczne oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn
oliwek oraz metody oceny tych właściwości. Metody te
należy aktualizować na podstawie opinii ekspertów
w dziedzinie chemii oraz zgodnie z wynikami prac
prowadzonych w ramach Międzynarodowej Rady ds.
Oliwy z Oliwek (zwanej dalej „IOC”).
Zgodnie z art. 113 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
1234/2007 państwa członkowskie mają kontrolować,
czy oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek są zgodne
z normami handlowymi określonymi w rozporządzeniu
(EWG) nr 2568/91, a we właściwych przypadkach
stosować sankcje. W art. 2 i 2a rozporządzenia (EWG)
nr 2568/91 określono szczegółowe przepisy dotyczące
takich kontroli zgodności. Przepisy te powinny gwaran
tować, że oliwa z oliwek, w odniesieniu do której okre
ślono normę jakości, jest zgodna z tą normą. Przepisy te
należy bardziej uszczegółowić, uwzględniając analizę
ryzyka. Na potrzeby wspomnianych kontroli zgodności
należy zdefiniować termin „oliwa z oliwek wprowadzona
do obrotu”.
Doświadczenie pokazało, że niektóre zagrożenia zwią
zane z nadużyciami finansowymi utrudniają pełną
skuteczność ochrony konsumentów przewidzianej
w rozporządzeniu (EWG) nr 2568/91. Dlatego też posia
dacze oliwy z oliwek powinni prowadzić rejestr wprowa
dzania i wycofywania dla każdej kategorii oliwy. Aby
uniknąć nadmiernych obciążeń administracyjnych,
a jednocześnie nie podważać celów rejestru oliwy
z oliwek, gromadzenie informacji powinno obejmować
dane jedynie do etapu butelkowania oliwy z oliwek.
Aby zapewnić działania następcze oraz ocenić środki
przewidziane w rozporządzeniu (EWG) nr 2568/91,
państwa członkowskie powinny zgłaszać Komisji nie
tylko krajowe przepisy wykonawcze, ale również przeka
zywać wyniki kontroli zgodności.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 248 z 5.9.1991, s. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (EWG) nr 2568/91 wprowadza się następu
jące zmiany:
1) artykuł 2a otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 2a
1.
Do celów niniejszego artykułu »oliwa z oliwek wpro
wadzona do obrotu« oznacza całkowitą ilość oliwy z oliwek
i oliwy z wytłoczyn z oliwek odpowiedniego państwa człon
kowskiego konsumowanej w tym państwie członkowskim
lub wywożonej z tego państwa członkowskiego.
(3) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.
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2.
Państwa członkowskie zapewniają selektywne przepro
wadzanie opartych o analizę ryzyka i odpowiednio częstych
kontroli zgodności, tak aby zagwarantować, że oliwa
z oliwek wprowadzona do obrotu jest zgodna ze zgłoszoną
kategorią.
3.

Kryteria oceny ryzyka mogą obejmować:

a) kategorię oliwy, okres produkcji, cenę oliwy w stosunku
do innych olejów roślinnych, czynności związane
z mieszaniem i pakowaniem, obiekty i warunki przecho
wywania, państwo pochodzenia, państwo przeznaczenia,
środki transportu lub objętość partii;
b) pozycję podmiotów gospodarczych w łańcuchu wprowa
dzania do obrotu, objętość lub wartość produktów wpro
wadzanych przez nie do obrotu, zakres kategorii oliwy,
które wprowadzają do obrotu, rodzaj prowadzonej dzia
łalności, na przykład tłoczenie, przechowywanie, rafino
wanie, mieszanie, pakowanie lub sprzedaż detaliczna;
c) ustalenia poczynione podczas poprzednich kontroli,
w tym liczbę i rodzaj stwierdzonych wad, typową jakość
oliwy wprowadzanej do obrotu, efektywność wykorzysty
wanego wyposażenia technicznego;
d) wiarygodność systemów zapewnienia jakości lub
systemów samokontroli podmiotów gospodarczych
w odniesieniu do zgodności z normami handlowymi;
e) miejsce przeprowadzania kontroli, zwłaszcza jeśli jest to
pierwszy punkt wprowadzenia produktów na teren Unii,
ostatni punkt wyprowadzenia produktów z Unii lub
miejsce, w którym oleje są produkowane, pakowane,
ładowane lub sprzedawane konsumentowi finalnemu;
f) wszelkie inne informacje, które mogą wskazywać na
ryzyko niezgodności.
4.

Państwa członkowskie z wyprzedzeniem ustanawiają:

a) kryteria oceny ryzyka wystąpienia niezgodności poszcze
gólnych partii;
b) na podstawie analizy ryzyka dla każdej kategorii ryzyka –
minimalną liczbę podmiotów gospodarczych, partii lub
ilości podlegających kontroli zgodności.
Rocznie przeprowadza się co najmniej jedną kontrolę zgod
ności na tysiąc ton oliwy z oliwek wprowadzonej do obrotu
w państwie członkowskim.
5.

Państwa członkowskie sprawdzają zgodność:

a) przez przeprowadzenie, w dowolnej kolejności, analiz
określonych w załączniku I; lub
b) przez przeprowadzenie analiz w kolejności określonej
w załączniku Ib w sprawie schematu decyzyjnego aż do
osiągnięcia jednej z decyzji wymienionych w tym sche
macie decyzyjnym.”;
2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 3
W przypadku gdy stwierdzono, że oliwa nie odpowiada
opisowi jej kategorii, zainteresowane państwo członkowskie
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stosuje, bez uszczerbku dla wszelkich innych kar, skuteczne,
proporcjonalne i odstraszające kary, które są ustalane
w świetle tego, jak poważna jest stwierdzona nieprawidło
wość.
W przypadku gdy w ramach kontroli ujawnione zostają
istotne nieprawidłowości, państwa członkowskie zwiększają
częstotliwość kontroli w odniesieniu do etapu wprowadzania
do obrotu, kategorii oliwy, pochodzenia lub innych kryte
riów.”;
3) dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Osoby fizyczne lub prawne oraz grupy osób, które posiadają
oliwę z oliwek lub oliwę z wytłoczyn z oliwek od etapu
ekstrakcji w tłoczni do etapu butelkowania włącznie,
w dowolnych celach zawodowych bądź handlowych,
muszą prowadzić rejestry wprowadzania i wycofywania
w odniesieniu do każdej kategorii takiej oliwy.
Państwa członkowskie zapewniają należyte przestrzeganie
obowiązku określonego w akapicie pierwszym.”;
4) artykuł 8 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 8
1.
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o środ
kach służących wprowadzeniu w życie niniejszego rozporzą
dzenia. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję
o wszelkich późniejszych zmianach.
2.
Nie później niż do 31 maja każdego roku państwa
członkowskie przekazują Komisji sprawozdanie dotyczące
wdrażania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku
kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera przynajmniej wyniki
kontroli zgodności przeprowadzonych w odniesieniu do
oliwy z oliwek przedstawione zgodnie z szablonami okre
ślonymi w załączniku XXI.
3.
Powiadomienia, o których mowa w niniejszym
rozporządzeniu, są dokonywane zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 792/2009 (*).
___________
(*) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”;
5) załącznik IX zastępuje się tekstem określonym w załączniku
I do niniejszego rozporządzenia;
6) załącznik XVIII zastępuje się tekstem określonym w załącz
niku II do niniejszego rozporządzenia;
7) dodaje się załącznik XXI w brzmieniu określonym w załącz
niku III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.
Natomiast art. 8 ust. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 marca 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
„ZAŁĄCZNIK IX
BADANIE SPEKTROFOTOMETRYCZNE W ULTRAFIOLECIE
WPROWADZENIE
Dzięki badaniu spektrofotometrycznemu w ultrafiolecie można uzyskać informacje o jakości substancji tłuszczowej, jej
stanie zachowania i zmianach wywołanych procesami technologicznymi.
Efekty absorpcji fal o długości określonej w tej metodzie są wywołane obecnością sprzężonych systemów dienowych
i trienowych. Wielkość takiej absorpcji jest wyrażana jako właściwa gęstość optyczna E 1 % 1 cm (gęstość optyczna 1 %
roztworu substancji tłuszczowej w określonym rozpuszczalniku, dla warstwy o grubości 1 cm) oznaczona zgodnie
z konwencją jako K (zwana również „współczynnikiem ekstynkcji”).
1.

ZAKRES
W ramach metody opisuje się procedurę przeprowadzania badania spektrofotometrycznego oliwy z oliwek (opi
sanej w dodatku) w ultrafiolecie.

2.

PODSTAWOWA ZASADA METODY
Badana substancja tłuszczowa jest rozpuszczana w wymaganym rozpuszczalniku, a następnie dokonywane jest
oznaczenie gęstości optycznej roztworu dla określonych długości fal w porównaniu z czystym rozpuszczalnikiem.
Na podstawie odczytów spektrofotometrycznych oblicza się właściwe gęstości optyczne. Oblicza się absorbancję
właściwą przy 232 nm i 268 nm w izooktanie lub przy 232 nm i 270 nm w cykloheksanie dla stężenia 1 g na
100 ml w ogniwie 10 mm.

3.

URZĄDZENIA

3.1.

Spektrofotometr do pomiaru gęstości optycznej w ultrafiolecie w zakresie od 220 do 360 nm z możliwością
odczytu pojedynczych jednostek nanometrycznych. Zaleca się, aby przed użyciem spektrometru sprawdzić jego
skale długości fal i absorbancji w niżej opisany sposób.

3.1.1. Skala długości fal: Można ją sprawdzić poprzez zastosowanie materiału wzorcowego złożonego z filtra ze szkła
optycznego zawierającego tlenek holmu o charakterystycznych pasmach absorpcyjnych. Materiał wzorcowy służy
do weryfikacji i kalibracji skali długości fal w spektrofotometrach w świetle widzialnym i nadfiolecie o nominalnej
spektralnej szerokości wiązki do 5 nm. Przeprowadza się pomiar filtra ze szkła optycznego w trybie absorbancji
względem próbki wzorcowej z powietrzem otoczenia, w zakresie długości fal od 640 do 240 nm. Dla każdej
spektralnej szerokości wiązki (0,10 – 0,25 – 0,50 – 1,00 – 1,50 – 2,00 i 3,00) przeprowadzana jest korekta
bazowa przy pustym pojemniku na ogniwo. Długości fal dla określonej spektralnej szerokości wiązki są wymie
nione w certyfikacie materiału wzorcowego zgodnie z normą ISO 3656.
3.1.2. Skala absorbancji: Można ją sprawdzić poprzez zastosowanie materiału wzorcowego złożonego z 4 roztworów
dichromianu potasu w kwasie nadchlorowym szczelnie zamkniętych w kwarcowych ogniwach ultrafioletowych
oraz zmierzenie wartości referencyjnej liniowości i dokładności fotometrycznej w ultrafiolecie. Dokonuje się
pomiaru ogniw wypełnionych dichromianem potasu (40 mg/ml, 60 mg/ml, 80 mg/ml i 100 mg/ml) względem
próbki wzorcowej z kwasem nadchlorowym. Wartości absorbancji netto są wymienione w certyfikacie materiału
wzorcowego zgodnie z normą ISO 3656.
3.2.

Prostokątne ogniwa kwarcowe z pokrywkami mają długość optyczną równą 1 cm. Po napełnieniu ich wodą lub
innym odpowiednim rozpuszczalnikiem ogniwa nie powinny się różnić między sobą o więcej niż 0,01 jednostki
gęstości optycznej.

3.3.

Kolby miarowe o pojemności 25 ml.

3.4.

Waga analityczna z dokładnością odczytu do najbliższego 0,0001 g.

4.

ODCZYNNIKI
Jeżeli nie ma innych wskazań, należy używać wyłącznie odczynników o uznanej klasie analitycznej.
Rozpuszczalnik: izooktan (2,2,4-trimetylopentan) do pomiaru przy 232 nm i 268 nm lub cykloheksan do pomiaru
przy 232 nm i 270 nm, przy czym absorbancja wynosi mniej niż 0,12 przy 232 nm i mniej niż 0,05 przy
250 nm w stosunku do wody destylowanej; pomiar w ogniwie 10 mm.

5.

PROCEDURA

5.1.

Badana próbka musi być całkowicie jednorodna i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń występujących w postaci
zawiesiny. Oleje pozostające w stanie płynnym w temperaturze otoczenia są filtrowane przez filtr papierowy
w temperaturze około 30 °C, tłuszcze stałe są homogenizowane i filtrowane w temperaturze, która nie przekracza
ich temperatury topnienia o więcej niż o 10 °C.
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5.2.

Odważyć około 0,25 g (z dokładnością do najbliższego 1 mg) przygotowanej w ten sposób próbki w kolbie
miarowej o pojemności 25 ml, uzupełnić wskazanym rozpuszczalnikiem i poddać homogenizacji. Uzyskany
roztwór musi być idealnie przezroczysty. W razie wystąpienia opalizacji lub mętnienia przefiltrować szybko
przez papierowy filtr.

5.3.

Napełnić kwarcowe ogniwo otrzymanym roztworem i dokonać pomiaru gęstości optycznych, stosując jako
wzorzec zastosowany rozpuszczalnik, dla właściwej długości fal mieszczącej się w przedziale od 232 do 276 nm.
Zarejestrowane wartości gęstości optycznej muszą mieścić się w przedziale od 0,1 do 0,8. Jeżeli się nie mieszczą,
należy powtórzyć pomiary, stosując odpowiednio silniejsze lub słabsze roztwory.
UWAGA: Nie jest konieczne dokonywanie pomiaru absorbancji dla całego zakresu długości fal.

6.

PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW

6.1.

Należy zarejestrować właściwe gęstości optyczne (współczynniki ekstynkcji) dla różnych długości fal, obliczając je
w następujący sposób:
A
!
Eλ
Kλ ¼
c·s
gdzie:
Κλ = właściwa gęstość optyczna przy długości fali λ,
Ελ = gęstość optyczna zmierzona przy długości fali λ;
c

= stężenie roztworu w g/100 ml;

s

= grubość ogniw kwarcowych w cm.

Wyniki należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.2.

Zmienność właściwej gęstości optycznej (ΔΚ)
Spektrofotometryczna analiza oliwy z oliwek zgodna z urzędową metodą określoną w przepisach Unii obejmuje
również oznaczenie zmienności wartości bezwzględnej właściwej gęstości optycznej (ΔΚ), którą określa wzór:
!
A
Km – 4 þ Km þ 4
ΔK ¼ jK m –
j
2
gdzie Km oznacza właściwą gęstość optyczną dla długości fal m; długość fal dla maksymalnej absorpcji zależy od
zastosowanego rozpuszczalnika: 270 nm dla cykloheksanu i 268 nm dla izooktanu.
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Dodatek
WŁAŚCIWOŚCI OLIWY Z OLIWEK

Oliwa z oliwek ekstra
z pierwszego tłoczenia

Σ FAME + FAEE
≤ 75 mg/kg lub
75 mg/kg <Σ FAME +
FAEE ≤ 150 mg/kg
oraz (FAEE/FAME)
≤ 1,5

≤ 0,8

≤ 20

≤ 250

Oliwa z oliwek z pierw
szego tłoczenia

—

≤ 2,0

2-monopalmitynian glicerolu (%)

≤ 0,9, jeśli % zawartość kwasu
palmitynowego ogółem ≤ 14 %

Stigma
stadien
mg/kg (1)

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0

≤ 0,50

≤ 0,3

—

—

—

Md > 3,5 (2)

—

—

≤ 0,3

—

≤ 1,10

≤ 0,16

—

—

—

≤ 0,3

—

≤ 0,90

≤ 0,15

—

—

K232

K270 (*)
'K 270
(*)
lub
K 268 (5)'

Delta-K
(*) (5)

Ocena orga
Ocena organo
noleptyczna
leptyczna
Mediana
Mediana błędów
owocowości
(Md) (*)
(Mf) (*)

≤ 1,0, jeśli % zawartość kwasu
palmitynowego ogółem > 14 %
≤ 20

≤ 250

≤ 0,9, jeśli % zawartość kwasu
palmitynowego ogółem ≤ 14 %
≤ 1,0, jeśli % zawartość kwasu
palmitynowego ogółem > 14 %

3.

Oliwa z
lampante

oliwek

typu

—

> 2,0

—

≤ 300 (3)

≤ 0,9, jeśli % zawartość kwasu
palmitynowego ogółem ≤ 14 %
≤ 1,1, jeśli % zawartość kwasu
palmitynowego ogółem > 14 %

4.

Rafinowana oliwa
z oliwek

—

≤ 0,3

≤ 5

≤ 350

≤ 0,9, jeśli % zawartość kwasu
palmitynowego ogółem ≤ 14 %
≤ 1,1, jeśli % zawartość kwasu
palmitynowego ogółem > 14 %

Oliwa z oliwek złożona
z
rafinowanej
oliwy
z oliwek oraz oliwy
z oliwek z pierwszego
tłoczenia

—

6.

Surowa oliwa z wytłoczyn
oliwek

—

—

—

> 350 (4)

≤ 1,4

—

≤ 0,6

—

—

—

—

—

7.

Rafinowana oliwa
z wytłoczyn oliwek

—

≤ 0,3

≤ 5

> 350

≤ 1,4

—

≤ 0,5

—

≤ 2,00

≤ 0,20

—

—

8.

Oliwa
oliwek

≤ 1,0

≤ 15

> 350

≤ 1,2

—

≤ 0,5

—

≤ 1,70

≤ 0,18

—

—

5.

z

wytłoczyn

≤ 1,0

≤ 15

≤ 350

≤ 0,9, jeśli % zawartość kwasu
palmitynowego ogółem ≤ 14 %
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2.

Woski
mg/kg (**)

Różnica
między
HPLC
ECN42
a teore
tycznym
ECN42

PL

Kategoria

1.

Kwaso
wość
(%) (*)

Liczba
nadtlen
kowa
mEq
02/kg (*)

Estry metylowe kwasu
tłuszczowego (FAME)
i estry etylowe kwasu
tłuszczowego (FAEE)

≤ 1,0, jeśli % zawartość kwasu
palmitynowego ogółem > 14 %
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(1) Suma izomerów, które mogłyby (lub nie mogłyby) być oddzielone kolumną kapilarną.
(2) Lub jeżeli mediana błędów jest mniejsza lub równa 3,5, a mediana owocowości wynosi 0.
(3) Oliwa z zawartością wosków między 300 mg/kg a 350 mg/kg jest uznawana za oliwę lampante, jeżeli całkowita zawartość alkoholi alifatycznych jest mniejsza lub równa 350 mg/kg lub jeżeli zawartość procentowa erytrodiolu i uwaolu
jest niższa lub równa 3,5.
(4) Oliwa z zawartością wosków między 300 mg/kg a 350 mg/kg jest uznawana za surową oliwę z wytłoczyn oliwek, jeżeli całkowita zawartość alkoholi alifatycznych wynosi powyżej 350 mg/kg i jeżeli zawartość procentowa erytrodiolu
i uwaolu jest większa niż 3,5.
(5) K 270, jeżeli rozpuszczalnikiem jest cykloheksan; K 268, jeżeli rozpuszczalnikiem jest izooktan.”
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ZAŁĄCZNIK II
„ZAŁĄCZNIK XVIII
OZNACZENIE RÓŻNICY MIĘDZY RZECZYWISTĄ A TEORETYCZNĄ ZAWARTOŚCIĄ TRIGLICERYDÓW
Z ECN 42
1.

ZAKRES
Oznaczenie różnicy bezwzględnej między wartościami doświadczalnymi triglicerydów (TAG) z równoważną
liczbą atomów węgla 42 (ECN42HPLC) uzyskanymi poprzez oznaczenie ich zawartości w oliwie metodą wyso
kowydajnej chromatografii cieczowej (HPLC) a wartością teoretyczną TAG z równoważną liczbą atomów węgla
42 (ECN 42teoretyczny) obliczoną na podstawie składu kwasu tłuszczowego.

2.

DZIEDZINA ZASTOSOWANIA
Metoda ma zastosowanie do oliwy z oliwek. Metodę stosuje się do wykrywania obecności małych ilości olejów
z nasion (zawierających dużo kwasu linolowego) we wszystkich klasach oliwy z oliwek.

3.

ZASADA
W przypadku czystej oliwy z oliwek zawartość triglicerydów z ECN 42 oznaczona metodą analizy HPLC oraz
teoretyczna zawartość triglicerydów z ECN 42 (obliczona na podstawie oznaczenia składu kwasów tłuszczowych
metodą chromatografii gazowo-cieczowej (GLC)) są sobie równie w pewnych granicach. Różnice większe niż
wartości przyjęte dla każdego rodzaju oliwy świadczą, że oliwa zawiera oleje z nasion.

4.

METODA
Metoda obliczania teoretycznej zawartości triglicerydów z ECN 42 oraz różnicy w stosunku do danych uzys
kanych metodą HPLC polega w zasadzie na koordynacji danych analitycznych uzyskanych innymi metodami.
Można wyróżnić trzy fazy: oznaczenie składu kwasów tłuszczowych metodą kapilarnej chromatografii gazowej,
obliczenie teoretycznego składu triglicerydów z ECN 42, oznaczenie triglicerydów z ECN 42 metodą HPLC.

4.1.

Aparatura

4.1.1.

Kolby okrągłodenne o pojemności 250 i 500 ml.

4.1.2.

Zlewki 100 ml.

4.1.3.

Szklana kolumna chromatograficzna, o średnicy wewnętrznej 21 mm, długości 450 mm, z kranikiem i znorma
lizowanym szlifem górnym (żeńskim).

4.1.4.

Rozdzielacze, 250 ml, ze znormalizowanym szlifem dolnym (męskim), dopasowanym do połączenia z górą
kolumny.

4.1.5.

Szklana pałeczka o długości 600 mm.

4.1.6.

Szklany lejek o średnicy 80 mm.

4.1.7.

Kolby miarowe, 50 ml.

4.1.8.

Kolby miarowe, 20 ml.

4.1.9.

Wyparka obrotowa.

4.1.10. Wysokowydajny chromatograf cieczowy umożliwiający termostatyczną kontrolę temperatury kolumny.
4.1.11. Zespoły iniekcyjne dla pojemności 10 μl.
4.1.12. Detektor: refraktometr różnicowy. Czułość w pełnej skali powinna wynosić co najmniej 10–4 jednostek detekcji
refraktometrycznej.
4.1.13. Kolumna: rura ze stali nierdzewnej o długości 250 mm i wewnętrznej średnicy 4,5 mm, wypełniona cząstecz
kami krzemionki o średnicy 5 μm zawierających 22-23 % węgla w postaci oktadecylosilanu.
4.1.14. Oprogramowanie do przetwarzania danych.
4.1.15. Fiolki, o objętości około 2 ml, z przegrodami z warstw teflonu i zakrętkami.
4.2.

Odczynniki
Odczynniki powinny charakteryzować się czystością analityczną. Rozpuszczalniki elucyjne należy odgazować
i mogą one być ponownie użyte kilka razy bez wpływu na operacje oddzielania.
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4.2.1.

Eter naftowy 40–60 °C o klasie czystości do chromatografii lub heksan.

4.2.2.

Eter etylowy, wolny od nadtlenków, świeżo destylowany.

4.2.3.

Rozpuszczalnik elucyjny do oczyszczania oliwy metodą chromatografii kolumnowej w mieszaninie eteru nafto
wego z eterem etylowym 87/13 (ułamek objętościowy).

4.2.4.

Żel krzemionkowy, sito 70–230, rodzaj Merck 7734, o znormalizowanej zawartości wilgoci na poziomie 5 %
(wartość procentowa masy – w/w/).

4.2.5.

Wata szklana.

4.2.6.

Aceton do HPLC.

4.2.7.

Acetonitryl lub propionitryl do HPLC.

4.2.8.

Rozpuszczalnik elucyjny do HPLC: acetonitryl + aceton (proporcje należy dostosować w celu uzyskania pożą
danego oddzielenia; zaczynając od mieszaniny 50:50) lub propionitryl.

4.2.9.

Rozpuszczalnik do rozpuszczania: aceton.

4.2.10. Triglicerydy wzorcowe: można zastosować triglicerydy handlowe (tripalmitynian, trioleinian itp.) i wtedy czasy
retencji można nanieść zgodnie z równoważną liczbą atomów węgla lub alternatywnie chromatogramy wzor
cowe uzyskane z oleju sojowego, mieszaniny oleju sojowego i oliwy z oliwek w proporcji 30:70 oraz czystej
oliwy z oliwek (zob. uwagi 1 i 2 oraz rysunki 1–4).
4.2.11. Kolumienka do ekstrakcji do fazy stałej z zastosowaniem fazy krzemionki 1 g, 6 ml.
4.3.

Przygotowanie próbek
Jako że szereg substancji interferujących może mieć wpływ na wyniki fałszywie dodatnie, próbkę zawsze należy
oczyścić zgodnie z metodą IUPAC 2.507, stosowaną do oznaczania związków jonowych w tłuszczach do
smażenia.

4.3.1.

Przygotowanie kolumny chromatograficznej
Do kolumny (4.1.3) wlać około 30 ml rozpuszczalnika elucyjnego (4.2.3), następnie do kolumny wprowadzić
watę szklaną (4.2.5), przeciskając ją na dno kolumny za pomocą szklanej pałeczki (4.1.5).
W zlewce 100 ml sporządzić zawiesinę 25 g żelu krzemionkowego (4.2.4) w 80 ml mieszaniny elucyjnej (4.2.3),
następnie przenieść ją do kolumny za pomocą szklanego lejka (4.1.6).
Aby zapewnić całkowite przeniesienie żelu krzemionkowego do kolumny, opłukać zlewkę mieszaniną elucyjną
i przenieść do kolumny również pozostałości po opłukaniu.
Otworzyć kranik i spuścić rozpuszczalnik z kolumny, aż osiągnie poziom około 1 cm powyżej żelu krzemion
kowego.

4.3.2.

Chromatografia kolumnowa
Z dokładnością do 0,001 g odważyć 2,5 ± 0,1 g oliwy, uprzednio przefiltrowanej, homogenizowanej i odwod
nionej, w razie konieczności, w kolbie miarowej 50 ml (4.1.7).
Rozpuścić ją w około 20 ml rozpuszczalnika elucyjnego (4.2.3). W razie konieczności podgrzać go nieco, aby
ułatwić rozpuszczanie. Ochłodzić w temperaturze pokojowej i dostosować objętość rozpuszczalnikiem elucyj
nym.
Pipetą miarową wprowadzić 20 ml roztworu do kolumny przygotowanej zgodnie z pkt 4.3.1, otworzyć kranik
i spuścić rozpuszczalnik do poziomu warstwy żelu krzemionkowego.
Następnie zlać za pomocą 150 ml rozpuszczalnika elucyjnego (4.2.3), ustawiając szybkość przepływu rozpusz
czalnika na około 2 ml/min (150 ml przejdzie przez kolumnę w ciągu około 60–70 minut).
Odciek zbiera się do kolby okrągłodennej o pojemności 250 ml (4.1.1) uprzednio wytarowanej w piecu
i dokładnie zważonej. Usunąć rozpuszczalnik pod zmniejszonym ciśnieniem w wyparce obrotowej (4.1.9)
i zważyć pozostałość, która będzie wykorzystana do przygotowania roztworu do analizy HPLC oraz do przy
gotowania estru metylowego.
Poziom odzyskania próbki z kolumny musi wynosić co najmniej 90 % w przypadku kategorii oliwy z oliwek
ekstra z pierwszego tłoczenia, oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwy rafinowanej zwyczajnie i oliwy
z oliwek oraz co najmniej 80 % w przypadku oliwy z oliwek typu lampante i oliwy z wytłoczyn oliwek.
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Oczyszczanie SPE
Kolumna z wkładem krzemionkowym SPE jest aktywowana poprzez przepuszczenie 6 ml heksanu (4.2.3)
w próżni, unikając suchości.
Z dokładności do 0,001 g odważyć 0,12 g w fiolce 2 ml (4.1.15) i rozpuścić w 0,5 ml heksanu (4.2.3).
Kolumnę SPE napełnić roztworem i zlać za pomocą 10 ml mieszaniny heksanu i eteru dietylowego (87:13 w
proporcji objętościowej) (4.2.3) w próżni.
Zebraną frakcję należy odparować do suchości w wyparce obrotowej (4.1.9) pod zmniejszonym ciśnieniem,
w temperaturze pokojowej. Pozostałość rozpuszcza się w 2 ml acetonu (4.2.6) na potrzeby analizy triglicerydów
(TAG).

4.4.

Analiza HPLC

4.4.1.

Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej
Przygotować 5 % roztwór próbki przeznaczonej do analizy, odważając 0,5 ± 0,001 g próbki w kolbie miarowej
o pojemności 10 ml i uzupełnić do 10 ml rozpuszczalnikiem do rozpuszczania (4.2.9).

4.4.2.

Procedura
Utworzyć układ chromatograficzny. Wpompować rozpuszczalnik elucyjny (4.2.8) w tempie 1,5 ml/min w celu
oczyszczenia całego układu. Odczekać do uzyskania stabilnej linii podstawowej.
Wstrzyknąć 10 μl próbki przygotowanej zgodnie z pkt 4.3.

4.4.3.

Obliczanie i formułowanie wyników
Zastosować metodę normalizacji powierzchni (normalizacji wewnętrznej), to znaczy założyć, że suma
powierzchni pików odpowiadających poszczególnym triglicerydom od ECN 42 do ECN 52 wynosi 100 %.
Obliczyć względny procentowy udział każdego triglicerydu, stosując następujący wzór:
procentowy udział triglicerydu [%] = powierzchnia piku × 100/suma powierzchni pików.
Wyniki należy podawać co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.
Zob. uwagi 1–4.

4.5.

Obliczenie składu triglicerydów (odsetka molowego [%]) na podstawie danych dotyczących składu
kwasów tłuszczowych (procentowego udziału powierzchni [%])

4.5.1.

Oznaczenie składu kwasów tłuszczowych
Skład kwasów tłuszczowych oznacza się zgodnie z normą ISO 5508 za pomocą kolumny kapilarnej. Estry
metylowe są przygotowywane zgodnie z COI/T.20/Doc. nr 24.

4.5.2.

Kwasy tłuszczowe przyjmowane do obliczeń
Glicerydy są grupowane według równoważnej liczby atomów węgla (ECN), przy uwzględnieniu poniższych
ekwiwalencji między ECN a kwasami tłuszczowymi. Uwzględniono jedynie kwasy tłuszczowe z liczbą atomów
węgla 16 i 18, ponieważ tylko one są istotne w odniesieniu do oliwy z oliwek. Kwasy tłuszczowe należy
normalizować do 100 %.
Skrót

Masa cząsteczkowa
(MW)

ECN

Kwas palmitynowy

P

256,4

16

Kwas oleopalmitynowy

Po

254,4

14

Kwas stearynowy

S

284,5

18

Kwas oleinowy

O

282,5

16

Kwas linolowy

L

280,4

14

Kwas linolenowy

Ln

278,4

12

Kwas tłuszczowy

4.5.3.

Przekształcenie procentowego udziału powierzchni (% pow.) w liczbę moli w odniesieniu do wszystkich kwasów tłuszczowych
(1)
liczba moli P ¼

% pow: P
MW P

liczba moli S ¼

% pow: S
MW S

liczba moli Po ¼

% pow: Po
MW Po

liczba moli O ¼

% pow: O
MW O

liczba moli L ¼

% pow: L
MW L

liczba moli Ln ¼

% pow: Ln
MW Ln
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Normalizacja liczby moli kwasów tłuszczowych do 100 % (2)
% molowy P ð1,2,3Þ ¼

l: moli P ä 100
l: moli ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

% molowy S ð1,2,3Þ ¼

l: moli S ä 100
l: moli ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

% molowy Po ð1,2,3Þ ¼

l: moli Po ä 100
l: moli ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

% molowy O ð1,2,3Þ ¼

l: moli O ä 100
l: moli ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

% molowy L ð1,2,3Þ ¼

l: moli L ä 100
l: moli ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

% molowy Ln ð1,2,3Þ ¼

l: moli Ln ä 100
l: moli ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

Uzyskuje się procentowy udział każdego kwasu tłuszczowego jako odsetek molowy (% molowy) w ogólnej (1, 2,
3–) pozycji triglicerydów.
Następnie oblicza się sumę nasyconych kwasów tłuszczowych P i S (SFA) oraz nienasycone kwasy tłuszczowe
Po, O, L i Ln (UFA) (3):
% molowy SFA = % molowy P + % molowy S
% molowy UFA = 100 – % molowy SFA
4.5.5.

Obliczenie składu kwasów tłuszczowych w pozycjach 2- i 1,3- triglicerydów
Kwasy tłuszczowe rozkładają się na trzy grupy w następujący sposób: jedna na pozycję 2-, a dwie identyczne na
pozycje 1- i 3-, przy czym do kwasów nasyconych (P i S) i nienasyconych (Po, O, L i Ln) odnoszą się różne
współczynniki.

4.5.5.1. Nasycone kwasy tłuszczowe w pozycji 2- [P(2) i S(2)] (4)
% molowy P(2) = % molowy P (1,2,3) * 0,06
molowy % S(2) = % molowy S (1,2,3) * 0,06
4.5.5.2. Nienasycone kwasy tłuszczowe w pozycji 2- [Po(2), O(2), L(2) i Ln(2)] (5):
% molowy Poð2Þ ¼

% mol: Poð1,2,3Þ
ä ð100 – % mol: Pð2Þ – % mol: Sð2ÞÞ
% mol: UFA

% molowy Oð2Þ ¼

% mol: Oð1,2,3Þ
ä ð100 – % mol: Pð2Þ – % mol: Sð2ÞÞ
% mol: UFA

% molowy Lð2Þ ¼

% mol: Lð1,2,3Þ
ä ð100 – % mol: Pð2Þ – % mol: Sð2ÞÞ
% mol: UFA

% molowy Lnð2Þ ¼

% mol: Lnð1,2,3Þ
ä ð100 – % mol: Pð2Þ – % mol: Sð2ÞÞ
% mol: UFA

4.5.5.3. Kwasy tłuszczowe w pozycjach 1,3- [P(1,3), S(1,3), Po(1,3), O(1,3), L(1,3) i Ln(1,3)] (6):
% molowy Pð1,3Þ ¼

% mol: Pð1,2,3Þ – % mol: Pð2Þ
þ % mol: Pð1,2,3Þ
2

% molowy Sð1,3Þ ¼

% mol: Sð1,2,3Þ – % mol: Sð2Þ
þ % mol: Sð1,2,3Þ
2

% molowy Poð1,3Þ ¼

% mol: Poð1,2,3Þ – % mol: Poð2Þ
þ % mol: Poð1,2,3Þ
2
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% molowy Oð1,3Þ ¼

% mol: Oð1,2,3Þ – % mol: Oð2Þ
þ % mol: Oð1,2,3Þ
2

% molowy Lð1,3Þ ¼

% mol: Lð1,2,3Þ – % mol: Lð2Þ
þ % mol: Lð1,2,3Þ
2

% molowy Lnð1,3Þ ¼
4.5.6.

% mol: Lnð1,2,3Þ – % mol: Lnð2Þ
þ % mol: Lnð1,2,3Þ
2

Obliczenie triglicerydów

4.5.6.1. Triglicerydy z jednym kwasem tłuszczowym (AAA, w tym przypadku LLL, PoPoPo) (7)
% molowy AAA ¼

% mol: Að1,3Þ ä % mol: Að2Þ ä % mol: Að1,3Þ
10 000

4.5.6.2. Triglicerydy z dwoma kwasami tłuszczowymi (AAB, w tym przypadku PoPoL, PoLL) (8)
% molowy AAB ¼

% mol: Að1,3Þ ä % mol: Að2Þ ä % mol: Bð1,3Þ ä 2
10 000

% molowy ABA ¼

% mol: Að1,3Þ ä % mol: Bð2Þ ä % mol: Að1,3Þ
10 000

4.5.6.3. Triglicerydy z trzema różnymi kwasami tłuszczowymi (ABC, w tym przypadku OLLn, PLLn, PoOLn, PPoLn) (9)
% molowy ABC ¼

% mol: Að1,3Þ ä % mol: Bð2Þ ä % mol: Cð1,3Þ ä 2
10 000

% molowy BCA ¼

% mol: Bð1,3Þ ä % mol: Cð2Þ ä % mol: Að1,3Þ ä 2
10 000

% molowy CAB ¼

% mol: Cð1,3Þ ä % mol: Að2Þ ä % mol: Bð1,3Þ ä 2
10 000

4.5.6.4. Triglicerydy z ECN42
Triglicerydy z ECN42 oblicza się według wzorów 7, 8 i 9, a następnie podaje się je w kolejności przewidzianej
elucji w HPLC (zazwyczaj jedynie trzy piki).
LLL
PoLL oraz izomer pozycyjny LPoL
OLLn oraz izomery pozycyjne OLnL i LnOL
PoPoL oraz izomer pozycyjny PoLPo
PoOLn oraz izomery pozycyjne OPoLn i OLnPo
PLLn oraz izomery pozycyjne LLnP i LnPL
PoPoPo
SLnLn oraz izomer pozycyjny LnSLn
PPoLn oraz izomery pozycyjne PLnPo i PoPLn
Triglicerydy z ECN42 podaje się w postaci sumy dziewięciu triglicerydów wraz z ich izomerami pozycyjnymi.
Wyniki należy podawać z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.
5.

OCENA WYNIKÓW
Porównuje się obliczoną zawartość teoretyczną z zawartością oznaczoną metodą analizy HPLC. Jeżeli różnica
między wartością bezwzględną danych z HPLC a danymi teoretycznymi jest większa niż wskazane w normie
wartości dla odpowiedniej kategorii oliwy, to próbka zawiera olej z nasion.
Wyniki podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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PRZYKŁAD (DANE LICZBOWE ODNOSZĄ SIĘ DO SEKCJI TEKSTU DOTYCZĄCYCH OPISYWANEJ METODY)
— 4.5.1.

Obliczenie odsetka (%) molowego kwasów tłuszczowych na podstawie danych z GLC (znormalizowanego
procentowego udziału [%] powierzchni)
Metodą GLC uzyskano następujące dane dotyczące składu kwasów tłuszczowych:

Kwas tł.

MW
% pow.

— 4.5.3

S

Po

O

L

Ln

256,4

284,5

254,4

282,5

280,4

278,4

10,0

3,0

1,0

75,0

10,0

1,0

Przekształcenie % powierzchni w liczbę moli w odniesieniu do wszystkich kwasów tłuszczowych (zob. wzór (1))
liczba moli P =

10
¼ 0,03900 mola P
256,4

liczba moli S =

3
¼ 0,01054 mola S
284,5

liczba moli Po =

1
¼ 0,00393 mola Po
254,4

liczba moli O =

75
¼ 0,26549 mola O
282,5

liczba moli L =

10
¼ 0,03566 mola L
280,4

liczba moli Ln =

1
¼ 0,00359 mola Ln
278,4

Łącznie
— 4.5.4

P

= 0,35821 mola triglicerydów

Normalizacja liczby moli kwasów tłuszczowych do 100 % (zob. wzór (2))
% molowy P(1,2,3) =

0,03900 mola P ä 100
¼ 10,887 %
0,35821 mola

% molowy S(1,2,3) =

0,01054 mola S ä 100
¼ 2,942 %
0,35821 mola

% molowy Po(1,2,3) =

0,00393 mola Po ä 100
¼ 1,097 %
0,35821 mola

% molowy O(1,2,3) =

0,26549 mola O ä 100
¼ 74,116 %
0,35821 mola

% molowy L(1,2,3) =

0,03566 mola L ä 100
¼ 9,955 %
0,35821 mola

% molowy Ln(1,2,3) =

0,00359 mola Ln ä 100
¼ 1,002 %
0,35821 mola

Suma % molowych = 100 %
Suma nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych w pozycjach 1,2,3- triglicerydów (zob.
wzór (3)):
% molowy SFA = 10,887 % + 2,942 % = 13,829 %
% molowy UFA = 100,000 % – 13,829 % = 86,171 %
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Obliczenie składu kwasów tłuszczowych w pozycjach 2- i 1,3- triglicerydów

— 4.5.5.1 Nasycone kwasy tłuszczowe w pozycji 2- [P(2) i S(2)] (zob. wzór (4))
% molowy P(2) = 10,887 % * 0,06 = 0,653 % molowego
% molowy S(2) = 2,942 % * 0,06 = 0,177 % molowego
— 4.5.5.2 Nienasycone kwasy tłuszczowe w pozycji 2- [Po(1,3), O(1,3), L(1,3) i Ln(1,3)] (zob. wzór (5))
% molowy Poð2Þ ¼

1,097 %
ä ð100 – 0,653 – 0,177Þ ¼ 1,262 % molowego
86,171 %

% molowy Oð2Þ ¼

74,116 %
ä ð100 – 0,653 – 0,177Þ ¼ 85,296 % molowego
86,171 %

% molowy Lð2Þ ¼

9,955 %
ä ð100 – 0,653 – 0,177Þ ¼ 11,457 % molowego
86,171 %

% molowy Lnð2Þ ¼

1,002 %
ä ð100 – 0,653 – 0,177Þ ¼ 1,153 % molowego
86,171 %

— 4.5.5.3 Kwasy tłuszczowe w pozycjach 1,3- [P(1,3), S(1,3), Po(1,3), O(1,3), L(1,3) i Ln(1,3)] (zob. wzór (6))
% molowy Pð1,3Þ ¼

10,887 – 0,653
þ 10,887 ¼ 16,004 % molowego
2

% molowy Sð1,3Þ ¼

2,942 – 0,177
þ 2,942 ¼ 4,325 % molowego
2

% molowy Poð1,3Þ ¼

1,097 – 1,262
þ 1,097 ¼ 1,015 % molowego
2

% molowy Oð1,3Þ ¼

74,116 – 85,296
þ 74,116 ¼ 68,526 % molowego
2

% molowy Lð1,3Þ ¼

9,955 – 11,457
þ 9,955 ¼ 9,204 % molowego
2

% molowy Lnð1,3Þ ¼
— 4.5.6.

1,002 – 1,153
þ 1,002 ¼ 0,927 % molowego
2

Obliczenie triglicerydów
Na podstawie obliczonego składu kwasów tłuszczowych w pozycjach sn-2- oraz sn-1,3-:
Kwas tł. w

poz. 1,3-

poz. 2-

P

16,004 %

0,653 %

S

4,325 %

0,177 %

Po

1,015 %

1,262 %

O

68,526 %

85,296 %

L

9,204 %

11,457 %

Ln

0,927 %

1,153 %

Suma

100,0 %

oblicza się następujące triglicerydy:
LLL
PoPoPo
PoLL z 1 izomerem pozycyjnym
SLnLn z 1 izomerem pozycyjnym

100,0 %
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PoPoL z 1 izomerem pozycyjnym
PPoLn z 2 izomerami pozycyjnymi
OLLn z 2 izomerami pozycyjnymi
PLLn z 2 izomerami pozycyjnymi
PoOLn z 2 izomerami pozycyjnymi
— 4.5.6.1. Triglicerydy z jednym kwasem tłuszczowym (LLL, PoPoPo) (zob. wzór (7))
% mol: LLL ¼

9,204 % ä 11,457 % ä 9,204 %
, = 0,09706 mola LLL
10 000

% mol: PoPoPo ¼

1,015 % ä 1,262 % ä 1,015 %
¼ 0,00013 mola PoPoPo
10 000

— 4.5.6.2 Triglicerydy z dwoma kwasami tłuszczowymi (PoLL, SLnLn, PoPoL) (zob. wzór (8))
% mol: PoLL þ LLPo ¼
% mol: LPoL ¼

1,015 % ä 11,457 % ä 9,204 % ä 2
¼ 0,02141
10 000

9,204 % ä 1,262 % ä 9,204 %
¼ 0,01069
10 000
0,03210 mola PoLL

4,325 % ä 1,153 % ä 0,927 % ä 2
% mol: SLnLn þ LnLnS ¼
¼ 0,00092
10 000
% mol: LnSLn ¼

0,927 % ä 0,177 % ä 0,927 %
¼ 0,00002
10 000
0,00094 mola SLnLn

1,015 % ä 1,262 % ä 9,204 % ä 2
% mol: PoPoL þ LPoPo ¼
¼ 0,00236
10 000
% mol: PoLPo ¼

1,015 % ä 11,457 % ä 1,015 %
¼ 0,00118
10 000
0,00354 moal PoPoL

— 4.5.6.3 Triglicerydy z trzema różnymi kwasami tłuszczowymi (PoPLn, OLLn, PLLn, PoOLn) zob. wzór (9)
% mol: PPoLn ¼

16,004 % ä 1,262 % ä 0,927 % ä 2
¼ 0,00374
10 000

% mol: LnPPo ¼

0,927 % ä 0,653 % ä 1,015 % ä 2
¼ 0,00012
10 000

% mol: PoLnP ¼

1,015 % ä 1,153 % ä 16,004 % ä 2
¼ 0,00375
10 000
0,00761 mola PPoLn

% mol: OLLn ¼

68,526 % ä 11,457 % ä 0,927 % ä 2
¼ 0,14556
10 000

% mol: LnOL ¼

0,927 % ä 85,296 % ä 9,204 % ä 2
¼ 0,14555
10 000

% mol: LLnO ¼

9,204 % ä 1,153 % ä 68,526 % ä 2
¼ 0,14544
10 000
0,43655 mola OLLn
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% mol: PLLn ¼

16,004 % ä 11,457 % ä 0,927 % ä 2
¼ 0,03399
10 000

% mol: LnPL ¼

0,927 % ä 0,653 % ä 9,204 % ä 2
¼ 0,00111
10 000

% mol: LLnP ¼

9,204 % ä 1,153 % ä 16,004 % ä 2
¼ 0,03397
10 000
0,06907 mola PLLn

1,015 % ä 85,296 % ä 0,927 % ä 2
¼ 0,01605
% mol: PoOLn ¼
10 000
% mol: LnPoO ¼

0,927 % ä 1,262 % ä 68,526 % ä 2
¼ 0,01603
10 000

% mol: OLnPo ¼

68,526 % ä 1,153 % ä 1,015 % ä 2
¼ 0,01604
10 000
0,04812 mola PoOLn
ECN42 = 0,69512 mola TAG

Uwaga 1: Kolejność elucji można oznaczyć poprzez obliczenie równoważnej liczby atomów węgla, często
określonej stosunkiem ECN = CN – 2n, gdzie CN oznacza liczbę atomów węgla, a n liczbę wiązań podwójnych;
obliczenie może być dokładniejsze po uwzględnieniu pochodzenia wiązania podwójnego. Jeżeli no, nl i nln są
liczbami wiązań podwójnych przypisanych, odpowiednio, kwasowi oleinowemu, kwasowi linolowemu i kwasowi
linolenowemu, to równoważna liczba atomów węgla może być obliczona według wzoru:
EN = CN – dono – dlnl – dlnnln
gdzie współczynniki do, dl i dln można obliczyć na podstawie triglicerydów wzorcowych. Przy zachowaniu
warunków określonych w tej metodzie uzyskany stosunek byłby zbliżony do poniższej postaci:
ECN = CN – (2,60 no) – (2,35 nl) – (2,17 nln)
Uwaga 2: Za pomocą kilku triglicerydów wzorcowych można również obliczyć rozdzielczość w odniesieniu do
trioleinianu:
α = RT1/RT trioleinianu
poprzez zastosowania skróconego czasu retencji RT1 = RT – RT rozpuszczalnika
Wykres log α w zależności od f (liczby wiązań podwójnych) umożliwia oznaczenie wartości retencji w odnie
sieniu do wszystkich triglicerydów kwasów tłuszczowych zawartych w triglicerydach wzorcowych – zob.
rysunek 1.
Uwaga 3: Efektywność kolumny powinna umożliwić wyraźne oddzielenie piku trioleinianu od pików triglice
rydów o zbliżonej wartości RT. Elucja jest przeprowadzana do piku ECN 52.
Uwaga 4: Prawidłowy pomiar powierzchni wszystkich pików istotnych z punktu widzenia przedmiotowego
oznaczenia jest zapewniony, jeżeli drugi pik odpowiadający ECN 50 wynosi 50 % pełnej skali rejestratora.
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Rysunek 1
Wykres log α w zależności od f (liczby wiązań podwójnych)

Liczba wiązań podwójnych
La: kwas laurynowy; My: kwas mirystynowy; P: kwas palmitynowy; S: kwas stearynowy; O: kwas oleinowy; L: kwas
linolowy; Ln: kwas linolenowy
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Rysunek 2
Oliwa z oliwek z niską zawartością kwasu linolowego
a

Z rozpuszczalnikiem: aceton/acetonitryl.
PROFIL a: Główne składowe pików chromatograficznych: ECN42: (1) LLL + PoLL; (2) OLLn + PoOLn; (3) PLLn; ECN44:
(4) OLL + PoOL; (5) OOLn + PLL; (6) POLn + PPoPo; (7) OOL + PoOO; ECN46: (8) OOL + LnPP; (9) PoOO; (10) SLL +
PLO; (11) PoOP + SPoL + SOLn + SPoPo; (12) PLP; ECN48: (13) OOO + PoPP; (14 + 15) SOL + POO; (16) POP; ECN50:
(17) SOO; (18) POS + SLS.
b

Z rozpuszczalnikiem: propionitryl
PROFIL b: Główne składowe pików chromatograficznych: ECN42: (1) LLL; (2) OLLn + PoLL; (3) PLLn; ECN44: (4) OLL;
(5) OOLn + PoOL; (6) PLL + PoPoO; (7) POLn + PPoPo + PPoL; ECN46: (8) OOL + LnPP; (9) PoOO; (10) SLL + PLO; (11)
PoOP + SPoL + SOLn + SPoPo; (12) PLP; ECN48: (13) OOO + PoPP; (14) SOL; (15) POO; (16) POP; ECN50: (17) SOO;
(18) POS + SLS
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Rysunek 3
Oliwa z oliwek z wysoką zawartością kwasu linolowego
a)

Z rozpuszczalnikiem: aceton/acetonitryl (50:50).
Profil a: Główne składowe pików chromatograficznych: ECN42: (1’) LLL + PoLL; (2’) OLLn + PoOLn; (3’) PLLn; ECN44:
(4’) OLL + PoOL; (5’) OOLn + PLL; (6’) POLn + PPoPo; ECN46: (7’) OOL + PoOO; (8’) PLO + SLL + PoOP; (9’) PLP +
PoPP; ECN48: (10’) OOO; (11’) POO + SLL + PPoO; (12’) POP + PLS; ECN50: (13’) SOO; (14’) POS + SLS

b)

Z rozpuszczalnikiem: propionitryl.
Profil b: Główne składowe pików chromatograficznych: ECN42: (1) LLL; (2 + 2’) OLLn + PoLL; (3) PLLn; ECN44: (4)
OLL; (5) OOLn + PoOL; (6) PLL + PoPoO; (7) POLn + PPoPo + PPoL; ECN46: (8) OOL + LnPP; (9) PoOO; (10) SLL +
PLO; (11) PoOP + SPoL + SOLn + SPoPo; ECN48: (12) PLP; (13) OOO + PoPP; (14) SOL; (15) POO; (16) POP; ECN50:
(17) SOO; (18) POS + SLS; ECN52: (19) AOO.”
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ZAŁĄCZNIK III
„ZAŁĄCZNIK XXI
Wyniki kontroli zgodności przeprowadzonych w odniesieniu do oliwy z oliwek, o których mowa w art. 8 ust. 2

Próbka

Państwo
pocho
dzenia

Miejsce
inspekcji (1)

Nazwa
prawna

Nazwa pocho Warunki prze Błędne infor
dzenia
chowywania
macje

Czytelność Z/NZ (3)

Rynek wewnętrzny (tłocznia, podmiot dokonujący butelkowania, etap sprzedaż detalicznej), wywóz, przywóz.
Każda właściwość oliwy z oliwek określona w załączniku I jest oznaczona kodem.
Zgodność/niezgodność.
Nie wymagane w odniesieniu do oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek.”

Parametry
przekraczają
limit
T/N

Jeżeli tak,
proszę
Z/NZ (3)
wskazać który
2
(które) ( )

Właściwości organoleptycz
ne (4)
Mediana
błędów

Mediana
owoco
wości

Z/NZ (3)

Wniosek końcowy

Wymagane
działanie

Sankcja

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

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

Kategoria

Właściwości chemiczne

PL

Oznakowanie
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28.3.2013
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 300/2013
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt
i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii
Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

w kolumnie C załącznika I do rozporządzenia (UE) nr
605/2010, nie jest większe od ryzyka związanego z przy
wozem przetworów mlecznych uzyskanych z mleka
surowego krów, owiec, kóz lub bawołów, pod warun
kiem że takie przetwory mleczne lub mleko surowe,
z których zostały wyprodukowane, zostały poddane
obróbce cieplnej, o której mowa w art. 4 rzeczonego
rozporządzenia. W związku z tym należy zmienić
rzeczony artykuł tak, by obejmował przetwory mleczne
uzyskane z mleka surowego wielbłąda jednogarbnego.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia
2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych
dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję
oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego prze
znaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art.
8 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8
pkt 4 oraz art. 9 ust. 4,

(4)

Emirat Dubaju Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
będący państwem trzecim nieujętym w prowadzonym
przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt wykazie
państw wolnych od pryszczycy, wyraził zainteresowanie
wywozem do Unii przetworów mlecznych uzyskanych
z mleka surowego wielbłądów jednogarbnych po uprzed
niej obróbce fizycznej lub chemicznej zgodnej z art. 4
rozporządzenia (UE) nr 605/2010 i przekazał informacje
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych
w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym
i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia
zwierząt i dobrostanu zwierząt (4).

(5)

Służba kontrolna Komisji przeprowadziła, z wynikiem
pozytywnym, audyt obejmujący kontrole zdrowia zwie
rząt i zdrowia publicznego dotyczące produkcji mleka
wielbłądów jednogarbnych w Emiracie Dubaju. Emirat
Dubaju zastosował się następnie odpowiednio do zaleceń
służby kontrolnej Komisji.

(6)

Na podstawie tych informacji można uznać, że Emirat
Dubaju jest w stanie dać konieczne gwarancje w celu
zapewnienia zgodności przetworów mlecznych wyprodu
kowanych w Emiracie Dubaju z mleka surowego wiel
błądów jednogarbnych z wymogami w zakresie zdrowia
zwierząt i zdrowia publicznego mającymi zastosowanie
do przywozu do Unii przetworów mlecznych z państw
trzecich lub ich części, w których zachodzi ryzyko wystą
pienia pryszczycy, wymienionych w kolumnie C załącz
nika I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010.

(7)

Aby dozwolony był przywóz do Unii przetworów mlecz
nych uzyskanych z mleka wielbłądów jednogarbnych
z określonych części terytorium Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, należy dodać Emirat Dubaju do
wykazu państw trzecich lub ich części zawartego
w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010,
podając jednocześnie, że zezwolenie zawarte w kolumnie
C tego wykazu ma zastosowanie jedynie do przetworów
mlecznych uzyskanych z mleka wielbłąda jednogarbnego.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające
szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego prze
znaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego
art. 11 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 605/2010 (3) ustano
wiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia
publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych
przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka suro
wego i przetworów mlecznych oraz wykaz państw trze
cich, z których dozwolony jest przywóz takich przesyłek
do Unii Europejskiej.
W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010
ustanowiono wykaz państw trzecich lub ich części,
z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej
przesyłek mleka surowego i przetworów mlecznych, oraz
wskazano rodzaj obróbki cieplnej wymaganej dla takich
towarów. Artykuł 4 rozporządzenia (UE) nr 605/2010
stanowi, że państwa członkowskie powinny zezwolić na
przywóz przesyłek przetworów mlecznych uzyskanych
z mleka surowego krów, owiec, kóz lub bawołów
z państw trzecich lub ich części, w których zachodzi
ryzyko
wystąpienia
pryszczycy,
wymienionych
w kolumnie C załącznika I, pod warunkiem że takie
przetwory mleczne lub mleko surowe, z których zostały
wyprodukowane, zostały poddane obróbce cieplnej,
o której mowa w rzeczonym artykule.
Ryzyko wynikające z przywozu do Unii przetworów
mlecznych uzyskanych z mleka surowego wielbłądów
gatunku Camelus dromedarius (wielbłąd jednogarbny)
z państw trzecich lub ich części, w których zachodzi
ryzyko
wystąpienia
pryszczycy,
wymienionych

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.
(3) Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1.

(4) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
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Należy zmienić wzór świadectwa zdrowia „Mleko-HTC”
w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr
605/2010 w celu włączenia do tego świadectwa odnie
sienia do przetworów mlecznych uzyskanych z mleka
wielbłąda jednogarbnego.

(9)

Niektóre przetwory mleczne wchodzące w zakres
obowiązywania rozporządzenia (UE) nr 605/2010 nie
są objęte kodami towarów (kodami systemu zharmoni
zowanego) we wzorach świadectw zdrowia odnoszących
się do przetworów mlecznych. Aby umożliwić bardziej
precyzyjną identyfikację tych towarów we wzorach świa
dectw zdrowia, należy dodać brakujące kody Systemu
zharmonizowanego 15.17 (margaryna) i 28.35 (fosfo
rany) do odpowiednich wzorów świadectw zdrowia
„Mleko-HTB”, „Mleko-HTC”, „Mleko-T/S” w załączniku II
do rzeczonego rozporządzenia.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE)
nr 605/2010.

(11)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

28.3.2013

1) w art. 4 ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek
przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego
krów, owiec, kóz, bawołów lub, gdy jest to wyraźnie
dopuszczone w załączniku I, wielbłądów gatunku Camelus
dromedarius z państw trzecich lub ich części, w których
zachodzi ryzyko wystąpienia pryszczycy, wymienionych
w kolumnie C załącznika I, pod warunkiem że takie prze
twory mleczne lub mleko surowe, z których zostały wypro
dukowane, zostały poddane obróbce cieplnej obejmującej:”;

2) w załącznikach I i II wprowadza się zmiany zgodnie z załącz
nikiem do niniejszego rozporządzenia.

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

Artykuł 1
W rozporządzeniu (UE) nr 605/2010 wprowadza się następu
jące zmiany:

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2013 r.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
W załącznikach do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a) w tabeli zawartej w załączniku, po wpisie dotyczącym Andory dodaje się wpis w brzmieniu:
„AE

Emirat Dubaju Zjednoczonych Emiratów Arabskich (1)

0

0

+ (2)”

b) w tabeli zawartej w rzeczonym załączniku dodaje się przypisy w brzmieniu:
„(1)

Tylko przetwory mleczne wyprodukowane z mleka wielbłądów gatunku Camelus dromedarius.

( 2)

Przetwory mleczne wyprodukowane z mleka wielbłądów gatunku Camelus dromedarius są dozwolone.”;

2) w załączniku II część 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) pole I.19 we wzorze „Wzór Mleko-HTB” uwagi część I otrzymuje brzmienie:
„— Rubryka I.19: użyć właściwego kodu Systemu zharmonizowanego (HS) w ramach następujących pozycji:
04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 albo 35.04.”;
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b) „Wzór Mleko-HTC” otrzymuje brzmienie:
„Wzór Mleko-HTC
Świadectwo zdrowia dla przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z państw trzecich
lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z kolumną C załącznika I do rozporządzenia (UE) nr
605/2010, przeznaczonych do przywozu do Unii Europejskiej

28.3.2013

28.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/75

L 90/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2013

28.3.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

c) pole I.19 we wzorze „Wzór Mleko-T/S” uwagi część I otrzymuje brzmienie:
„— Rubryka I.19: użyć właściwego kodu Systemu zharmonizowanego (HS) w ramach następujących pozycji: 04.01;
04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 albo 35.04.”.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 301/2013
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do corocznych zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej w okresie 2009-2011
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stoso
wania międzynarodowych standardów rachunkowości (1),
w szczególności jego art. 3 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2)
przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunko
wości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 paździer
nika 2008 r.
W dniu 17 maja 2012 r. Rada Międzynarodowych Stan
dardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała dokument
Annual Improvements 2009–2011 Cycle (coroczne zmiany
Międzynarodowych
Standardów
Sprawozdawczości
Finansowej w okresie 2009-2011) (zmiany) w ramach
regularnej procedury wprowadzania zmian, która ma na
celu udoskonalenie i doprecyzowanie tych standardów.
Zmiany te mają na celu rozwiązanie niemających pilnego
charakteru, ale koniecznych kwestii związanych z brakiem
spójności w Międzynarodowych Standardach Sprawoz
dawczości Finansowej (MSSF) lub z koniecznością dopre
cyzowania sformułowań, które to kwestie były omawiane
przez RMSR w ramach cyklu prac nad zmianami tych
standardów, który rozpoczął się w 2009 r. Trzy
z omawianych zmian, a mianowicie zmiany załącznika
D do MSSF 1, zmiany Międzynarodowego Standardu
Rachunkowości (MRS) 16 oraz zmiany MSR 34,
stanowią wyjaśnienia lub korekty odpowiednich standar
dów. Pozostałe trzy zmiany, a mianowicie zmiany MSSF
1, MSR 1 i MSR 32, obejmują zmiany obowiązujących
wymogów lub też stanowią dodatkowe wyjaśnienia doty
czące stosowania tych wymogów.
Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG)
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany spełniają
techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1126/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunko
wości,

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1
(2) Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wpro
wadza się następujące zmiany:
1) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawoz
dawczości Finansowej po raz pierwszy zmienia się zgodnie
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;
2) Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 1 Prezen
tacja sprawozdania finansowego zmienia się zgodnie z załączni
kiem do niniejszego rozporządzenia;
3) MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawoz
dawczości Finansowej po raz pierwszy i MSR 34 Śródroczna spra
wozdawczość finansowa zmienia się zgodnie ze zmianami MSR
1, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządze
nia;
4) MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe zmienia się zgodnie z załącz
nikiem do niniejszego rozporządzenia;
5) MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja zmienia się zgodnie
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;
6) Interpretację Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) 2 Udziały członkowskie
w spółdzielniach i podobne instrumenty zmienia się zgodnie ze
zmianami MSR 32, jak określono w załączniku do niniej
szego rozporządzenia;
7) MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa zmienia się
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa
w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego
roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013 r.
lub później.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
MSSF 1

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

MSR 1

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych

MSR 16

MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe

MSR 32

MSR 32 Instrumenty finansowe: Prezentacja

MSR 34

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa

„Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są
zastrzeżone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach.
Więcej informacji można uzyskać na stronie RMSR pod adresem www.iasb.org”
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Zmiana MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
Dodano paragrafy 4A–4B, 23A–23B i 39P.
ZAKRES
4A

Niezależnie od wymogów określonych w paragrafach 2 i 3 jednostka, która zastosowała MSSF w jednym
z poprzednich okresów sprawozdawczych, ale której ostatnie roczne sprawozdania finansowe nie zawierały
wyraźnego i bezwarunkowego stwierdzenia o zgodności z MSSF, musi albo zastosować niniejszy MSSF, albo
zastosować MSSF retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych
i korygowanie błędów, tak jakby jednostka nigdy nie zaprzestała stosowania MSSF.

4B

Jeżeli jednostka postanawia nie stosować niniejszego MSSF zgodnie z paragrafem 4A, jednostka stosuje mimo to
wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w paragrafach 23A–23B MSSF 1, w uzupełnieniu wymogów
dotyczących ujawniania informacji określonych w MSR 8.

PREZENTACJA I UJAWNIANIE INFORMACJI
Wyjaśnienia dotyczące przejścia na MSSF
23A Jednostka, która zastosowała MSSF w jednym z poprzednich okresów sprawozdawczych jak opisano w paragrafie
4A, ujawnia:
(a) powód, dla którego zaprzestała stosowania MSSF; oraz
(b) powód, dla którego wznawia stosowanie MSSF.
23B Jeżeli zgodnie z paragrafem 4A jednostka postanawia nie stosować MSSF 1, wyjaśnia powody, dla których
postanawia stosować MSSF tak, jakby nigdy nie zaprzestała stosowania MSSF.
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
39P

Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., dodano para
grafy 4A–4B i 23A–23B. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachun
kowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2013 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do
wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

Zmiana załącznika D do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz
pierwszy
Zmieniono paragraf D23 oraz dodano paragraf 39Q.
Koszty finansowania zewnętrznego
D23 Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może postanowić o stosowaniu wymogów MSR 23 od daty przejścia na
MSSF lub od wcześniejszej daty zgodnie z paragrafem 28 MSR 23. Od dnia, w którym jednostka, która stosuje to
odstępstwo, zaczyna stosować MSR 23, jednostka ta:
(a) nie modyfikuje pozycji kosztów finansowania zewnętrznego, które zostały skapitalizowane zgodnie z wcześniej
stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości i uwzględnione w wartości bilansowej aktywów na
ten dzień; oraz
(b) ujmuje koszty finansowania zewnętrznego poniesione tego dnia i później zgodnie z MSR 23, w tym te koszty
finansowania zewnętrznego, które zostały poniesione tego dnia i później w odniesieniu do dostosowywanych
składników aktywów znajdujących się w trakcie budowy.
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
39Q Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono
paragraf D23. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany
wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później.
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego
okresu, ujawnia ten fakt.
Zmiana MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
Zmieniono paragrafy 10, 38 i 41. Usunięto paragrafy 39 i 40. Dodano paragrafy 38A–38D, 40A–40D i 139L (choć treść
paragrafów 38A i 38B opiera się na treści dotychczasowych paragrafów 39 i 40, które zostały usunięte), a także nagłówki
przed paragrafami 38, 38C i 40A.
Pełne sprawozdania finansowe
10

Pełne sprawozdania finansowe składają się z:
(a) sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec okresu,
(b) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres,
(c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za dany okres,
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(d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za dany okres,
(e) informacji dodatkowych zawierających podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz
inne informacje objaśniające,
(ea) informacji porównawczych w odniesieniu do poprzedniego okresu, jak określono w paragrafach 38
i 38A, oraz
(f) sprawozdania z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu, jeżeli jednostka zastosowała
zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia
pozycji w sprawozdaniach finansowych lub przeklasyfikowała pozycje w sprawozdaniach finanso
wych zgodnie z paragrafami 40A–40D.
Jednostka może stosować inne tytuły sprawozdań niż te zastosowane w niniejszym standardzie. Przy
kładowo jednostka może stosować tytuł „sprawozdanie z całkowitych dochodów” zamiast „sprawoz
danie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów”.
Informacje porównawcze
Minimalne informacje porównawcze
38

O ile MSSF w inny sposób nie dopuszczają lub nie nakładają innego wymogu, jednostka przedstawia
informacje porównawcze dotyczące poprzedniego okresu w odniesieniu do wszystkich kwot wykaza
nych w sprawozdaniach finansowych za okres bieżący. Informacje porównawcze jednostka przedstawia
także w odniesieniu do informacji opisowych, jeżeli są przydatne dla zrozumienia sprawozdań finanso
wych za okres bieżący.

38A Jednostka przedstawia przynajmniej dwa sprawozdania z sytuacji finansowej, dwa sprawozdania z zysków
lub strat i innych całkowitych dochodów, dwa odrębne sprawozdania z zysków lub strat (jeżeli są
prezentowane), dwa sprawozdania z przepływów pieniężnych, dwa sprawozdania ze zmian w kapitale
własnym oraz odnośne informacje dodatkowe.
38B W niektórych przypadkach informacje opisowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za poprzedni(-e) okres(-y) są
nadal przydatne w okresie bieżącym. Na przykład szczegóły dotyczące sporu prawnego, którego wynik był
niepewny na koniec poprzedniego okresu i który nadal nie został rozstrzygnięty, jednostka ujawnia w okresie
bieżącym. Użytkownicy mogą odnieść korzyści z ujawnienia informacji o tym, że na koniec poprzedniego okresu
występowała niepewność, jak również z ujawnienia informacji o krokach, które zostały podjęte, aby niepewność tę
usunąć.
Dodatkowe informacje porównawcze
38C Jednostka może przedstawiać informacje porównawcze uzupełniające minimalne informacje porównawcze wyma
gane przez MSSF, o ile informacje te są przygotowane zgodnie z MSSF. Te informacje porównawcze mogą składać
się z jednego lub większej liczby sprawozdań, o których mowa w paragrafie 10, ale nie muszą obejmować pełnego
sprawozdania finansowego. W takim przypadku jednostka przedstawia odnośne informacje dodatkowe dotyczące
tych dodatkowych sprawozdań.
38D Jednostka może na przykład przedstawić trzecie sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
(prezentując tym samym okres bieżący, poprzedni okres oraz jeden dodatkowy okres porównawczy). Jednostka nie
musi jednak przedstawiać trzeciego sprawozdania z sytuacji finansowej, trzeciego sprawozdania z przepływów
pieniężnych ani trzeciego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym (tj. dodatkowego sprawozdania finansowego
do celów porównawczych). Jednostka jest natomiast zobowiązana przedstawić, w informacji dodatkowej do spra
wozdań finansowych, informacje porównawcze dotyczące tego dodatkowego sprawozdania z zysków lub strat
i innych całkowitych dochodów.
39

[usunięty]

40

[usunięty]
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, retrospektywne przekształcenie lub przekla
syfikowanie

40A Jednostka przedstawia trzecie sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu
w uzupełnieniu sprawozdań finansowych wymaganych jako minimalne informacje porównawcze zgodnie
z paragrafem 38A, jeżeli:
(a) zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie, dokonała retrospektywnego prze
kształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym lub przeklasyfikowała pozycje w sprawozdaniu
finansowym; oraz
(b) retrospektywne zastosowanie, retrospektywne przekształcenie lub przeklasyfikowanie ma istotny
wpływ na informacje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu.
40B W okolicznościach opisanych w paragrafie 40A jednostka przedstawia trzy sprawozdania z sytuacji finansowej:
(a) na koniec okresu bieżącego;
(b) na koniec poprzedniego okresu; oraz
(c) na początek poprzedniego okresu.
40C Jeżeli jednostka jest zobowiązana przedstawić dodatkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej zgodnie z paragrafem
40A, musi ujawnić informacje wymagane zgodnie z paragrafami 41–44 oraz MSR 8. Jednostka nie musi jednak
przedstawiać informacji dodatkowych dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej na początek poprzedniego
okresu.
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40D Datą tego sprawozdania z sytuacji finansowej jest początek poprzedniego okresu, niezależnie od tego, czy w spra
wozdaniach finansowych jednostki przedstawiono informacje porównawcze dla wcześniejszych okresów (co
dopuszcza paragraf 38C).
41

Jeżeli jednostka zmienia sposób prezentacji lub klasyfikacji pozycji sprawozdań finansowych, dokonuje
przeklasyfikowania informacji porównawczych, chyba że jest to niewykonalne w praktyce. Jeżeli
jednostka dokonuje przeklasyfikowania informacji porównawczych, ujawnia następujące informacje (od
początku poprzedniego okresu włącznie):
(a) rodzaj przeklasyfikowania,
(b) kwotę każdej pozycji lub kategorii pozycji, które są przeklasyfikowywane; oraz
(c) powód przeklasyfikowania.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ORAZ DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
139L Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono
paragrafy 10, 38 i 41, usunięto paragrafy 39–40 oraz dodano paragrafy 38A–38D i 40A–40D. Jednostka stosuje tę
zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie
błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest
dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.
Zmiany innych standardów wynikające ze zmiany MSR 1
Poniższe zmiany innych MSSF są niezbędne celem zapewnienia spójności ze zmienionym MSR 1.
Zmiana MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
Zmieniono paragraf 21 i dodano paragraf 39R.
PREZENTACJA I UJAWNIANIE INFORMACJI
Informacje porównawcze
21

Jednostka w swoich pierwszych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF zamieszcza przy
najmniej trzy sprawozdania z sytuacji finansowej, dwa sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych
dochodów, dwa odrębne sprawozdania z zysków lub strat (jeżeli są prezentowane), dwa sprawozdania z prze
pływów pieniężnych, dwa sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz odnośne informacje dodatkowe
obejmujące informacje porównawcze dla wszystkich prezentowanych sprawozdań.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
39R Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono
paragraf 21. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany
wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później.
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego
okresu, ujawnia ten fakt.
Zmiana MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
Zmieniono paragraf 5 oraz dodano paragraf 52.
TREŚĆ ŚRÓDROCZNEGO RAPORTU FINANSOWEGO
5

MSR 1 definiuje pełne sprawozdania finansowe jako składające się z następujących części:
(a) sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec okresu,
(b) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres,
(c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za dany okres,
(d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za dany okres,
(e) informacji dodatkowych zawierających podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne
informacje objaśniające,
(ea) informacji porównawczych w odniesieniu do poprzedniego okresu, jak określono w paragrafach 38 i 38A
MSR 1, oraz
(f)

sprawozdania z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu, jeżeli jednostka zastosowała zasady
(politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawoz
daniach finansowych lub przeklasyfikowała pozycje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z paragrafami
40A–40D MSR 1.

Jednostka może stosować inne tytuły sprawozdań niż te zastosowane w niniejszym standardzie. Przykładowo
jednostka może stosować tytuł „sprawozdanie z całkowitych dochodów” zamiast „sprawozdanie z zysków lub
strat i innych całkowitych dochodów”.
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DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
52

Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono
paragraf 5, która to zmiana stanowiła następstwo zmiany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych. Jednostka
stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych
i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. Wcześniejsze
zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia
ten fakt.
Zmiana MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe

Zmieniono paragraf 8 oraz dodano paragraf 81G.
UJMOWANIE
8

Pozycje takie jak części zamienne, wyposażenie awaryjne oraz wyposażenie związane z serwisem są ujmowane
zgodnie z niniejszym MSSF, jeżeli spełniają one definicję rzeczowych aktywów trwałych. W innych przypadkach
pozycje te są klasyfikowane jako zapasy.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
81G Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono
paragraf 8. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany
wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później.
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego
okresu, ujawnia ten fakt.
Zmiana MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja
Zmieniono paragrafy 35, 37 i 39 oraz dodano paragrafy 35A i 97M.
PREZENTACJA
Odsetki, dywidendy, straty i zyski
(zob. także paragraf OS37)
35

Odsetki, dywidendy, straty i zyski związane z instrumentem finansowym lub składnikiem będącym
zobowiązaniem finansowym ujmuje się jako przychody lub koszty w wyniku finansowym. Wypłaty na
rzecz posiadaczy instrumentów kapitałowych ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym. Koszty trans
akcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jako zmniejszenie kapitału własnego.

35A Podatek dochodowy związany z wypłatami na rzecz posiadaczy instrumentów kapitałowych oraz z kosztami
transakcji związanymi z operacjami na kapitale własnym jest rozliczany zgodnie z MSR 12 Podatek dochodowy.
37

W związku z emisją albo nabyciem własnych instrumentów kapitałowych jednostka zazwyczaj ponosi różnego
rodzaju koszty. Koszty te mogą obejmować opłaty rejestracyjne i inne obowiązkowe płatności, wynagrodzenia
doradców prawnych, księgowych i innych specjalistów, koszty druku i opłaty skarbowe. Koszty transakcji związane
z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jako zmniejszenie kapitału własnego w stopniu, w jakim stanowią
one koszty krańcowe bezpośrednio odnoszące się do operacji na kapitale własnym, które w innym przypadku nie
zostałyby poniesione. Koszty związane z zaniechaną operacją na kapitale własnym są ujmowane jako koszty.

39

Kwotę kosztów transakcji rozliczanych jako zmniejszenie kapitału własnego w danym okresie ujawnia się odrębnie,
zgodnie z MSR 1.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I OKRES PRZEJŚCIOWY
97M Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono
paragrafy 35, 37 i 39 oraz dodano paragraf 35A. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8
Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczy
nających się 1 stycznia 2013 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę
zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.
Zmiany innych standardów wynikające ze zmiany MSR 32
Poniższe zmiany innych MSSF są niezbędne celem zapewnienia spójności ze zmienionym MSR 32.
Zmiana KIMSF 2 Udziały członkowskie w spółdzielniach i podobne instrumenty
Zmieniono paragraf 11 oraz dodano paragraf 17.
UZGODNIONE STANOWISKO
11

Zgodnie z wymogami paragrafu 35 MSR 32 wypłaty na rzecz posiadaczy instrumentów kapitałowych ujmuje się
bezpośrednio w kapitale własnym. Odsetki, dywidendy i innego rodzaju przychody dotyczące instrumentów
finansowych zaklasyfikowanych jako zobowiązania finansowe stanowią koszty, niezależnie od tego, czy w rozu
mieniu prawa kwoty te posiadają cechy dywidend, odsetek czy innych świadczeń.
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DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
17

Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono
paragraf 11. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany
wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później.
Jeżeli jednostka stosuje tę zmianę MSR 32, stanowiącą część dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle
(opublikowanego w maju 2012 r.), w odniesieniu do wcześniejszego okresu, również zmianę paragrafu 11 stosuje
się do tego wcześniejszego okresu.
Zmiana MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa

Zmieniono paragraf 16A oraz dodano paragraf 53.
TREŚĆ ŚRÓDROCZNEGO RAPORTU FINANSOWEGO
Ujawnianie innych informacji
16A W uzupełnieniu ujawnienia znaczących zdarzeń i transakcji zgodnie z paragrafami 15–15C, jednostka
w informacji dodatkowej do swojego śródrocznego sprawozdania finansowego uwzględnia następujące
informacje, jeżeli nie zostały one ujawnione w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego. Infor
macje te ujawnia się zwykle za okres od początku roku obrotowego do dnia sporządzenia raportu.
(a) …
(g) następujące informacje na temat segmentu (ujawnianie informacji na temat segmentu w śródrocznych
raportach finansowych jednostki jest konieczne tylko wtedy, gdy MSSF 8 Segmenty operacyjne wymaga
od jednostki ujawniania tych informacji w jej rocznych sprawozdaniach finansowych):
(i) …
(iv) wycena łącznych aktywów i zobowiązań dla określonego segmentu objętego obowiązkiem spra
wozdawczym, jeżeli kwoty te są regularnie przekazywane głównemu organowi odpowiedzial
nemu za podejmowanie decyzji operacyjnych i jeżeli nastąpiła istotna zmiana w porównaniu
z kwotą ujawnioną w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym dla tego segmentu objętego
obowiązkiem sprawozdawczym;
(v) …
(h) …
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
53

Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono
paragraf 16A. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany
wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później.
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego
okresu, ujawnia ten fakt.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 302/2013
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 616/2007 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi
kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych
państw trzecich
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
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:
(2)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2007
ustanawia
zarządzanie kontyngentami taryfowymi na mięso
drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych
państw trzecich.

(2)

W celu uniknięcia niespójności należy zmienić i ujedno
licić minimalne i maksymalne ilości mające zastosowanie
do wniosków o uprawnienia do przywozu i pozwolenia
na przywóz.

(3)

W celu poprawy i harmonizacji zarządzania kontyngen
tami należy dostosować zabezpieczenie dla niektórych
kontyngentów oraz okres ważności pozwoleń na przy
wóz, zaś pozwolenia na przywóz dla niektórych grup nie
powinny być przenoszalne.

(4)

W załączniku należy określić, że przyznanie pewnych
kontyngentów pozostałym państwom powinno, w niektó
rych przypadkach, obejmować Brazylię lub Tajlandię.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 616/2007.

(6)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków
Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez
jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

„7.
Wnioski o pozwolenie oraz pozwolenia zawierają
w rubryce 20 jeden z zapisów znajdujących się w załącz
niku II część A.
Pozwolenia zawierają w rubryce 24 jeden z zapisów znaj
dujących się w załączniku II część B.
W odniesieniu do grup nr 3 i 6A oraz kontyngentu 6B
o numerze porządkowym 09.4262 pozwolenia zawierają
w rubryce 24 jeden z zapisów znajdujących się w załącz
niku II część C.
W odniesieniu do grupy nr 8 i kontyngentu 6B
o numerze porządkowym 09.4261 pozwolenia zawierają
w rubryce 24 jeden z zapisów znajdujących się w załącz
niku II część D.
W odniesieniu do kontyngentów 6B o numerach porząd
kowych 09.4263, 09.4264 oraz 09.4265 pozwolenia
zawierają w rubryce 24 jeden z zapisów znajdujących
się w załączniku II część E.”;
2) art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Przy składaniu wniosków o pozwolenia na przywóz
w odniesieniu do grup 2, 3, 6A, 6B oraz 8 wnosi się zabez
pieczenie w wysokości 50 EUR za 100 kg. W odniesieniu do
grup nr 1, 4A, 4B oraz 7 zabezpieczenie wynosi 10 EUR za
100 kg, zaś w odniesieniu do wniosków o uprawnienia do
przywozu dla grup nr 5A i 5B zabezpieczenie wynosi
35 EUR za 100 kg.”;
3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 616/2007 wprowadza się następu
jące zmiany:
1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.
Każdy wniosek o pozwolenie na przywóz lub
uprawnienia do przywozu musi spełniać wymogi doty
czące ilości minimalnej w tonach oraz wymogi dotyczące
maksymalnego odsetka ilości dostępnej dla danego
okresu lub podokresu obowiązywania kontyngentu.
Wzmiankowane wymogi dla poszczególnych kontyn
gentów są określone w załączniku I.”;
(1 )

Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 142 z 5.6.2007, s. 3.

„Artykuł 7
1.
Na zasadzie odstępstwa od art. 22 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 376/2008 (*) pozwolenia na przywóz
i uprawnienia do przywozu są ważne od pierwszego dnia
okresu lub podokresu obowiązywania kontyngentu, w odnie
sieniu do którego złożono wniosek, oraz do dnia 30
czerwca tego samego okresu obowiązywania kontyngentu.
Jednakże dla grup nr 5A i 5B pozwolenia są ważne przez
15 dni roboczych od daty faktycznego wydania pozwolenia,
zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008.
2.
Na zasadzie odstępstwa od art. 8 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 376/2008 uprawnień wynikających z pozwoleń dla
grup innych niż grupy nr 5A i 5B nie przenosi się.
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3.
Nie naruszając przepisów art. 8 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 376/2008, przeniesienie uprawnień wynikających
z pozwoleń dla grup nr 5A i 5B ogranicza się do nabywców
spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5
rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i art. 4 ust. 1 i 2 niniej
szego rozporządzenia.
___________
(*) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.”;

L 90/87

4) załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego
rozporządzenia;
5) załącznik II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako
część E do załącznika II.
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 27 marca 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
„ZAŁĄCZNIK I
Mięso drobiowe, solone lub w solance (*)
Państwo

Numer
grupy

Okresowość
zarządzania

Numer
porządkowy

Kod CN

Cło

Ilość roczna
(w tonach)

Brazylia

1

Raz na
kwartał

09.4211

ex 0210 99 39

15,4 %

170 807

100 t

10 %

Tajlandia

2

Raz na
kwartał

09.4212

ex 0210 99 39

15,4 %

92 610

100 t

5%

Inne

3

Roczne

09.4213

ex 0210 99 39

15,4 %

828

10 t

10 %

Minimum Maksimum
na wniosek na wniosek

(*) Stosowalność systemu preferencyjnego określana jest w oparciu o kod CN oraz dotyczy mięsa drobiowego, solonego lub w solance
objętego kodem CN 0207.

Wyroby z mięsa drobiowego innego niż mięso indycze
Państwo

Numer
grupy

Okresowość
zarządzania

Numer
porządkowy

Kod CN

Cło

Ilość roczna
(w tonach)

Brazylia

4A

Raz na
kwartał

09.4214

1602 32 19

8%

79 477

100 t

10 %

09.4251

1602 32 11

630 EUR/t

15 800

100 t

10 %

09.4252

1602 32 30

10,9 %

62 905

100 t

10 %

Tajlandia

4B

Roczne

09.4253

1602 32 90

10,9 %

295

10 t

100 %

5A

Raz na
kwartał

09.4215

1602 32 19

8%

160 033

100 t

10 %

09.4254

1602 32 30

10,9 %

14 000

100 t

10 %

09.4255

1602 32 90

10,9 %

2 100

10 t

10 %

09.4256

1602 39 29

10,9 %

13 500

100 t

10 %

09.4257

1602 39 21

630 EUR/t

10

10 t

100 %

09.4258

ex 1602 39 85 (1)

10,9 %

600

10 t

100 %

09.4259

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

600

10 t

100 %

09.4216

1602 32 19

8%

11 443

10 t

10 %

09.4260

1602 32 30

10,9 %

2 800

10 t

10 %

09.4261 (3)

1602 32 11

630 EUR/t

340

10 t

100 %

09.4262

1602 32 90

10,9 %

470

10 t

100 %

09.4263 (4)

1602 39 29

10,9 %

220

10 t

100 %

09.4264 (4)

ex 1602 39 85 (1)

10,9 %

148

10 t

100 %

09.4265 (4)

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

125

10 t

100 %

5B

Inne

6A

6B

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

Minimum Maksimum
na wniosek na wniosek

Roczne

Raz na
kwartał

Roczne

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające 25 % lub więcej, ale mniej niż 57 % masy mięsa lub podrobów drobiowych.
Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów drobiowych.
Inne niż Brazylia, w tym Tajlandia.
Inne niż Tajlandia, w tym Brazylia.
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Wyroby z mięsa indyczego
Państwo

Numer
grupy

Okresowość
zarządzania

Numer
porządkowy

Kod CN

Cło

Ilość roczna
(w tonach)

Brazylia

7

Raz na
kwartał

09.4217

1602 31

8,5 %

92 300

100 t

10 %

Inne

8

Raz na
kwartał

09.4218

1602 31

8,5 %

11 596

10 t

10 %”

Minimum Maksimum
na wniosek na wniosek

ZAŁĄCZNIK II
„E. Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 7 akapit piąty:
w języku bułgarskim:

Не следва да се използва за продукти с произход от Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) №
616/2007.

w języku hiszpańskim:

No puede utilizarse para productos originarios de Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no
616/2007.

w języku czeskim:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

w języku duńskim:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Thailand i henhold til forordning (EF) nr.
616/2007.

w języku niemieckim:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in
Thailand.

w języku estońskim:

Ei ole kasutatav Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

w języku greckim:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 616/2007.

w języku angielskim:

Not to be used for products originating in Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

w języku francuskim:

N’est pas utilisable pour des produits originaires de Thaïlande en application du règlement (CE) no
616/2007.

w języku włoskim:

Da non utilizzare per prodotti originari della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n.
616/2007.

w języku łotewskim:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Taizemes izcelsmes produktiem.

w języku litewskim:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr.
616/2007.

w języku węgierskim:

Nem alkalmazandó a Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

w języku maltańskim:

Ma jistax jintuża għall-prodotti li joriġinaw mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru
616/2007.

w języku niderlandzkim: Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Thailand overeenkomstig Verorde
ning (EG) nr. 616/2007.
w języku polskim:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 616/2007.

w języku portugalskim:

Não utilizável para produtos originários da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE)
n.o 616/2007.

w języku rumuńskim:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr.
616/2007.

w języku słowackim:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Thajska.

w języku słoweńskim:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Tajske.

w języku fińskim:

Ei voimassa Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukai
sesti.

w języku szwedzkim:

Får inte användas för produkter med ursprung i Thailand i enlighet med förordning (EG) nr
616/2007”.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 303/2013
z dnia 27 marca 2013 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców
i warzyw
dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do
produktów i okresów określonych w części A załącznika
XVI do wspomnianego rozporządzenia.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
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),

(2)

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

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 27 marca 2013 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)

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

71,0
111,6
135,6
106,1

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

194,1
152,2
159,3
168,5

0709 91 00

EG
ZZ

66,7
66,7

0709 93 10

MA
TR
ZZ

42,8
155,2
99,0

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

58,2
72,5
59,7
67,4
66,5
64,9

0805 50 10

TR
ZZ

77,5
77,5

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

96,5
88,0
129,7
75,5
28,2
196,6
113,5
104,0

0808 30 90

AR
CL
TR
US
ZA
ZZ

108,6
147,7
208,9
150,6
117,0
146,6

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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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 304/2013
z dnia 27 marca 2013 r.
ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia
2013 r.
KOMISJA EUROPEJSKA,

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr
642/2010, ceną do obliczania należności celnych przy
wozowych produktów objętych kodami CN 1001 19 00,
1001 11 00, ex 1001 91 20 (pszenica zwyczajna, do
siewu), ex 1001 99 00 (pszenica zwyczajna wysokiej
jakości, inna niż do siewu), 1002 10 00, 1002 90 00,
1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 i 1007 90 00
jest dzienna reprezentatywna cena przywozowa CIF usta
lona w sposób określony w art. 5 wymienionego
rozporządzenia.

(4)

Należy ustalić należności celne przywozowe na okres od
dnia 1 kwietnia 2013 r., mające zastosowanie do czasu
wejścia w życie nowych ustaleń.

(5)

Ze względu na konieczność zapewnienia możliwie jak
najszybszego stosowania tego środka niniejsze rozporzą
dzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowa
nia,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
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 Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia
20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności przy
wozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr
1234/2007 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Artykuł 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007
przewiduje, że należności celne przywozowe na produkty
objęte
kodami
CN
1001 19 00,
1001 11 00,
ex 1001 91 20 (pszenica zwyczajna, do siewu),
ex 1001 99 00 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości,
inna niż do siewu), 1002 10 00, 1002 90 00,
1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00,
są równe cenie interwencyjnej obowiązującej w odnie
sieniu do takich produktów przy przywozie, powięk
szonej o 55 % i zmniejszonej o cenę przywozową CIF
stosowaną wobec danej przesyłki. Należności te nie
mogą jednak przekroczyć stawki określonej we wspólnej
taryfie celnej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Od dnia 1 kwietnia 2013 r. w załączniku I do niniejszego
rozporządzenia, na podstawie elementów znajdujących się
w załączniku II, ustala się należności celne przywozowe
w sektorze zbóż, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007.

Artykuł 136 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007
stanowi, że do celów obliczenia należności celnych przy
wozowych, o których mowa w ust. 1 wspomnianego
artykułu, reprezentatywne ceny przywozowe CIF ustana
wiane są regularnie dla przedmiotowych produktów.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2013 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 187 z 21.7.2010, s. 5.
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ZAŁĄCZNIK I
Należności celne przywozowe na produkty, o których mowa w art. 136 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1234/2007, mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2013 r.
Kod CN

Wyszczególnienie

Należność celna
przywozowa (1)
(EUR/t)

1001 19 00

PSZENICA durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

ex 1001 91 20

PSZENICA zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 99 00

PSZENICA zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

ŻYTO

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 10 90

KUKURYDZA do siewu, inna niż hybrydy
KUKURYDZA, inna niż do siewu

(2)

Ziarno SORGO, inne niż hybrydy do siewu

0,00
0,00
0,00

1007 90 00
(1) Importer może skorzystać, w zastosowaniu art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 642/2010, ze zmniejszenia należności celnej o:
— 3 EUR/t, jeżeli port wyładunku jest portem Morza Śródziemnego (poza cieśniną Gibraltaru) lub Morza Czarnego, a towar przybywa
do Unii przez Ocean Atlantycki lub Kanał Sueski,
— 2 EUR/t, jeśli port wyładunku znajduje się w Danii, Estonii, Irlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji, Zjednoczonym
Królestwie lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, a towar przybywa do Unii przez Ocean Atlantycki.
(2) Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione zostały warunki ustanowione
w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010.
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ZAŁĄCZNIK II
Czynniki uwzględnione przy obliczeniu należności ustalonych w załączniku I
15.3.2013-26.3.2013
1. Średnie z okresu referencyjnego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010:
(EUR/t)

Giełda
Notowanie
Cena FOB USA
Premia za Zatokę
Premia za Wielkie Jeziora

Pszenica
Pszenica durum, Pszenica durum,
durum, wysokiej
średniej jakości (2) niskiej jakości (3)
jakości

Pszenica
zwykła (1)

Kukurydza

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

241,73

221,29

—

—

—

—

—

300,83

290,83

270,83

84,96

20,14

—

—

—

—

—

—

—

—

(1) Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).
(2) Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).
(3) Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).

2. Średnie z okresu referencyjnego określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 642/2010:
Koszt frachtu: Zatoka Meksykańska – Rotterdam:

16,32 EUR/t

Koszt frachtu: Wielkie Jeziora – Rotterdam:

51,71 EUR/t
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DECYZJE
DECYZJA RADY 2013/160/WPZiB
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 29,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

W dniu 15 lutego 2011 r. Rada przyjęła decyzję
2011/101/WPZiB (1).
W dniach 23 lipca 2012 r. i 18 lutego 2013 r. Rada
stwierdziła, że przeprowadzenie w Zimbabwe w poko
jowej atmosferze wiarygodnego referendum konstytucyj
nego stanowiłoby ważny krok dla przygotowania demo
kratycznych wyborów, który uzasadniłby natychmias
towe zawieszenie większej części wszelkich nadal utrzy
mywanych unijnych środków ograniczających skierowa
nych przeciwko osobom i podmiotom.
Z uwagi na wynik referendum konstytucyjnego przepro
wadzonego w Zimbabwe w dniu 16 marca 2013 r. Rada
podjęła decyzję o zawieszeniu zakazu podróży i zamro
żenia aktywów mających zastosowanie do większości
osób i podmiotów określonych w załączniku I do decyzji
2011/101/WPZiB. Zawieszenie powinno być poddawane
przeglądowi przez Radę co trzy miesiące przy uwzględ
nieniu rozwoju sytuacji w Zimbabwe.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W decyzji Rady 2011/101/WPZiB wprowadza się następujące
zmiany:
1) art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.
Środki, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5
ust. 1 i 2, o ile mają one zastosowanie do osób i podmiotów
wymienionych w załączniku II, zostają zawieszone do dnia
20 lutego 2014 r. Zawieszenie jest poddawane przeglądowi
co trzy miesiące.”;
2) załącznik II zostaje zastąpiony tekstem przedstawionym
w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2013 r.
W imieniu Rady
E. GILMORE

(4)

Należy zatem zmienić decyzję 2011/101/WPZiB,

(1) Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 6.

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK II
OSOBY I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 10 UST. 3
I. Osoby
Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy)

1.

Abu Basutu, Titus MJ

2.

Buka (alias Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (alias Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi
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Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy)

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton

39.

Mhandu, Cairo (alias Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (alias Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho

58.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester

62.

Nhema, Francis

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor TC

67.

Sakupwanya, Stanley
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Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy)

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana, Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai

II. Podmioty
Nazwa

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (alias Jongwe Printing and Publishing Co., alias Jongwe
Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (alias Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (alias Zidco Holdings (PVT) Ltd)”

28.3.2013

28.3.2013
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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 11 marca 2013 r.
zmieniająca decyzję Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez
państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE
(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1279)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/161/UE)
Należy zatem włączyć do wykazu wpisy dotyczące Bośni
i Hercegowiny odnoszące się do drobiu, mleka, jaj
i miodu.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia
1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych
substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach
pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającą dyrektywy
85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG
i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit
czwarty oraz art. 29 ust. 2,

(5)

Japonia przedłożyła Komisji plan w odniesieniu do bydła.
Plan ten zawiera wystarczające gwarancje i powinien
zostać zatwierdzony. Należy zatem włączyć do wykazu
wpis dotyczący Japonii odnoszący się do bydła.

(6)

Mołdawia przedłożyła Komisji plan dotyczący drobiu,
akwakultury i jaj. Plan ten zawiera wystarczające
gwarancje i powinien zostać zatwierdzony. Należy
zatem włączyć do wykazu wpisy dotyczące Mołdawii
odnoszące się do drobiu, akwakultury i jaj.

(7)

Wyspy Pitcairn są obecnie ujęte w wykazie w odniesieniu
do miodu. Wyspy Pitcairn nie przedstawiły jednak planu
wymaganego art. 29 dyrektywy 96/23/WE. Należy zatem
usunąć Wyspy Pitcairn z wykazu.

(8)

Wietnam przedłożył Komisji plan dotyczący miodu. Plan
ten zawiera wystarczające gwarancje i powinien zostać
zatwierdzony. Należy zatem włączyć do wykazu wpis
dotyczący Wietnamu odnoszący się do miodu.

(9)

Aby uniknąć zakłóceń w handlu, należy wprowadzić
okres przejściowy obejmujący odpowiednie przesyłki
produktów z Wysp Pitcairn, które otrzymały świadectwa
i zostały wysłane do Unii przed datą rozpoczęcia stoso
wania niniejszej decyzji.

(10)

Należy
zatem
2011/163/UE.

(11)

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

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

W dyrektywie 96/23/WE ustanowiono środki monitoro
wania substancji i grup pozostałości wymienionych
w załączniku I do tej dyrektywy. W dyrektywie tej usta
nawia się wymóg, by państwa trzecie, z których
państwom członkowskim wolno przywozić zwierzęta
i produkty zwierzęce objęte tą dyrektywą, przedkładały
plan monitorowania pozostałości zawierający wymagane
gwarancje. Plan taki powinien obejmować przynajmniej
grupy pozostałości oraz substancje wymienione we
wspomnianym załączniku I.

(2)

Decyzją Komisji 2011/163/UE (2) zatwierdzono plany,
o których mowa w art. 29 dyrektywy 96/23/WE („pla
ny”), przedłożone przez niektóre państwa trzecie wymie
nione w wykazie w załączniku do tej decyzji w odnie
sieniu do zwierząt i produktów zwierzęcych wymienio
nych w tym wykazie.

(3)

W świetle ostatnich planów przedłożonych przez
niektóre państwa trzecie i dodatkowych informacji otrzy
manych przez Komisję konieczne jest zaktualizowanie
wykazu państw trzecich, z których państwom członkow
skim wolno przywozić niektóre zwierzęta i produkty
zwierzęce określone w dyrektywie 96/23/WE i obecnie
wymienione w załączniku do decyzji 2011/163/UE („wy
kaz”).

(4)

Bośnia i Hercegowina przedłożyła Komisji plan w odnie
sieniu do drobiu, mleka, jaj i miodu. Plan ten zawiera
wystarczające gwarancje i powinien zostać zatwierdzony.

(1) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.
(2) Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40.

odpowiednio

zmienić

decyzję

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Załącznik do decyzji 2011/163/UE zastępuje się tekstem okre
ślonym w załączniku do niniejszej decyzji.
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Artykuł 2
W okresie przejściowym do dnia 16 maja 2013 r. państwa członkowskie akceptują wysłane z Wysp Pitcairn
przesyłki miodu pod warunkiem wykazania przez importera, że produkty te otrzymały świadectwa i zostały
wysłane do Unii przed dniem 1 kwietnia 2013 r.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2013 r.
W imieniu Komisji
Tonio BORG

Członek Komisji
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28.3.2013

ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK

Państwo

Bydło

Owce/kozy

AD

Andora

X

X

AE

Zjednoczone
Emiraty Arab
skie

AL

Albania

AR

Argentyna

X

X

X

AU

Australia

X

X

X

BA

Bośnia i Hercego
wina

BD

Bangladesz

X

BN

Brunei

X

BR

Brazylia

X

X

BW

Botswana

X

X

BY

Białoruś

BZ

Belize

CA

Kanada

X

X

X

X

X

CH

Szwajcaria

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

CM

Kamerun

CN

Chiny

CO

Kolumbia

Świnie

Koniowate

Drób

Akwakultura

Mleko

X

X (1 )

Jaja

Króliki

Zwierzęta
dzikie utrzy
mywane
w warunkach
fermowych

Miód

X

X

X

X

X

X

X

PL

Kod ISO2

Zwierzęta
łowne

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X (2 )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

L 90/101

X

Bydło

Owce/kozy

Świnie

Koniowate

Drób

Akwakultura

CR

Kostaryka

X

CU

Kuba

X

EC

Ekwador

X

ET

Etiopia

FK

Falklandy

FO

Wyspy Owcze

GH

Ghana

GM

Gambia

GL

Grenlandia

GT

Gwatemala

X

HN

Honduras

X

HR

Chorwacja

ID

Indonezja

IL

Izrael

IN

Indie

X

IR

Iran

X

JM

Jamajka

JP

Japonia

KE

Kenia

KG

Kirgistan

Mleko

Jaja

Króliki

Miód

X

PL

Państwo

Zwierzęta
dzikie utrzy
mywane
w warunkach
fermowych
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Kod ISO2

Zwierzęta
łowne

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X (2 )

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X (1 )

Państwo

Bydło

Owce/kozy

Świnie

Koniowate

Drób

Akwakultura

KR

Korea Połu
dniowa

LB

Liban

LK

Sri Lanka

X

MA

Maroko

X

MD

Mołdawia

ME

Czarnogóra

MG

Madagaskar

MK

Była jugosło
wiańska repub
lika Macedo
nii (4)

MU

Mauritius

MX

Meksyk

MY

Malezja

MZ

Mozambik

NA

Namibia

X

NC

Nowa Kaledonia

X (3 )

NI

Nikaragua

NZ

Nowa Zelandia

PA

Panama

PE

Peru

PF

Polinezja Fran
cuska

PH

Filipiny

Mleko

Jaja

Króliki

Zwierzęta
dzikie utrzy
mywane
w warunkach
fermowych

Miód

28.3.2013

Kod ISO2

Zwierzęta
łowne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X (3 )

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
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X
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X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
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X

Kod ISO2

Państwo

Bydło

Koniowate

Drób

Akwakultura

Mleko

Jaja

X

X

X

X (2 )

X

X

X

X

X

X

X

PY

Paragwaj

X

RS

Serbia (5)

RU

Rosja

X

X

SA

Arabia Saudyj
ska

SG

Singapur

X (3 )

SM

San Marino

X

SR

Surinam

SV

Salwador

SZ

Suazi

TH

Tajlandia

X

X

TN

Tunezja

X

X

TR

Turcja

X

X

TW

Tajwan

X

X

TZ

Tanzania

X

X

UA

Ukraina

UG

Uganda

US

Stany Zjedno
czone

X

X

UY

Urugwaj

X

X

VE

Wenezuela

X

VN

Wietnam

X

X

Króliki

X

Miód

X
X (6 )

PL

Świnie

Zwierzęta
dzikie utrzy
mywane
w warunkach
fermowych
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Owce/kozy

Zwierzęta
łowne

X

X

X (3 )

X (3 )

X (3 )

X

X (3 )

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

YT

Majotta

ZA

Republika Połu
dniowej Afryki

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

Bydło

Owce/kozy

Świnie

Koniowate

Drób

Akwakultura

Mleko

Jaja

Króliki

X

X

Miód

X
PL

Państwo

Zwierzęta
dzikie utrzy
mywane
w warunkach
fermowych
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Kod ISO2

Zwierzęta
łowne

X
X

X

(1)

Wyłącznie mleko wielbłądzie.
Wywóz do Unii żywych koniowatych na ubój (wyłącznie zwierzęta, od których lub z których pozyskuje się żywność).
Państwa trzecie stosujące wyłącznie surowiec z państwa członkowskiego lub z innego państwa trzeciego zatwierdzonego w odniesieniu do przywozu takiego surowca do Unii, zgodnie z art. 2.
Była jugosłowiańska republika Macedonii; ostateczna nazwa tego państwa zostanie ustalona po zakończeniu negocjacji prowadzonych obecnie w ONZ w tej sprawie.
Bez Kosowa (użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez
Kosowo niepodległości).
6
( ) Dotyczy wyłącznie reniferów z regionów murmańskiego i jamalsko-nienieckiego.”

(2)
(3)
(4)
(5)
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DECYZJA KOMISJI
z dnia 26 marca 2013 r.
określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 zgodnie z decyzją
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE
(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1708)
(2013/162/UE)
w ten sposób roczne limity emisji powinny mieć zasto
sowanie od pierwszego roku, w odniesieniu do którego
przekazywanie wykazów gazów cieplarnianych z zastoso
waniem tych nowych wartości współczynnika ocieplenia
globalnego staje się obowiązkowe zgodnie z art. 3
decyzji nr 280/2004/WE.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr
406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków
podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do
roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji
gazów cieplarnianych (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2 akapit
czwarty,

(4)

Dane obecnie zgłaszane w krajowych wykazach gazów
cieplarnianych oraz rejestrach krajowych i unijnych nie
wystarczają do określenia, na poziomie państw człon
kowskich, emisji CO2 z cywilnej działalności lotniczej
na poziomie krajowym, które nie są objęte dyrektywą
2003/87/WE. Emisje dwutlenku węgla z lotów, które
nie są objęte dyrektywą 2003/87/WE, stanowią jedynie
bardzo niewielką część całkowitej emisji gazów cieplar
nianych, więc zbieranie dodatkowych informacji dotyczą
cych tych emisji stanowiłoby nieproporcjonalnie duże
obciążenie administracyjne. Dlatego też do celów okre
ślania rocznych limitów emisji ilość emisji CO2 w kate
gorii wykazu „1.A.3.A lotnictwo cywilne” należy uznać
za równą zeru.

(5)

Roczne limity emisji na państwo członkowskie dla roku
2020 należy obliczać poprzez odjęcie ilości zweryfiko
wanych emisji gazów cieplarnianych z instalacji, które
istniały w 2005 r., od zweryfikowanych emisji gazów
cieplarnianych na rok 2005 oraz korygując wynik
poprzez uwzględnienie udziału procentowego określo
nego w załączniku II do decyzji nr 406/2009/WE.

(6)

Ilość zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych
z instalacji powinna być określana w następujący sposób:

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

(2)

(3)

(1 )

Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych z instalacji
objętych dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawia
jącą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnia
nych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady
96/61/WE (2), pochodzące z rejestru Unii, decyzji
Komisji, krajowych planów rozdziału uprawnień
i oficjalnej korespondencji między Komisją a poszczegól
nymi państwami członkowskimi stanowią zweryfikowane
dane dotyczące emisji w rozumieniu art. 3 ust. 2 akapit
czwarty decyzji nr 406/2009/WE.
Dane na temat całkowitych emisji gazów cieplarnianych
z gazów i działań określonych w art. 2 ust. 1 decyzji nr
406/2009/WE przedłożone zgodnie z decyzją nr
280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitoro
wania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz
wykonania protokołu z Kioto (3) w roku 2012, określone
w wyniku wstępnego przeglądu z 2012 r. przeprowadzo
nego przez Komisję zgodnie z wytycznymi na 2012 r.
dotyczącymi przeglądu technicznego wykazów emisji
gazów cieplarnianych (4) stanowią zweryfikowane dane
dotyczące emisji gazów cieplarnianych na lata 2005,
2008, 2009 i 2010 w rozumieniu art. 3 ust. 2 akapit
czwarty decyzji nr 406/2009/WE.
W celu zapewnienia spójności między określaniem rocz
nych limitów emisji a zgłaszanymi emisjami gazów
cieplarnianych w odniesieniu do każdego roku należy
obliczać roczne limity emisji państw członkowskich
również przy zastosowaniu wartości współczynnika ocie
plenia globalnego z czwartego sprawozdania oceniają
cego IPCC przyjętego decyzją 15/CP.17. Obliczone

Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136.
(2) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
(3) Dz.U. L 49 z 19.2.2004, s. 1.
(4) SWD (2012) 107 final z 26.4.2012.

— w odniesieniu do państw członkowskich, które
uczestniczyły w unijnym systemie handlu uprawnie
niami do emisji, począwszy od 2005 r.: ilość emisji
z instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE
w 2005 r., skorygowana o ilość emisji gazów cieplar
nianych z instalacji, które zostały włączone do
systemu handlu uprawnieniami do emisji lub
z niego wyłączone w okresie od 2008 r. do 2012 r.,
ze względu na korektę zakresu stosowaną przez
państwa członkowskie, oraz ilość emisji gazów
cieplarnianych z instalacji tymczasowo wykluczonych
w roku 2005, ale nie wykluczonych w latach
2008–2012 z systemu handlu uprawnieniami do
emisji,
— w odniesieniu do państw członkowskich, które
uczestniczyły w unijnym systemie handlu uprawnie
niami do emisji, począwszy od 2007 r.: ilość emisji
gazów cieplarnianych z instalacji objętych dyrektywą
2003/87/WE w 2007 r.,
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— w odniesieniu do państw członkowskich, które
uczestniczyły w unijnym systemie handlu uprawnie
niami do emisji, począwszy od 2013 r.: ilość emisji
gazów cieplarnianych z instalacji objętych dyrektywą
2003/87/WE w 2005 r. (zgodnie z danymi przekaza
nymi przez odpowiednie państwo członkowskie
i zweryfikowanymi przez Komisję).
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Średnia ilość emisji gazów cieplarnianych w roku 2009
państwa członkowskiego posiadającego dodatni pułap
emisji gazów cieplarnianych zgodnie z załącznikiem II
do decyzji nr 406/2009/WE powinna być obliczana
poprzez odjęcie średniej ilości zweryfikowanych emisji
gazów cieplarnianych z instalacji objętych dyrektywą
2003/87/WE w latach 2008, 2009 i 2010 w danym
państwie członkowskim od jego średniej całkowitej
zweryfikowanej ilości emisji gazów cieplarnianych z lat
2008, 2009 i 2010.
Roczne limity emisji w odniesieniu do państwa człon
kowskiego posiadającego dodatni pułap emisji gazów
cieplarnianych zgodnie z załącznikiem II do decyzji nr
406/2009/WE na lata 2013–2019 należy określić za
pomocą prostej, której początkiem będzie średnia ilość
emisji gazów cieplarnianych danego państwa członkow
skiego w roku 2009 r., a zakończeniem – roczny limit
emisji na rok 2020.
Roczny limit emisji w odniesieniu do państwa członkow
skiego posiadającego ujemny pułap emisji gazów cieplar
nianych zgodnie z załącznikiem II do decyzji nr
406/2009/WE na rok 2013 powinien być obliczany
poprzez odjęcie średniej ilości zweryfikowanych emisji
gazów cieplarnianych z instalacji objętych dyrektywą
2003/87/WE w latach 2008, 2009 i 2010 w danym
państwie członkowskim od jego średniej całkowitej
zweryfikowanej ilości emisji gazów cieplarnianych z lat
2008, 2009 i 2010.
Roczne limity emisji w odniesieniu do państwa człon
kowskiego posiadającego ujemny pułap emisji gazów
cieplarnianych zgodnie z załącznikiem II do decyzji nr
406/2009/WE na lata 2014–2019 należy określić za
pomocą prostej, której początkiem będzie roczny limit
emisji gazów cieplarnianych danego państwa członkow
skiego na roku 2013 r., a zakończeniem – roczny limit
emisji na rok 2020.
Zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z instalacji
jednostronnie włączonych do unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji zgodnie z art. 24 dyrektywy
2003/87/WE w latach 2008–2012 nie powinny być
uwzględniane w średniej ilości zweryfikowanych emisji
gazów cieplarnianych z instalacji objętych dyrektywą
2003/87/WE w latach 2008, 2009 i 2010, ponieważ
spowodowałoby to podwójne liczenie emisji gazów
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cieplarnianych podczas przyszłych korekt rocznych
limitów emisji zgodnie z art. 10 decyzji nr
406/2009/WE.
(12)

W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii jej
roczny limit emisji na każdy rok w okresie od 2013
do 2020 r. powinien być określany przy zastosowaniu
tej samej metody co w przypadku innych państw człon
kowskich. Wartości te powinny być stosowane od daty
przystąpienia Chorwacji do UE.

(13)

Uwzględniając przyjęcie przez Radę Europejską decyzji
2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany
statusu Majotty względem Unii Europejskiej, począwszy
od 2014 r., roczne limity emisji dla Francji na 2014 r.
oblicza się przy uwzględnieniu odpowiednich zweryfiko
wanych emisji gazów cieplarnianych (1).

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Roczne limity emisji dla każdego państwa członkowskiego na
każdy rok w okresie od 2013 do 2020 r. są określone w załącz
niku I i stosuje się je z zastrzeżeniem wszelkich dostosowań
opublikowanych zgodnie z art. 10 decyzji nr 406/2009/WE.
Artykuł 2
Niezależnie od przepisów art. 1, jeśli akt przyjęty zgodnie z art.
3 decyzji nr 280/2004/WE stanowi, że państwa członkowskie
przedstawiają wykazy emisji gazów cieplarnianych określonych
przy zastosowaniu wartości współczynnika ocieplenia global
nego z czwartego sprawozdania oceniającego IPCC przyjętego
decyzją 15/CP.17 konferencji stron Ramowej konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, roczne
limity emisji określone w załączniku II stosuje się od pierw
szego roku, w odniesieniu do którego takie przekazywanie
wykazów emisji gazów cieplarnianych staje się obowiązkowe.
Artykuł 3
Roczne limity emisji dla Chorwacji, jak określono w załączniku
I, stosuje się od daty wejścia w życie traktatu o przystąpieniu
Chorwacji.
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 marca 2013 r.
W imieniu Komisji
Connie HEDEGAARD

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131.
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ZAŁĄCZNIK I
Roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 obliczone przy zastosowaniu wartości
współczynnika ocieplenia globalnego z drugiego sprawozdania oceniającego IPCC
Roczny limit emisji
(w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla)

Państwo
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bułgaria

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Republika
Czeska

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Dania

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Niemcy

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Estonia

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Irlandia

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Grecja

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Hiszpania

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Francja

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Chorwacja

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Włochy

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Cypr

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Łotwa

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Litwa

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luksemburg

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Węgry

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Niderlandy

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Austria

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Polska

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugalia

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Rumunia

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Słowenia

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Słowacja

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Finlandia

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Szwecja

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Zjednoczone
Królestwo

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382
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ZAŁĄCZNIK II
Roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 obliczone przy zastosowaniu wartości
współczynnika ocieplenia globalnego z czwartego sprawozdania oceniającego IPCC

Roczny limit emisji
(w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla)

Państwo
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bułgaria

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Republika
Czeska

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Dania

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Niemcy

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Estonia

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Irlandia

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Grecja

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Hiszpania

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Francja

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Chorwacja

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Włochy

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Cypr

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Łotwa

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Litwa

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luksemburg

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Węgry

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Niderlandy

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Austria

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Polska

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugalia

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027
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Roczny limit emisji
(w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla)

Państwo
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rumunia

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Słowenia

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Słowacja

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Finlandia

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Szwecja

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Zjednoczone
Królestwo

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099

CENY PRENUMERATY w 2013 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

1 300 EUR/rok

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

w 22 językach urzędowych UE

1 420 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

910 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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