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(Akti, katerih objava je obvezna)

UREDBA SVETA (ES) št. 560/2005
z dne 12. aprila 2005
o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na
razmere v Slonokoščeni obali
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

(3)

Ti ukrepi sodijo na področje uporabe Pogodbe in zato se
morajo, da bi se izognili kakršnemu koli izkrivljanju
konkurence, izvajati v zakonodaji Skupnosti, kolikor to
zadeva Skupnost samo. Za namene te uredbe se šteje, da
ozemlje Skupnosti obsega ozemlja držav članic, v katerih
se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi.

(4)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepov, predvidenih s to
uredbo, mora ta uredba začeti veljati na dan objave –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti členov 60, 301 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2004/852/SZVP z dne
13. decembra 2004 o omejevalnih ukrepih zoper Slonokoščeno
obalo (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Varnostni svet ZN je v svoji Resoluciji 1572 (2004) z
dne 15. novembra 2004, skladno s poglavjem VII Listine
Združenih narodov in ob upoštevanju ponovnega
izbruha sovražnosti v Slonokoščeni obali ter ponavljajočih se kršitev sporazuma o premirju z dne 3. maja
2003, sklenil uvesti nekatere omejevalne ukrepe zoper
Slonokoščeno obalo.

Skupno stališče 2004/852/SZVP predvideva izvajanje
ukrepov iz Resolucije Varnostnega sveta ZN 1572
(2004), vključno z zamrznitvijo sredstev in gospodarskih
virov oseb, ki po mnenju pristojnega Odbora za sankcije
ZN predstavljajo nevarnost za mir in proces nacionalne
sprave v Slonokoščeni obali, zlasti tistih, ki ovirajo izvajanje Sporazumov Linas-Marcoussis in Akra III, katere
koli druge osebe, za katero je bilo na podlagi ustreznih
informacij ugotovljeno, da je odgovorna za hujše kršitve
človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava
v Slonokoščeni obali, katere koli druge osebe, ki javno
spodbuja sovraštvo in nasilje, in katere koli druge osebe,
za katero je Odbor ugotovil, da krši embargo na orožje,
uveden z Resolucijo 1572 (2004).

(1) UL L 368, 15.12.2004, str. 50.
(2) Mnenje z dne 24. februarja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

1. „Odbor za sankcije“ pomeni odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 14
Resolucije Varnostnega sveta ZN 1572 (2004);

2. „sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi,
vključno z, vendar ne omejeno na:

(a) gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(b) vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice;

(c) javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikati za vrednostne papirje, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi
papirji, garancijami, zadolžnicami in pogodbami o izvedenih vrednotnicah;

(d) obresti, dividende ali druge dohodke od sredstev ali vrednosti, ki izhajajo iz ali so ustvarjene s sredstvi;
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(e) kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro
izvedbo ali druge finančne obveznosti;
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(a) potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila,
najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davkov,
zavarovalnih premij in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(f) kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(g) dokumente o izkazanem interesu na premoženjskih sredstvih ali finančnih virih;

(h) vse druge instrumente izvoznega financiranja;

3. „zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega
pretoka, prenosa, spremembe, uporabe, dostopa do ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, kar bi imelo za posledico
spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu,
posesti, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi
omogočile uporabo takih sredstev, vključno z upravljanjem
portfeljev;

4. „gospodarski viri“ pomenijo vse vrste premoženja, materialnega ali nematerialnega, premičnega ali nepremičnega, ki
niso sredstva, se jih pa lahko uporabi za pridobitev sredstev,
blaga ali storitev;

5. „zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev uporabe
gospodarskih virov za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev
na kakršen koli način, vključno z, vendar ne omejeno na
njihovo prodajo, najem ali hipoteko.

(b) namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za
rutinsko hrambo ali upravljanje zamrznjenih sredstev ali
gospodarskih virov.

2.
Pristojni organi držav članic iz Priloge II lahko ne glede na
člen 2 dovolijo sprostitev ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko so ugotovili,
da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne
izdatke, pod pogojem, da so o navedeni odločitvi uradno obvestili Odbor za sankcije, ki je odločitev odobril v skladu s pogoji
iz odstavka 14(e) Resolucije Varnostnega sveta ZN 1572
(2004).

Člen 4
Pristojni organi držav članic iz Priloge II lahko ne glede na člen
2 dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega
ali arbitražnega zasega pred 15. novembrom 2004, ali pred
tem datumom izdane pravne, upravne ali arbitražne
odločbe;

Člen 2
1.
Vsa sredstva in gospodarski viri, ki so posredno ali neposredno v lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb ali
subjektov, naštetih v Prilogi I, se zamrznejo.

2.
Prepovedano je neposredno ali posredno dajati fizičnim ali
pravnim osebam ali subjektom, naštetim v Prilogi I, na voljo ali
v njihovo korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.

3.
Prepovedana je zavestna in namerna udeležba v dejavnostih, katerih cilj ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 in 2.

Člen 3
1.
Pristojni organi držav članic iz Priloge II lahko ne glede na
člen 2 in pod pogojem, da so uradno obvestili Odbor za sankcije o nameravani odobritvi dostopa do takih sredstev in gospodarskih virov in od Odbora za sankcije v dveh delovnih dneh
po takem uradnem obvestilu niso prejeli negativnega odgovora,
dovolijo sprostitev ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi
sredstvi ali gospodarskimi viri pod primernimi pogoji, potem ko
so ugotovili, da so sredstva ali gospodarski viri:

(b) sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za
poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšnim zasegom ali
s to odločbo priznane kot veljavne, v mejah veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo pravice oseb s takšnimi
terjatvami;

(c) zaseg ali odločba nista v korist osebe, subjekta ali organa iz
Priloge I;

(d) priznavanje zasega ali odločbe ni v nasprotju z javnim
redom zadevne države članice;

(e) pristojni organi so uradno obvestili Odbor za sankcije o
zasegu ali odločbi.

Člen 5
Ustrezni pristojni organ obvesti pristojne organe drugih držav
članic in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi členov
3 ali 4.
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Člen 6
Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune iz
naslova:
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kršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta,
njegovih direktorjev ali uslužbencev, ki izvajajo to uredbo,
razen če se dokaže, da je bila zamrznitev sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

Člen 10

(a) obresti ali drugih dohodkov na te račune; ali

(b) zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki
so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko je za te
račune začela veljati ta uredba,

Komisija in države članice se nemudoma medsebojno obvestijo
o ukrepih, sprejetih po tej uredbi, in druga drugi posredujejo vse
druge ustrezne informacije v zvezi s to uredbo, s katerimi
razpolagajo, zlasti informacije o kršitvah, težavah v zvezi z
izvrševanjem in sodbah, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

če so take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu
s členom 2(1).

Člen 11
Komisija je pooblaščena za:

Člen 7
Člen 2(2) finančnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih
tretje stranke prenesejo na račune oseb ali subjektov iz Priloge I,
ne preprečuje kreditiranja zamrznjenih računov, pod pogojem,
da se kakršen koli tak priliv na tak račun tudi zamrzne.
Finančna institucija o takih transakcijah nemudoma obvesti
pristojne organe.

(a) spremembe Priloge I na podlagi odločitev Odbora za sankcije; in

(b) spremembe Priloge II na podlagi informacij, ki so jih posredovale države članice.

Člen 12

Člen 8
1.
Ne glede na pravila, ki se uporabljajo v zvezi s poročanjem, zaupnostjo in poslovno skrivnostjo in določbe člena 284
Pogodbe, fizične in pravne osebe, subjekti in organi:

(a) nemudoma pošljejo pristojnim organom držav članic iz
Priloge II, v katerih imajo sedež ali kjer prebivajo, vse informacije, ki bi olajšale izpolnjevanje obveznosti po tej uredbi,
na primer račune in zneske, zamrznjene v skladu s členom
2, in pošljejo takšne informacije neposredno ali prek teh
pristojnih organov Komisiji;

(b) sodelujejo s pristojnimi organi iz Priloge II pri vsakem
preverjanju teh informacij.

2.
Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo pristojnim organom zadevne države članice.

3.
Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom,
se uporabijo samo za namene, za katere so bile poslane ali
prejete.

Člen 9
Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali zavrnitev razpolaganja s sredstvi ali gospodarskimi viri v dobri veri, da je
takšno dejanje v skladu s to uredbo, nima za posledico nika-

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo
zaradi kršitev določb te uredbe in sprejmejo vse ukrepe,
potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni
morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice
po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo
o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 13
Ta uredba se uporablja:

(a) na ozemlju
prostorom;

Skupnosti,

vključno

z

njenim

zračnim

(b) na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti
držav članic;

(c) za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki ima državljanstvo države članice;

(d) za katero koli pravno osebo, skupino ali subjekt, registriran
ali ustanovljen v skladu z zakonodajo države članice;

(e) za katero koli pravno osebo, skupino ali subjekt, ki posluje
v Skupnosti.
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Člen 14
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Luxembourgu, 12. aprila 2005
Za Svet
Predsednik
J.-C. JUNCKER
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PRILOGA I
Seznam fizičnih ali pravnih oseb ali subjektov iz členov 2, 4 in 7

PRILOGA II
Seznam pristojnih organov iz členov 3, 4, 5, 7 in 8
BELGIJA
Federale Overheidsdienst Financiën
Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10

NEMČIJA
Service public fédéral des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Za zamrznitev sredstev:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel.: (49) 89 28 89 38 00
Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

ČEŠKA

Za tehnično podporo:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel: (49) 61 96 908-0
Fax: (49) 61 96 908-800

Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P. O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
tel.: (420-2) 57 04 45 01
fax: (420-2) 57 04 45 02

ESTONIJA
Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: (420-2) 24 18 29 87
fax: (420-2) 24 18 40 80

DANSKA
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 62 81
Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tlf. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33

Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel: +372 6317 100
Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 6680 500
Fax: +372 6680 501

GRČIJA
A. Zamrznitev sredstev
Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
5 Nikis Str.
GR-105 63 Athens
Tel.: (30) 210 333 27 86
Fax: (30) 210 333 28 10
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A. Δέσμευση κεφαλαίων
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ.: (30) 210 333 27 86
Φαξ: (30) 210 333 28 10

B. Omejitve za uvoz-izvoz
Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Kornaroy Str.
GR-101 80 Athens
Tel.: (30) 210 328 64 01-3
Fax: (30) 210 328 64 04
Β. Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Κορνάρου 1
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3
Φαξ: (30) 210 328 64 04

IRSKA
United Nations Section
Department of Foreign Affairs,
Iveagh House
79-80 Saint Stephen's Green
Dublin 2.
Tel. (353-1) 478 08 22
Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Financial Markets Department
Dame Street
Dublin 2.
Tel. (353-1) 671 66 66
Fax (353-1) 679 88 82

ITALIJA
Ministero degli Affari esteri
Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma
D.G.A.S. — Ufficio I
Tel. (39) 06 36 91 73 34
Fax (39) 06 36 91 54 46

ŠPANIJA
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y
Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11

Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza finanziaria
Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma
Tel. (39) 06 47 61 39 42
Fax (39) 06 47 61 30 32

CIPER
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Industria Comercio y Turismo
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIJA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale du Trésor et de la politique économique
Service des affaires multilatérales et du développement
Sous-direction «Politique commerciale et investissements»
Service «Investissements et propriété intellectuelle»
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tel. (33) 144 87 72 85
Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères
Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Direction des Nations unies et des organisations internationales
Sous-direction des affaires politiques
Tel. (33) 143 17 59 68
Fax (33) 143 17 46 91
Service de la politique étrangère et de sécurité commune
Tel. (33) 143 17 45 16
Fax (33) 143 17 45 84

Ministry of Commerce, Industry and Tourism
6 Andrea Araouzou
CY-1421 Nicosia
Tel: (357) 22 86 71 00
Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus
80 Kennedy Avenue
CY-1076 Nicosia
Tel: (357) 22 71 41 00
Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)
M. Karaoli
CY-1096 Nicosia
Tel: (357) 22 60 11 06
Fax: (357) 22 60 27 41/47

LATVIJA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības iela 36
Rīga LV-1395
Tālr.: (371) 7016 201
Fakss: (371) 7828 121
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LITVA

POLJSKA

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of
the Republic of Lithuania
Šermukšnių g. 3
Vilnius
LT-01106
Tel. +370 5 271 74 47
Faks. +370 5 262 18 26

Glavni pristojni organ:
Ministerstwo Finansów
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Polska
Tel. (+48-22) 694 59 70
Fax (+48-22) 694 54 50
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LUKSEMBURG
Ministère des affaires étrangères et de l’immigration
Direction des relations économiques internationales
5, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tel. (352) 478 2346
Fax (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478 2712
Fax (352) 47 52 41

Organ pristojen za koordinacijo:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno-Traktatowy
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
Polska
Tel. (+48-22) 523 9427/9348
Fax (+48-22) 523 8329

PORTUGALSKA
MADŽARSKA
Országos Rendőrfőkapitányság
1139 Budapest, Teve u. 4–6.
Magyarország
Tel./fax: +36-1-443-5554
Pénzügyminisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
Magyarország
Postafiók: 1369 Pf.: 481.
Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100
Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20
NIZOZEMSKA
De Minister van Financiën
De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Fax: (31-70) 342 79 84
Tel: (31-70) 342 89 97

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351) 21 394 67 02
Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351) 218 82 33 90/8
Fax: (351) 218 82 33 99

SLOVENIJA
Ministry of Foreign Affairs
Prešernova 25
SI-1000 Ljubljana
Tel. (386-1) 478 20 00
Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Tel. (386-1) 478 33 11
Faks (386-1) 433 10 31

AVSTRIJA
Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
A-1090 Wien
Tel.: (+43-1) 404 20-0
Fax: (+43-1) 404 20-7399

Ministry of Defence
Kardeljeva pl. 25
SI-1000 Ljubljana
Tel. (386-1) 471 22 11
Faks (386-1) 431 81 64
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SLOVAŠKA
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Tel.: (421-2) 59 78 11 11
Fax: (421-2) 59 78 36 49
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 Bratislava
Tel.: (421-2) 59 58 11 11
Fax: (421-2) 52 49 80 42

Uradni list Evropske unije
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S-113 85 Stockholm
Tfn (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
ZDRUŽENO KRALJESTVO
HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-20) 72 70 59 77
Fax (44-20) 72 70 54 30

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FI-00161 Helsinki/Helsingfors
P./Tfn (358-9) 16 00 5
Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-20) 76 01 46 07
Fax (44-20) 76 01 43 09

ŠVEDSKA

EVROPSKA SKUPNOST

Členi 3, 4 in 5
Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tfn (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89

European Commission
DG External Relations
Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and
contribution
Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,
Kimberley Process
Tel. (32-2) 295 55 85
Fax (32-2) 296 75 63

FINSKA

Člena 7 in 8
Finansinspektionen
Box 6750
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 561/2005
z dne 13. aprila 2005
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne
uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21.
decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega
režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju naslednjega:

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94
so določene v Prilogi k Uredbi.

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih
trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila,
po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz
tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v
Prilogi k Uredbi.

Člen 1

Člen 2
Ta uredba začne veljati 14. aprila 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 13. aprila 2005
Za Komisijo
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002,
str. 17).
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PRILOGA
k Uredbi Komisije z dne 13. aprila 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene
nekaterega sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

0702 00 00

052
096
204
212
624
999

99,7
105,7
56,3
146,4
104,1
102,4

0707 00 05

052
204
999

138,6
55,1
96,9

0709 10 00

220
999

79,0
79,0

0709 90 70

052
096
204
999

99,2
75,1
39,0
71,1

0805 10 20

052
204
212
220
624
999

52,1
47,0
51,2
46,7
56,5
50,7

0805 50 10

052
220
624
999

57,8
69,6
70,4
65,9

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

88,9
111,5
90,4
64,5
73,7
72,3
68,2
67,7
113,4
83,4

0808 20 50

388
512
528
999

74,5
82,9
58,6
72,0

Pavšalna uvozna vrednost

(1) Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni
„drugega porekla“.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 562/2005
z dne 5. aprila 2005
o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede medsebojnega obveščanja med
državami članicami in Komisijo v sektorju mleka in mlečnih izdelkov
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

spremembah v cenah na notranjem trgu in v mednarodni
trgovini.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
(4)

Za natančen in podroben nadzor trgovinskih tokov za
oceno učinkov nadomestil so potrebne informacije o
izvozu izdelkov, za katere so določena nadomestila, zlasti
o količinah, dodeljenih na podlagi razpisov.

(5)

Izvajanje Sporazuma o kmetijstvu, ki je bil sklenjen na
urugvajskem krogu večstranskih trgovinskih pogajanj (v
nadaljevanju „Sporazum o kmetijstvu“), odobren s
Sklepom Sveta 94/800/ES (3), zahteva, da se predložijo
dodatne in bolj podrobne informacije o uvozu in izvozu,
zlasti v zvezi z zahtevki za dovoljenja in načini uporabe
dovoljenj z namenom, da se zagotovi skladnost z obveznostmi tega sporazuma. Za zagotavljanje popolnega
izvajanja obveznosti iz tega sporazuma so potrebne
tekoče informacije o izvoznih trendih. Po tem sporazumu izvoz proizvodov v obliki pomoči v hrani ni
zavezan omejitvam, ki veljajo za izvoz z izvoznimi
subvencijami. Treba je zagotoviti, da sporočila v zvezi z
zahtevki za izvozna dovoljenja podrobno opredelijo,
kateri zahtevki za dovoljenja zajemajo dobavo pomoči
v hrani.

(6)

Uredba Komisije (ES) št. 174/1999 z dne 26. januarja
1999 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe
Sveta (EGS) št. 804/68 glede izvoznih dovoljenj in
izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (4)
določa posebna pravila za izvoz nekaterih mlečnih
izdelkov v Kanado, Združene države Amerike in Dominikansko republiko. Treba je določiti postopek za sporočanje ustreznih informacij.

(7)

Uredba (ES) št. 174/1999 uvaja posebne načine za
odobritev nadomestil za sestavine s poreklom iz Skupnosti in predelan sir, izdelan po postopku aktivnega oplemenitenja. Treba je določiti postopek za sporočanje
ustreznih informacij.

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17.
maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih
izdelkov (1) in zlasti člena 40 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1498/1999 z dne 8. julija 1999
o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št.
804/68 glede medsebojnega obveščanja med državami
članicami in Komisijo v sektorju mleka in mlečnih
izdelkov (2) je bila večkrat bistveno spremenjena. Uredba
(ES) št. 1255/1999 in vsi predpisi, ki določajo pravila za
njihovo izvajanje, so vnesli številne spremembe. Zaradi
jasnosti je torej treba Uredbo (ES) št. 1498/1999 razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(2)

Ocena proizvodne in tržne situacije v sektorju mleka in
mlečnih izdelkov zahteva redno izmenjavo informacij o
delovanju intervencijskih ukrepov, ki jih predvideva
Uredba (ES) št. 1255/1999, zlasti v zvezi s spremembami
zalog zadevnih izdelkov, ki jih hranijo intervencijske
agencije in zasebna skladišča.

(3)

Pomoč za posneto mleko, predelano v kazein, in nadomestila je mogoče določiti samo na podlagi informacij o

(1) UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004,
str. 6).
(2) UL L 174, 9.7.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1681/2001 (UL L 227, 23.8.2001, str. 36).

(3) UL L 336, 23.12.1994, str. 1.
(4) UL L 20, 27.1.1999, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).

L 95/12

(8)

SL

Uradni list Evropske unije

Člen 5 Uredbe (ES) št. 174/1999 določa, da lahko v
nekaterih primerih izvozna dovoljenja veljajo za izvoz
izdelkov z oznako, ki ni navedena v polju 16 dovoljenja.
Treba je določiti postopek za sporočanje ustreznih informacij.

14.4.2005

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I
ZALOGE IN INTERVENCIJE

Člen 1
(9)

Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra
2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in
mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (1) določa
nekatere uvozne kvote s pomočjo potrdil IMA 1, ki jih
izdajo organi tretjih držav. Države članice obvestijo
Komisijo o količini izdelkov, za katere so uvozna dovoljenja izdana na podlagi potrdil IMA 1. Izkušnje so pokazale, da takšno obveščanje ne zadostuje vedno za
podroben nadzor takšnega uvoza na vsaki stopnji.
Treba je določiti postopek za sporočanje dodatnih informacij.

1.
V primeru intervencijskih ukrepov, sprejetih v skladu s
členom 6(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999, države članice sporočijo Komisiji naslednje informacije najkasneje 10. dne v mesecu
za predhodni mesec:

(a) količine masla v skladišču ob koncu zadevnega meseca in
uskladiščene in izskladiščene količine v tem mesecu, po
vzorcu iz dela A Priloge I k tej uredbi;

(b) razvrstitev količin masla, ki so zapustile skladišče v
zadevnem mesecu, v skladu s predpisi, ki jih urejajo, po
vzorcu iz dela B Priloge I k tej uredbi;
(10)

(11)

(12)

Večletne izkušnje pridobljene z obdelavo informacij, ki
jih je sprejela Komisija, kažejo, da so sporočila včasih
prepogosta. Zato je bila pogostnost nekaterih sporočil
zmanjšana.

Pomembno je, da se lahko primerjajo ponujene cene za
proizvode, zlasti za izračun nadomestil in zneskov
pomoči. S ponderiranjem podatkov je treba ugotoviti,
kako verodostojne so ponujene cene.

Komunikacijska sredstva so se v zadnjih letih zelo razvila.
Ta razvoj je treba upoštevati, da bi naredili komunikacije
hitrejše, bolj učinkovite in bolj varne.

(c) razvrstitev količin masla v skladišču po starosti ob koncu
zadevnega meseca, po vzorcu iz dela C Priloge I k tej uredbi.

2.
V primeru intervencijskih ukrepov, sprejetih v skladu s
členom 6(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999, države članice sporočijo Komisiji naslednje informacije najkasneje 10. dne v mesecu
za predhodni mesec sporočanja, po vzorcu iz Priloge II k tej
uredbi:

(a) količine masla in količine smetane, pretvorjene v ekvivalent
masla ter uskladiščene in izskladiščene količine v zadevnem
mesecu;

(b) skupne količine masla in smetane pretvorjene v ekvivalent
masla, ki so v skladišču ob koncu zadevnega meseca.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

(1) UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 810/2004 (UL L 149, 30.4.2004,
str. 138).

Člen 2
V primeru intervencijskih ukrepov, sprejetih v skladu s členom
7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999, države članice najkasneje 10.
dne v mesecu za predhodni mesec sporočijo:
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(a) količine posnetega mleka v prahu v skladišču ob koncu
zadevnega meseca in uskladiščene ter izskladiščene količine
v tem mesecu, po vzorcu iz dela A Priloge III k tej uredbi;

(a) količine posnetega mleka, ki se uporablja za izdelavo
krmnih mešanic, zajetih v zahtevkih za pomoč, vloženih v
zadevnem mesecu;

(b) razvrstitev količin posnetega mleka v prahu, izskladiščenega
v zadevnem mesecu, po vzorcu iz dela B Priloge III k tej
uredbi;

(b) količine denaturiranega posnetega mleka v prahu, zajete v
zahtevkih za pomoč, vloženih v zadevnem mesecu;

(c) razvrstitev količin posnetega mleka v prahu v skladišču po
starosti ob koncu zadevnega meseca, po vzorcu iz dela C
Priloge III k tej uredbi.

(c) količine posnetega mleka v prahu, ki se uporablja za izdelavo krmnih mešanic, zajetih v zahtevkih za pomoč,
vloženih v zadevnem mesecu.

Člen 3
V primeru intervencijskih ukrepov, sprejetih v skladu s členoma
8 in 9 Uredbe (ES) št. 1255/1999, države članice sporočijo
Komisiji naslednje informacije najkasneje 10. dne v mesecu za
predhodni mesec, po vzorcu iz Priloge IV k tej uredbi:

2.
V primeru pomoči, dodeljene na podlagi člena 12 Uredbe
(ES) št. 1255/1999 za posneto mleko, predelano v kazein,
države članice sporočijo Komisiji najkasneje 20. dne v mesecu,
po vzorcu iz Priloge V k tej uredbi, količine posnetega mleka,
zajete v zahtevkih za pomoč, vloženih v prejšnjem mesecu. Te
količine so razčlenjene glede na kakovost izdelanega kazeina ali
kazeinatov.

(a) količine sirov, uskladiščene in izskladiščene v zadevnem
mesecu, po kategorijah sira;
POGLAVJE III

(b) količine sirov, v skladišču ob koncu zadevnega meseca, po
kategorijah sira.

Člen 4
Za namene tega poglavja se uporabljajo naslednje definicije:

(a) „uskladiščene količine“ so količine, ki so fizično prišle v
skladišče, ne glede na to, ali jih intervencijska agencija
prevzame ali ne;

(b) „izskladiščene količine“ so količine, ki so bile odstranjene ali,
če jih je kupec pred odstranitvijo prevzel iz skladišča,
prevzete količine.

POGLAVJE II
UKREPI, VEZANI NA POMOČ ZA POSNETO MLEKO IN
POSNETO MLEKO V PRAHU

CENE

Člen 6
1.
Države članice sporočijo Komisiji najkasneje vsako sredo
do 11. ure (po bruseljskem času) cene franko tovarna, ki so se
uporabljale na njihovem ozemlju v prejšnjem tednu za proizvode navedene v Prilogi VI. Države članice sporočijo cene, ki jih
prijavijo dobavitelji mlečnih proizvodov, razen za sire, kjer
nacionalna proizvodnja predstavlja 2 % ali več proizvodnje
Skupnosti, ali kjer pristojni nacionalni organ meni, da je proizvodnja reprezentativna na nacionalni ravni. Za sire države
članice sporočijo cene po vrsti sira, ki predstavlja 8 % ali več
celotne nacionalne proizvodnje sira.

2.
Države članice sporočijo Komisiji najkasneje en mesec po
koncu prejšnjega meseca cene surovega mleka, plačane proizvajalcem mleka na njihovem ozemlju.

Cene so izražene v ponderiranem povprečju, določenem v obliki
vzorčnih anket organa države članice.

Člen 5
1.
V primeru pomoči, dodeljene v skladu s členom 11(1)
Uredbe (ES) št. 1255/1999 za posneto mleko in posneto
mleko v prahu, ki se uporablja v krmi, države članice sporočijo
Komisiji naslednje informacije najkasneje 20. dne v mesecu za
predhodni mesec, po vzorcu iz Priloge V k tej uredbi:

3.
Države članice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da
so sporočeni podatki o cenah, ki veljajo v Skupnosti, reprezentativni, točni in popolni. V ta namen države članice vsako leto
pošljejo Komisiji najkasneje do 31. maja poročilo na podlagi
standardnega vprašalnika iz Priloge XII.
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4.
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotovijo,
da jim zadevni gospodarski subjekti posredujejo zahtevane
informacije v ustreznih rokih.

5.
Za ta člen „cena franko tovarna“ pomeni ceno, po kateri je
proizvod kupljen od podjetja, brez davkov (DDV) in drugih
stroškov (transportnih, nakladalnih, manipulativnih, skladiščnih,
stroškov za palete, vzdrževalnih itd.). Cena je izražena kot
ponderirano povprečje, določeno v obliki vzorčnih anket organa
države članice.

14.4.2005

podlagi kvot iz člena 20 Uredbe (ES) št. 2535/2001, razvrščene po oznakah KN in po oznaki države porekla;

6. enkrat na leto, najkasneje tri mesece po koncu kvotnega
obdobja, neuporabljene količine dovoljenj, ki se izdajo na
podlagi kvot iz Uredbe (ES) št. 2535/2001, razvrščene po
oznakah KN in po oznaki države porekla.

Kjer je to primerno, države članice obvestijo Komisijo, da za
ustrezno obdobje niso izdale nobenih dovoljenj.
POGLAVJE IV
TRGOVINA
ODDELEK 1
UVOZ

Člen 7
Države članice sporočijo Komisiji naslednje podatke:

1. najkasneje en mesec, ki sledi koncu kvotnega leta, za prejšnje
kvotno leto, količine izdelkov, zajete v uvoznih dovoljenjih,
ki se izdajo na podlagi kvot iz člena 5 Uredbe (ES) št.
2535/2001, razvrščene po oznakah KN in po oznaki države
porekla;

Člen 8
Najkasneje 31. marca za predhodno leto in z uporabo vzorca iz
Priloge VII države članice sporočijo Komisiji naslednje podatke,
razvrščene po oznakah KN, v zvezi z uvoznimi dovoljenji, ki se
izdajo ob predložitvi potrdila IMA 1, v skladu s poglavjem III
naslova 2 Uredbe (ES) št. 2535/2001, z navedbo številk potrdila
IMA 1:

(a) količino izdelkov, ki jih potrdilo zajema, in datum izdaje
uvoznih dovoljenj;

(b) količino izdelkov, za katere se je sprostila varščina.
2. najkasneje 10. januarja in 10. julija za prejšnjih šest mesecev,
količine izdelkov, zajete v uvoznih dovoljenjih, ki se izdajo
na podlagi kvot iz člena 24 Uredbe (ES) št. 2535/2001,
razvrščene po oznakah KN in po oznaki države porekla;

ODDELEK 2
IZVOZ

Člen 9
3. najkasneje 10. dne v mesecu za predhodni mesec, količine
izdelkov, razvrščene po oznakah KN in po oznaki države
porekla, ki so zajeti v uvoznih dovoljenjih, za katere veljajo
ne-preferenčne dajatve, kot so določene v skupni carinski
tarifi;

4. najkasneje 10. dne v mesecu za predhodni mesec, količine
izdelkov, zajete v uvoznih dovoljenjih, ki se izdajo za uvoz
na podlagi člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 (1), in na
podlagi člena 10 Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Libanonom, odobrenega s Sklepom Sveta
2002/761/ES (2), razvrščene po oznaki KN in po oznaki
države porekla;

1.
Države članice sporočijo Komisiji vsak delovni dan do 18.
ure naslednje podatke:

(a) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna
nadomestila za mlečne izdelke in po oznakah namembnega
kraja, zajete v zahtevkih, vloženih tisti dan za dovoljenja:

(i) iz člena 1 Uredbe (ES) št. 174/1999, razen tistih iz člena
17 navedene uredbe;

(ii) iz člena 17 Uredbe (ES) št. 174/1999;
5. najkasneje 10. dne v mesecu za prejšnji mesec, količine
izdelkov, zajete v uvoznih dovoljenjih, ki se izdajo na
(1) UL L 240, 23.9.2000, str. 1.
(2) UL L 262, 30.9.2002, str. 1.

(b) kjer je primerno, da ta dan ni bila vložena nobena zahteva
iz točke (a);

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

(c) količine, razvrščene po uporabi in oznakah nomenklature za
izvozna nadomestila za mlečne izdelke in po oznakah
namembnega kraja, zajete v zahtevkih, vloženih tisti dan
za začasna dovoljenja iz člena 8 Uredbe (ES) št.
174/1999, z navedbo:

L 95/15

mestilo, kjer ni zahtevka za nadomestilo ali kjer gre za dobavo
pomoči v hrani v smislu člena 10(4) Sporazuma o kmetijstvu,
sklenjenega v urugvajskem krogu pogajanj.

Člen 10
(i) zadnjega dne za predložitev ponudb, skupaj s kopijo
dokumenta, ki potrjuje javni razpis za zahtevane količine;

(ii) količino proizvodov, navedeno v javnem razpisu ali, v
primeru javnega razpisa za oborožene sile, v skladu s
členom 36(1)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (1),
ki ne določa količin, približne količine, kot so bile specificirane;

Države članice sporočijo Komisiji vsak ponedeljek za predhodni
teden količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna
nadomestila za mlečne izdelke, zajete v zahtevkih za dovoljenja
z nadomestili, ki so bila izdana na podlagi drugega pododstavka
člena 1(1) Uredbe (ES) št. 174/1999 brez nadomestila, po
vzorcu iz dela C Priloge VIII k tej uredbi.

Člen 11
Države članice sporočijo Komisiji pred 16. dnem v mesecu za
predhodni mesec naslednje informacije:

(d) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna
nadomestila za mlečne izdelke in po oznakah namembnega
kraja, za katere so bila tisti dan nepreklicno izdana ali
preklicana začasna dovoljenja iz člena 8 Uredbe (ES) št.
174/1999, z navedbo organa, ki je objavil razpis, datuma
začasnega dovoljenja in količine, ki jo dovoljenje zajema, po
vzorcu iz dela A Priloge VIII k tej uredbi;

(e) kjer je ustrezno, pregledano količino proizvodov iz javnega
razpisa, na katerega se sklicuje točka (c), po vzorcu iz dela A
Priloge VIII k tej uredbi;

(f) količine, razvrščene po državi in oznakah nomenklature za
izvozna nadomestila za mlečne izdelke, zajete v dokončnih
dovoljenjih z nadomestili, izdanimi na podlagi členov 20 in
20a Uredbe (ES) št. 174/1999, po vzorcu iz dela B Priloge
VIII k tej uredbi.

2.
Za sporočilo iz odstavka 1, točke (c)(i), ko je predloženih
več vlog za isti javni razpis, zadošča eno sporočilo za vsako
državo članico.

3.
Države članice ne poročajo dnevno o količinah, za katere
so bila izvozna dovoljenja izdana v skladu z drugim
pododstavkom člena 1(1) in s členi 18, 20 in 20a Uredbe
(ES) št. 174/1999, za katere ni bila vložena zahteva za nado(1) UL L 102, 17.4.1999, str. 11.

(a) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna
nadomestila za mlečne izdelke, zajete v zahtevkih za dovoljenja, preklicana na podlagi točke (b) prvega pododstavka
člena 10(3) Uredbe (ES) št. 174/1999, z navedbo stopnje
nadomestila, po vzorcu iz dela A Priloge IX k tej uredbi;

(b) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna
nadomestila za mlečne izdelke, ki se ne izvažajo po preteku
roka veljavnosti ustreznih dovoljenj, in navedbo ustrezne
stopnje nadomestila, po vzorcu iz dela B Priloge IX k tej
uredbi;

(c) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna
nadomestila za mlečne izdelke in po oznakah namembnega
kraja, zajete v zahtevkih za izvozna dovoljenja za dobavo
pomoči v hrani v skladu s členom 10(4) Sporazuma o
kmetijstvu, sklenjenega v urugvajskem krogu pogajanj, po
vzorcu iz dela C Priloge IX k tej uredbi;

(d) količine, razvrščene po oznakah KN in po oznaki države
porekla, za katere ne velja člen 23(2) Pogodbe in so
uvožene za uporabo v proizvodnji izdelkov, zajetih v oznaki
KN 0406 30, skladno s tretjo alineo člena 11(6) Uredbe (ES)
št. 800/1999, in za katere je bilo izdano pooblastilo iz člena
17(1) Uredbe (ES) št. 174/1999, po vzorcu iz dela D Priloge
IX k tej uredbi;
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(e) količine, razvrščene po oznakah KN ali, kjer je to ustrezno,
po oznaki za izvozna nadomestila za mlečne izdelke, za
katere so bila izdana nepreklicna dovoljenja in kjer ni bilo
zahteve za nadomestilo, na podlagi členov 18 in 20 Uredbe
(ES) št. 174/1999, po vzorcu iz dela E Priloge IX k tej
uredbi.

14.4.2005

Uredbe (ES) št. 800/1999, za katere se dejansko uporabljena
stopnja nadomestila razlikuje od tiste, ki je navedena na
dovoljenju, in razlike med nadomestilom za namembni
kraj, ki je navedena na dovoljenju, in dejanskim nadomestilom, po vzorcu iz dela C Priloge X k tej uredbi.
POGLAVJE V

Člen 12
Države članice sporočijo Komisiji pred 16. dnem vsakega
meseca (n), za mesec n-4, po vzorcu iz dela A Priloge X, količine, razvrščene po oznakah KN in oznakah namembnega kraja,
za katere so bile zaključene izvozne formalnosti brez nadomestila.

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 14
Države članice Komisiji sporočijo informacije zahtevane s to
uredbo in uporabijo komunikacijska sredstva določena v Prilogi
XI.
Člen 15

Člen 13

Komisija državam članicam da na razpolago podatke, ki jih
predložijo države članice.

Države članice pred 16. julijem za predhodno leto GATT sporočijo Komisiji naslednje informacije:

Člen 16
Uredba (ES) št. 1498/1999 se razveljavi.

(a) količine, za katere je bila sprejeta uporaba člena 5(3) Uredbe
(ES) št. 174/1999 in je nastala razlika pri dodeljenih
izvoznih nadomestilih, z navedbo stopnje nadomestila in
oznake nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne
izdelke, vnesene v polje 16 izdanega izvoznega dovoljenja,
in oznake nomenklature za izvozna nadomestila za
dejansko izvožene izdelke, po vzorcu iz dela B Priloge X
k tej uredbi;

(b) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna
nadomestila za mlečne izdelke, za katere velja člen 18(3)

Uredba (ES) št. 1498/1999 ostane v veljavi za posredovanje
podatkov za obdobje pred začetkom veljavnosti te uredbe.
Sklicevanje na razveljavljeno Uredbo se razume kot sklicevanje
na to uredbo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge XIII.
Člen 17
Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.
Uporabljati se začne 1. julija 2005. Člen 6(3) se uporablja od
31. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 5. aprila 2005
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije
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PRILOGA I
A. Uporaba člena 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 562/2005

L 95/17

L 95/18
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B. Uporaba člena 1(1)(b) Uredbe (ES) št. 562/2005

14.4.2005

14.4.2005
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C. Uporaba člena 1(1)(c) Uredbe (ES) št. 562/2005

L 95/19

L 95/20
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PRILOGA II
Uporaba člena 1(2) Uredbe (ES) št. 562/2005

14.4.2005

14.4.2005
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PRILOGA III
A. Uporaba člena 2(a) Uredbe (ES) št. 562/2005
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B. Uporaba člena 2(b) Uredbe (ES) št. 562/2005

14.4.2005
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C. Uporaba člena 2(c) Uredbe (ES) št. 562/2005

L 95/23
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PRILOGA IV
Uporaba člena 3 Uredbe (ES) št. 562/2005

14.4.2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI – GD ZA KMETIJSTVO – ENOTA ZA ŽIVALSKE PROIZVODE

Uporaba člena 5 Uredbe (ES) št. 562/2005

PRILOGA V

14.4.2005
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PRILOGA VI
Seznam proizvodov iz člena 6(1) Uredbe (ES) št. 562/2005
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI – GD ZA KMETIJSTVO – ENOTA ZA ŽIVALSKE PROIZVODE
Proizvod

Oznaka KN

Vzorčna teža (1)

1. Sirotka v prahu

0404 10 02

25 kg

2. Posneto mleko v prahu interventne
kakovosti

0402 10 19 INTV

25 kg

3. Posneto mleko v prahu za krmo

0402 10 19 ANIM

4. Polnomastno mleko v prahu

0402 21 19

25 kg

5. Nesladkano kondenzirano mleko

0402 91 19

0,5 kg

6. Sladkano kondenzirano mleko

0402 99 19

0,5 kg

7. Maslo

0405 10 19

25 kg

8. Masleno olje

0405 90 10

200 kg

9. Siri (3)

(3)

Opombe (2)

20 t

10. Laktoza

1702 19 00 LACT

25 kg (vreče)

11. Kazein

3501 10

25 kg (vreče)

12. Kazeinat

3501 90 90

25 kg

Če cena ustreza drugi teži proizvoda, kot je navedena v Prilogi, država članica zagotovi ceno, ki je ekvivalentna standardni teži.
(2) Označiti, kje se uporabljena metoda razlikuje od metode, ki je bila sporočena Komisiji z vprašalnikom iz Priloge XII.
(3) Države članice sporočijo informacije o cenah vrst sirov, ki predstavljajo 8 % ali več njihove nacionalne proizvodnje.

(1)
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PRILOGA VII
Uporaba člena 8 Uredbe (ES) št. 562/2005
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PRILOGA VIII
A. Uporaba člena 9(1)(d) in (e) Uredbe (ES) št. 562/2005
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B. Uporaba člena 9(1)(f) Uredbe (ES) št. 562/2005
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C. Uporaba člena 10 Uredbe (ES) št. 562/2005
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PRILOGA IX
A. Uporaba člena 11(a) Uredbe (ES) št. 562/2005
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B. Uporaba člena 11(b) Uredbe (ES) št. 562/2005
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C. Uporaba člena 11(c) Uredbe (ES) št. 562/2005
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D. Uporaba člena 11(d) Uredbe (ES) št. 562/2005
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E. Uporaba člena 11(e) Uredbe (ES) št. 562/2005
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PRILOGA X
A. Uporaba člena 12 Uredbe (ES) št. 562/2005

14.4.2005
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B. Uporaba člena 13(a) Uredbe (ES) št. 562/2005
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L 95/38
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C. Uporaba člena 13(b) Uredbe (ES) št. 562/2005
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PRILOGA XI
Uporaba člena 14 Uredbe (ES) št. 562/2005
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI – GD ZA KMETIJSTVO – ENOTA ZA ŽIVALSKE PROIZVODE
Ustrezni del uredbe

Vrsta sporočanja

Vsi členi v poglavju I

E-naslov: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Vsi členi v poglavju II

E-naslov: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

Člen 6, odstavek 1

IDES

Člen 6, odstavka 3 in 4

E-naslov: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

Člen 7, odstavek 1
— dovoljenje izdano po členu 5(a) Uredbe (ES)
št. 2535/2001

IDES: koda 7

— dovoljenje izdano po členu 5(b) Uredbe (ES)
št. 2535/2001

IDES: koda 5

— dovoljenje izdano po drugih odstavkih člena 5 Uredbe
(ES) št. 2535/2001

IDES: koda 6

Člen 7, odstavek 2

IDES: koda 6

Člen 7, odstavek 3

IDES: koda 8

Člen 7, odstavek 4

IDES: koda 6

Člen 7, odstavka 5 in 6

E-naslov: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Člen 8

E-naslov: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Člen 9, odstavek 1, točka (a)(i)

IDES: koda 1

Člen 9, odstavek 1, točka (a)(ii)

IDES: koda 9

Člen 9, odstavek 1, točka (c)(i)

Faks: (32-2) 295 33 10

Člen 9, odstavek 1, točka (c)(ii)

IDES: koda 2

Ostali ustrezni deli člena 9

E-naslov: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Člen 10

E-naslov: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Člen 11

E-naslov: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Člen 12

E-naslov: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Člen 13

E-naslov: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

SL
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PRILOGA XII
Uporaba člena 6 Uredbe (ES) št. 562/2005
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI – GD ZA KMETIJSTVO – ENOTA ZA ŽIVALSKE PROIZVODE

VPRAŠALNIK
Letno poročilo o metodoloških cenovnih informacijah za surovo mleko in mlečne proizvode, ki se uporabljajo
za sporočanje cen med državami članicami in Komisijo (člen 6)
1.

Organiziranost in struktura trga:
splošni pregled strukture trga za zadevni proizvod

2.

Opredelitev proizvoda:
sestava (vsebnost maščob, vsebnost suhe snovi, vsebnost vode v nemastni snovi), razred kakovosti, starost ali
stopnja staranja, oblika in embalaža (npr. v razsutem stanju, v 25 kg vrečah), druge značilnosti

3.

Kraj in postopek evidentiranja:
(a) organ, odgovoren za statistiko cen (naslov, faks, e-naslov);
(b) število točk evidentiranja in geografsko območje ali regija, za katero veljajo cene;
(c) raziskovalna metoda (npr. neposredne raziskave pri prvih kupcih). Če je cene ugotovil odbor za trženje, je treba
podati navedbo, ali gre za mnenje ali dejstvo. Če so uporabljeni sekundarni materiali, je treba navesti vire (npr.
tržna poročila);
(d) statistične obdelave cen, vključno s pretvorbenimi faktorji, uporabljenimi za pretvorbo teže proizvoda v
ekvivalentno težo, kot to določa Priloga VI

4.

Zastopanost:
delež evidentiranih proizvodov (npr. pri prodaji)

5.

Drugi pomembni vidiki
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PRILOGA XIII
Primerjalna tabela

Uredba (ES) št. 1498/1999

Trenutna uredba

Člen 1(2)(a) in (b)

Člen 1(2)(a)

Člen 1(2)(c)

Člen 1(2)(b)

Člen 2

Člen 2

Člen 3(a)

—

Člen 3(b)

Člen 3(a)

Člen 3(c)

Člen 3(a)

Člen 3(d)

Člen 3(b)

Člen 4

Člen 4

Člen 5(1)(a)(i)

—

Člen 5(1)(a)(ii)

—

Člen 5(1)(a)(iii)

Člen 5(1)(a)

Člen 5(1)(b)

—

Člen 5(2)(a)

Člen 5(1)(b)

Člen 5(2)(b)

Člen 5(1)(c)

Člen 5(2)(c)

—

Člen 5(3)

Člen 5(2)

Člen 6(1)(a) in (b)

Člen 6(1)

Člen 6(2)

Člen 6(3)

Člen 7(1), (2), (3), (4) in (6)

Člen 7(1)

Člen 7(5)

Člen 7(3)

Člen 7(7)

Člen 7(4)

Člen 7a

—

Člen 8

Člen 8

Člen 9(1)(a)

Člen 9(1)(a) in (b)

Člen 9(1)(b)

Člen 9(1)(c)(i)

—

Člen 9(1)(c)(ii)

Člen 9(1)(c))

Člen 9(1)(d)

Člen 9(1)(d)

Člen 9(1)(e)

Člen 9(2)(a)

Člen 11(a)

Člen 9(2)(b) in (c)

Člen 11(b)

Člen 9(2)(d)

Člen 9(1)(f)

Člen 9(2)(e)

Člen 11(c)

Člen 9(2)(f)

Člen 11(d)

Člen 9(2)(g)

Člen 13(a)

Člen 9(3)(a)

Člen 12

Člen 9(3)(b)

Člen 13(b)

Člen 9(4)

Člen 11(e)

Člen 9(5)

Člen 14

Člen 10

—
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 563/2005
z dne 13. aprila 2005
o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o
spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za preverjanje uvoznih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc
ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov, upoštevajoč spremembe cen glede na poreklo. Zato je treba
objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba te spremembe čimprej
izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne
29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti
člena 5(4) Uredbe,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne
29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko
meso (2), in zlasti člena 5(4) Uredbe,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne
29. oktobra 1975 o skupnem trgovinskem sistemu za ovalbumin in laktalbumin (3), in zlasti člena 3(4) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (4), določa podrobna
pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in
določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega
mesa in jajc ter za jajčni albumin.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k
Uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 14. aprila 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 13. aprila 2005
Za Komisijo
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).
(2) UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.
(3) UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo Komisje (ES) št. 2916/95 (UL L 305,
19.12.1995, str. 49).
(4) UL L 145, 29.6.1995, str. 47. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 263/2005 (UL L 46, 16.2.2005, str. 38).
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PRILOGA
k Uredbi Komisije z dne 13. aprila 2005 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc
ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95
„PRILOGA I

Tarifna
oznaka KN

0207 12 90

0207 14 10

0207 14 70

0207 27 10

1602 32 11

(1) Poreklo izvoza:
01 Brazilija
02 Tajska
03 Argentina
04 Čile“

Poimenovanje proizvodov

Piščanci, oskubljeni in iztrebljeni, brez glav in
krempljev ter brez vratov, src, jeter in
želodčkov, znani kot ‚65 % piščanci‘, ali drugače
pripravljeni, zamrznjeni
Kosi kokoši vrste Gallus domesticus, brez kosti,
zamrznjeni

Drugi kosi piščanca, zamrznjeni

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

Izdelek iz surove kokoši vrste Gallus domesticus

Reprezentativna cena
(EUR/100 kg)

Varščina iz
člena 3(3)
(EUR/100 kg)

Poreklo (1)

81,8

11

01

101,8

5

03

148,2

56

01

192,7

34

02

176,5

42

03

269,0

9

04

138,0

54

01

160,0

43

03

181,0

38

01

242,4

16

04

154,2

47

01

173,0

38

03
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II
(Akti, katerih objava ni obvezna)

SVET

SKLEP št. 1/2005 SVETA MINISTROV DRŽAV AKP IN ES
z dne 8. marca 2005
o sprejetju poslovnika Sveta ministrov držav AKP in ES
(2005/297/ES)
SVET MINISTROV DRŽAV AKP IN ES JE –

2.
Svet sklicuje njegov predsednik. Datumi sestankov Sveta
so določeni z medsebojnim soglasjem pogodbenic.

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med državami AKP in
ES, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, in zlasti
člena 15(5) Sporazuma,
3.
Svet se sestaja tam, kjer se ponavadi sestaja Svet Evropske
unije, na sedežu sekretariata skupine držav AKP ali pa v mestu
ene od držav AKP, v skladu z odločitvijo Sveta.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom št. 1/2001 z dne 30. januarja 2001 je Odbor
veleposlanikov držav AKP in ES s prenosom pooblastil
sprejel poslovnik Sveta ministrov držav AKP in ES.

Člen 2
Dnevni red sestankov

(2)

Zaradi upoštevanja pristopa novih držav članic k
Evropski uniji so potrebne določene spremembe.

(3)

Na 29. sestanku Sveta ministrov držav AKP in ES dne 6.
maja 2004 v Gaboroneju v Bocvani so sprejeli sklep o
ustrezni spremembi poslovnika –

1.
Začasni dnevni red za vsak sestanek določi predsednik.
Drugim članom Sveta se pošlje najmanj 30 dni pred začetkom
sestanka. Začasni dnevni red vsebuje točke, v zvezi s katerimi je
predsednik najmanj 30 dni pred začetkom sestanka prejel
prošnjo za uvrstitev na dnevni red.

Na začasnem dnevnem redu so točke, v zvezi s katerimi je bila
dokumentacija poslana generalnemu sekretariatu Sveta dovolj
zgodaj, da je lahko bila posredovana članom Sveta in članom
Odbora veleposlanikov držav AKP in ES, v nadaljevanju
„Odbor“, najmanj 21 dni pred začetkom sestanka.

SKLENIL:

Člen 1
Datumi in kraji sestankov
1.
V skladu s členom 15(1) Sporazuma o partnerstvu med
državami AKP in ES, v nadaljevanju „Sporazum AKP-ES“, se Svet
ministrov držav AKP in ES, v nadaljevanju „Svet“, praviloma
sestaja enkrat letno in kadar koli je potrebno na pobudo ene
od pogodbenic.

2.
Svet sprejme dnevni red na začetku vsakega sestanka. Svet
lahko v nujnih primerih na zahtevo držav AKP ali Skupnosti
sklene, da na dnevni red uvrsti točke, za katere roki, določeni v
odstavku 1, niso bili upoštevani.
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3.
Začasni dnevni red je lahko razdeljen na del A, del B in
del C.
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Hkrati se med odločanjem o tem postopku lahko postavi rok,
do katerega je treba podati odgovore. Ob izteku tega roka se
predsednik Sveta na podlagi poročila dveh sekretarjev Sveta
odloči, ali glede na prejete odgovore lahko velja, da je bilo
doseženo soglasje.

V del A so vključene točke, glede katerih je mogoča odobritev
Sveta brez razprave.
Člen 5
V del B so vključene točke, glede katerih je potrebna razprava v
okviru Sveta, preden se odobrijo.

O točkah, ki so vključene v del C, se razpravlja v obliki neformalne izmenjave stališč.

Člen 3

Odbori in delovne skupine
Svet lahko ustanovi odbore ali delovne skupine za opravljanje
dela, ki je po njegovem potrebno, zlasti pa, če je to primerno,
za pripravo posvetovanj na področju sodelovanja ali posebnih
vidikov partnerstva.

Nadzor nad delom teh odborov in delovnih skupin lahko
prevzame Odbor.

Posvetovanja
1.
V skladu s členom 15(3) Sporazuma AKP-ES sprejme Svet
ministrov odločitve z medsebojnim soglasjem pogodbenic.

Člen 6
Ministrske podskupine

2.
Posvetovanja Sveta so veljavna le, če je prisotna vsaj polovica članov Sveta Evropske unije, en član Komisije Evropskih
skupnosti (v nadaljevanju „Komisija“) in dve tretjini članov, ki
predstavljajo vlade držav AKP.

3.
Vsi člani odbora, ki se sestanka ne morejo udeležiti, so
lahko zastopani. V tem primeru obvestijo predsednika in navedejo osebo ali delegacijo, ki je pooblaščena za njihovo zastopanje. Zastopnik ima vse pravice člana, ki se sestanka ne more
udeležiti.

4.

Brez poseganja v določbe člena 5 lahko Svet tekom svojih
sestankov zaupa pripravo svojih posvetovanj in sklepov o določenih točkah dnevnega reda podskupinam ministrov, sestavljenim na paritetni osnovi.

Člen 7
Ministrski odbori
1.
V skladu s členom 83 Sporazuma AKP-ES se ustanovi
Odbor držav AKP in ES za sodelovanje pri financiranju razvoja.
Svet sprejme poslovnik tega odbora.

Člane Sveta lahko spremljajo svetovalci, ki jim pomagajo.

5.
Pred začetkom vsakega sestanka se predsednika obvesti o
sestavi vsake delegacije.

2.
Svet preučuje zadeve v zvezi s trgovinsko politiko in
poročila Skupnega trgovinskega odbora ministrov držav AKP
in ES, ustanovljenega s členom 38 Sporazuma AKP-ES.

Člen 8
6.
Predstavnik Evropske investicijske banke, v nadaljevanju
„Banka“, se udeleži sestankov Sveta, kadar so na dnevnem
redu teme, ki zadevajo Banko.

Člen 4

Države, ki prisostvujejo kot opazovalke
1.
Predstavniki držav podpisnic Sporazuma AKP-ES, ki ob
začetku veljavnosti Sporazuma še niso zaključile postopkov iz
člena 93(1) in (2) Sporazuma, se lahko udeležujejo sestankov
Sveta kot opazovalci. V tem primeru so lahko pooblaščeni, da
se udeležujejo razprav Sveta.

Pisni postopki
Svet lahko o nujnih zadevah odloča dopisno. Ta postopek se
lahko odobri tekom sestanka Sveta ali v okviru Odbora.

2.

Enako velja za države iz člena 93(6) Sporazuma AKP-ES.
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Člen 12

3.
Svet lahko pooblasti predstavnike države, ki zaprosi za
pristop k Sporazumu AKP-ES, da se udeležijo posvetovanj
Sveta kot opazovalci.

Sporočila in zapisniki sestankov

Člen 9

1.
Vsa sporočila, ki so predvidena v Poslovniku, se prek
sekretariata Sveta posredujejo predstavnikom držav AKP, sekretariatu skupine držav AKP, stalnim predstavnikom držav članic,
generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije in Komisiji.

Zaupnost in uradne objave
1.
Razen če ni odločeno drugače, sestanki Sveta niso javni.
Za udeležbo na sestankih Sveta je potrebna dovolilnica.

2.
Brez poseganja v druge določbe, ki se lahko uporabljajo,
velja za razprave Sveta obveznost varovanja poslovne skrivnosti,
razen če Svet ne odloči drugače.

3.
Vsaka pogodbenica se lahko odloči objaviti sklepe, resolucije, priporočila in mnenja Sveta v svojem uradnem listu.

Kadar takšna sporočila zadevajo Banko, se pošljejo tudi predsedniku Banke.

2.
O vsakem sestanku se sestavi zapisnik, pri čemer se zlasti
zabeležijo odločitve, ki jih sprejme Svet.

Potem, ko Svet odobri zapisnik, ga podpišejo predsedujoči in
dva sekretarja Sveta ter se shrani v arhivu Sveta. Izvod zapisnika
se pošlje vsem prejemnikom iz člena 1.

Člen 10
Dialog z nevladnimi udeleženci

Člen 13

1.
Svet lahko povabi predstavnike z ekonomskega in socialnega področja ter civilne družbe v državah AKP in državah
Evropske unije k sodelovanju pri izmenjavi stališč ob robu
njegovih rednih sestankov, da jih obvešča ter prisluhne njihovim
mnenjem in predlogom v zvezi s točkami dnevnega reda.

Dokumentacija
Razen če ni odločeno drugače, Svet razpravlja na podlagi dokumentov, ki so sestavljeni v uradnih jezikih pogodbenic.

Člen 14
2.
Izmenjavo stališč s predstavniki civilne družbe organizira
sekretariat Sveta. To nalogo lahko v soglasju s Komisijo zaupa
organizacijam, ki predstavljajo civilno družbo. Predvsem lahko
sekretariat Sveta zaupa delo v povezavi z izmenjavo stališč s
predstavniki z ekonomskega in socialnega področja ter civilne
družbe iz držav AKP in držav EU Ekonomsko-socialnemu
odboru Evropskih skupnosti.

Oblika aktov
1.
Sklepi, resolucije, priporočila in mnenja v smislu člena
15(3) Sporazuma AKP-ES so razdeljena na člene.

Zaključijo se s stavkom „V ….“, „[datum]“, pri čemer datum
označuje dan njihovega sprejetja s strani Sveta.
3.
Točke dnevnega reda, o katerih je treba razpravljati z
nevladnimi udeleženci, določi predsednik na predlog sekretariata
Sveta. Drugim članom Sveta se točke dnevnega reda sporočijo
hkrati z začasnim dnevnim redom za vsak sestanek.

2.
Sklepi v smislu člena 15(3) Sporazuma AKP-ES so naslovljeni kot „Sklep“, naslovu pa sledijo serijska številka, datum
sprejetja in opis zadeve.

Člen 11
Regionalne in podregionalne organizacije
Regionalne in podregionalne organizacije držav AKP so lahko
na sestankih Sveta in Odbora zastopane kot opazovalke, za kar
je potrebno predhodno soglasje Sveta.

V sklepih je določen datum, ko začnejo veljati. Vsebujejo
naslednji stavek: „Od držav AKP, Skupnosti in njenih držav
članice se zahteva, da storijo vse potrebno za izvajanje tega
sklepa“.
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3.
Resolucije, izjave, priporočila in mnenja v smislu člena
15(3) Sporazuma AKP-ES so naslovljeni kot „Resolucija“,
„Izjava“, „Priporočilo“ oziroma „Mnenje“, naslovu pa sledijo
serijska številka, datum sprejetja in opis zadeve.

Če predsednik ne more prisostvovati, določi člana, ki ga bo
nadomeščal.

4.
Akte, ki jih sprejme Svet, podpiše predsednik in se shranijo v arhivu Sveta.

Skladnost politik Skupnosti in vpliv na izvajanje Sporazuma AKP-ES

Ti akti se prek dveh sekretarjev Sveta posredujejo prejemnikom
iz člena 12(1).

1.
Kadar države AKP v skladu s členom 12 Sporazuma AKPES zaprosijo za posvetovanja, se ta nemudoma opravijo, praviloma v roku petnajst dni od prošnje.

Člen 15

Člen 18

2.
Odgovorni organ je lahko Svet, Odbor, eden od dveh
ministrskih odborov iz člena 7 ali ad hoc delovna skupina.

Predsedstvo
Člen 19

Predsedstvo Sveta je izmenično in poteka po naslednjem
vrstnem redu:
— od 1. aprila do 30. septembra predseduje član vlade ene od
držav AKP,
— od 1. oktobra do 31. marca predseduje član Sveta Evropske
unije.
Člen 16
Odbor
1.
V skladu s členom 15(4) Sporazuma AKP-ES lahko Svet
prenese nekatera pooblastila na Odbor.
2.
Pogoji, pod katerimi se sestaja Odbor, so določeni v
Pravilniku.
3.
Odbor je odgovoren za pripravo sestankov Sveta in za
izvajanje kakršne koli naloge, ki mu jih lahko zaupa Svet.
Člen 17
Udeležba na zasedanjih Skupne parlamentarne skupščine
Ko Svet prisostvuje zasedanjem Skupne parlamentarne skupščine, ga zastopa predsednik.

Sekretariat
Sekretariat Sveta in Odbora skupno vodita dva sekretarja.
Ta sekretarja sta imenovana po skupnem posvetovanju, in sicer
enega imenujejo države AKP, drugega pa imenuje Skupnost.
Sekretarja opravljata svoje naloge povsem neodvisno in
izključno v interesu Sporazuma; niti ne smeta zahtevati oziroma
sprejemati navodil od nobene vlade, organizacije oziroma
organa, razen od Sveta in Odbora.
Dopisi, namenjeni Svetu, se pošljejo njegovemu predsedniku na
sedež sekretariata Sveta.
Člen 20
Ta sklep razveljavlja in nadomešča Sklep št. 1/2001 Odbora
veleposlanikov držav AKP in ES z dne 30. januarja 2001 o
sprejetju poslovnika Sveta ministrov držav AKP in ES.
V Bruslju, 8. marca 2005
Za Svet ministrov držav AKP in ES
Predsednik
J. ASSELBORN
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SKLEP št. 2/2005 SVETA MINISTROV DRŽAV AKP IN ES
z dne 8. marca 2005
o poslovniku Skupnega trgovinskega odbora ministrov držav AKP in ES
(2005/298/ES)
SVET MINISTROV DRŽAV AKP IN ES JE –

AKP in ES iz Odbora, vključno s članom Komisije, da pripravi
priporočila za posebna področja iz člena 12(1).

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med člani Afriške,
karibske in pacifiške skupine držav na eni strani ter Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani,
podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (v nadaljevanju
„Sporazum“), in zlasti člena 38(3) Sporazuma;

Predsedstvo
Trgovinskemu odboru izmenično vsakih šest mesecev predsedujeta član Komisije Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in predstavnik držav AKP. Prvi predsednik je predstavnik
držav AKP.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2

Člen 38(1) Sporazuma ustanavlja Skupni trgovinski
odbor ministrov.

Člen 3
Sestanki

(2)

S Sklepom št. 4/2001 z dne 24. aprila 2001 je s
prenosom pooblastil Odbor veleposlanikov držav AKP
in ES sprejel poslovnik tega odbora.

(3)

Zaradi upoštevanja pristopa novih držav članic k
Evropski uniji so potrebne določene spremembe.

(4)

Na 29. zasedanju Sveta ministrov držav AKP in ES 6.
maja 2004 v Gaboroneju, Bocvana, so sprejeli sklep o
ustrezni spremembi poslovnika –

1.
Trgovinski odbor se sestane najmanj enkrat na leto, na
zahtevo ene od pogodbenic pa tudi pogosteje.

2.
Trgovinski odbor se sestane tam, kjer se ponavadi sestaja
Svet Evropske unije, na sedežu sekretariata skupine držav AKP
ali pa v mestu ene od držav AKP, v skladu z odločitvijo Trgovinskega odbora.

3.

Sestanke Trgovinskega odbora sklicuje njegov predsednik.

SKLENIL:

Člen 1
Sestava
1.
Skupni trgovinski odbor ministrov (v nadaljevanju „Trgovinski odbor“) na eni strani sestavljajo minister iz vsake države
članice Evropske skupnosti in član Komisije Evropskih skupnosti, na drugi strani pa, po načelu paritete, ministri iz držav
AKP.

4.
Posvetovanja Trgovinskega odbora so veljavna le, če je
prisotna večina predstavnikov držav članic Evropske skupnosti,
član Komisije Evropskih skupnosti in večina predstavnikov
držav AKP, ki so člani Odbora.

Člen 4
Zastopanje

2.
Vsaka pogodbenica sporoči sekretariatu Trgovinskega
odbora imena svojih predstavnikov.

3.
Trgovinski odbor se lahko odloči za ustanovitev več
manjših skupin, sestavljenih iz enakega števila članov držav

1.
Člani Trgovinskega odbora so lahko zastopani, če se sami
sestanka ne morejo udeležiti.

2.
Član, ki želi biti zastopan, mora pred sestankom obvestiti
predsednika o imenu svojega predstavnika.
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3.
Predstavnik člana Trgovinskega odbora ima vse pravice
tega člana.

Člen 5
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Člen 9
Javnost
Sestanki Trgovinskega odbora niso javni, razen če se ne odloči
drugače.

Delegacije
1.
Člane Trgovinskega odbora lahko spremljajo uradniki, ki
so odgovorni za trgovinske zadeve.

2.
Pred vsakim sestankom se predsednik obvesti o predvideni
sestavi delegacije vsake pogodbenice.

3.
Trgovinski odbor lahko na podlagi dogovora med pogodbenicama na svoje sestanke povabi nečlane.

4.
Predstavniki regionalnih in podregionalnih organizacij iz
držav AKP, vključenih v proces gospodarske integracije, se lahko
na podlagi predhodne odobritve Trgovinskega odbora sestankov
udeležijo kot opazovalci.

Člen 10
Dnevni red sestankov
1.
Predsednik pripravi začasni dnevni red za vsak sestanek.
Sekretariat Trgovinskega odbora ga pošlje naslovnikom najkasneje 15 dni pred začetkom sestanka.
2.
Začasni dnevni red vključuje točke, za katere je predsednik
od katere koli pogodbenice najkasneje 21 dni pred začetkom
sestanka prejel prošnjo za vključitev na dnevni red. Pododbor za
trgovinsko sodelovanje držav AKP in ES lahko prav tako predloži zahtevo o vključitvi točk na dnevni red. V tem primeru sta
oba predsednika omenjenega pododbora povabljena na
sestanek.
3.
Časovni roki se lahko skrajšajo na podlagi dogovora med
pogodbenicama, da bi se upoštevale zahteve pri posameznih
primerih.

Člen 6
Sekretariat
Sekretariat Sveta ministrov držav AKP in ES opravlja funkcijo
sekretariata Trgovinskega odbora.

Člen 7

4.
Trgovinski odbor sprejme dnevni red na začetku vsakega
sestanka.
Člen 11
Zapisnik

Dokumentacija

1.
Osnutek zapisnika vsakega sestanka se čimprej sestavi
skupaj s sekretariatom.

Sekretariat Sveta ministrov držav AKP in ES je odgovoren za
pripravo vseh dokumentov, ki so potrebni za sestanke Trgovinskega odbora.

2.
Zapisnik za vsako točko na dnevnem redu praviloma
navaja:

Kadar posvetovanja Trgovinskega odbora temeljijo na pisnih
dokumentih, takšne dokumente njegov sekretariat oštevilči in
razpošlje kot dokumente Trgovinskega odbora.

(a) dokumentacijo, predloženo Trgovinskemu odboru;
(b) izjave, katerih vključitev v zapisnik je predlagal član Trgovinskega odbora;

Člen 8
Korespondenca
1.
Vsa korespondenca, naslovljena na Trgovinski odbor ali
njegovega predsednika, se pošlje sekretariatu Trgovinskega
odbora.

2.
Sekretariat poskrbi, da se korespondenca pošlje naslovnikom, v primeru dokumentov iz člena 7 pa do drugih članov
Trgovinskega odbora. Posredovana korespondenca se pošlje
generalnemu sekretariatu Komisije Evropskih skupnosti, stalnim
predstavništvom držav članic Evropske unije in diplomatskim
predstavništvom predstavnikov držav AKP.

(c) dana priporočila, dogovorjene izjave in sprejete sklepe o
posameznih točkah.
3.
Zapisnik vključuje seznam članov Trgovinskega odbora ali
njihovih predstavnikov, ki so se sestanka udeležili.
4.
Osnutek zapisnika se Trgovinskemu odboru predloži v
sprejetje na naslednjem sestanku. O osnutku zapisnika se
pogodbenici lahko tudi pisno dogovorita. Ko je zapisnik
odobren, sekretariat podpiše dva enako verodostojna izvoda,
pogodbenici pa ju arhivirata. Izvod zapisnika se pošlje vsem
naslovnikom iz člena 8.
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Člen 12

Člen 13

Priporočila

Jeziki

1.
Na podlagi medsebojnega dogovora pogodbenic Trgovinski odbor pripravi priporočila o vseh trgovinskih zadevah,
vključno z zadevami, ki so povezane z večstranskimi trgovinskimi pogajanji, sporazumi o gospodarskih partnerstvih, sodelovanjem v mednarodnih forumih in vprašanjih o osnovnih
proizvodih.

Razen, če se ne odloči drugače, Trgovinski odbor razpravlja na
podlagi dokumentov, ki so sestavljeni v uradnih jezikih pogodbenic.

2.
V času med sestanki lahko Trgovinski odbor pripravi
priporočila s pisnim postopkom, če s tem soglašata obe pogodbenici. Pisni postopek je izmenjava pisem med obema sekretarjema sekretariata, ki delujeta po dogovoru s pogodbenicama.
3.
Priporočila Trgovinskega odbora se naslovijo kot „priporočilo“, čemur sledi zaporedna številka, datum njihovega sprejetja in opis njihove zadeve.
4.
Priporočila Trgovinskega odbora overita sekretariat in
predsednik.
5.
Priporočila se pošljejo na vsak naslov iz člena 8 kot dokumenti Trgovinskega odbora.
6.
Trgovinski odbor pripravlja ustrezna redna poročila za
Svet ministrov držav AKP in ES.

Člen 14
Stroški
Odstavek 1 Protokola 1 k Sporazumu o izdatkih za delovanje
skupnih institucij se uporablja tudi za stroške delovanja Trgovinskega odbora.
Člen 15
Ta sklep razveljavlja in nadomešča Sklep št. 4/2001 Odbora
veleposlanikov držav AKP in ES z dne 24. aprila 2001 o sprejetju poslovnika Skupnega trgovinskega odbora ministrov držav
AKP in ES.
V Bruslju, 8. marca 2005
Za Svet ministrov AKP-ES
Predsednik
J. ASSELBORN
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SKLEP št. 3/2005 SVETA MINISTROV DRŽAV AKP IN ES
z dne 8. marca 2005
o sprejetju poslovnika Odbora veleposlanikov držav AKP in ES
(2005/299/ES)
SVET MINISTROV DRŽAV AKP IN ES JE –

lahko tudi kateri koli mandat, ki mu ga podeli Svet. V tem
okviru spremlja izvajanje Sporazuma AKP-ES in napredek pri
doseganju njegovih ciljev.

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med državami AKP in
ES, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000, in zlasti člena
16(3) Sporazuma,
2.
Odbor poroča Svetu, zlasti o zadevah, za katere so mu
bile podeljene pristojnosti.
ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S sklepom št. 2/2001 z dne 30. januarja 2001 je Odbor
veleposlanikov držav AKP in ES sprejel svoj poslovnik.

3.
Svetu predloži tudi vse resolucije, priporočila ali mnenja,
ki se mu zdijo potrebna ali primerna.

(2)

Zaradi upoštevanja pristopa novih držav članic k
Evropski uniji so potrebne določene spremembe.

Člen 3
Dnevni red sestankov

(3)

Na 29. zasedanju Sveta ministrov držav AKP in ES
6. maja 2004 v Gaboroneju, Bocvana, so sprejeli sklep
o ustrezni spremembi poslovnika –

1.
Predsednik za vsak sestanek pripravi začasni dnevni red.
Drugim članom Odbora se ga pošlje vsaj osem dni pred
dnevom sestanka.

SKLENIL:

Člen 1
Datumi in kraji sestankov
1.
Kot je določeno v členu 16(2) Sporazuma o partnerstvu
med državami AKP in ES (v nadaljevanju „Sporazum AKP-ES“),
se Odbor veleposlanikov držav AKP in ES (v nadaljevanju
„Odbor“) redno sestaja, zlasti z namenom priprave sestankov
Sveta ministrov držav AKP in ES (v nadaljevanju „Svet“), in
kadar koli je potrebno na zahtevo ene od pogodbenic.

Začasni dnevni red vključuje točke, za katere je predsednik
prejel prošnjo za vključitev na dnevni red deset dni pred
dnevom sestanka. Na začasni dnevni red se vključijo le točke,
za katere je bila sekretariatu Sveta dokumentacija predložena
pravočasno, da jo le-ta lahko pošlje članom Odbora vsaj osem
dni pred dnevom sestanka.

2.
Odbor sprejme dnevni red na začetku vsakega sestanka. V
nujnih primerih se Odbor na zahtevo držav AKP ali Skupnosti
lahko odloči, da na dnevni red vključi točke, v zvezi s katerimi
roki iz odstavka 1 niso bili upoštevani.

2.
Odbor skliče njegov predsednik. Datumi sestankov se
določijo z medsebojnim soglasjem pogodbenic.
Člen 4
3.
Odbor se sestaja na sedežu Sveta Evropske unije ali na
sedežu sekretariata skupine držav AKP. Če se v ta namen
sprejme posebna odločitev, se lahko sestane tudi v mestu države
AKP.

Posvetovanja
1.
Odbor odloča z medsebojnim soglasjem med Skupnostjo
na eni strani in državami AKP na drugi.

Člen 2
Naloge Odbora
1.
V skladu s členom 16(2) Sporazuma AKP-ES Odbor
pomaga Svetu pri izpolnjevanju njegovih nalog, opravlja pa

2.
Posvetovanja Odbora so veljavna le, če je prisotna vsaj
polovica stalnih predstavnikov držav članic Skupnosti, en predstavnik Komisije Evropskih skupnosti (v nadaljevanju „Komisija“)
in polovica članov Odbora veleposlanikov držav AKP.
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3.
Vsi člani Odbora, ki se sestanka ne morejo udeležiti, so
lahko zastopani. V tem primeru obvestijo predsednika in imenujejo osebo ali delegacijo, pooblaščeno za zastopanje. Zastopnik
ima vse pravice člana, ki se sestanka ne more udeležiti.

14.4.2005

skupine držav AKP, stalnim predstavnikom držav članic, generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije in Komisiji.

Kadar takšna sporočila zadevajo Banko, se pošljejo tudi predsedniku Banke.
4.

Člane Odbora lahko spremljajo svetovalci.

5.
Predstavnik Evropske investicijske banke (v nadaljevanju
„Banka“) se udeleži sestankov Odbora, kadar so na dnevnem
redu teme, ki zadevajo Banko.

Člen 5

2.
Sestavi se zapisnik vsakega sestanka, v katerem so še zlasti
navedene odločitve Odbora.

Potem ko Odbor odobri zapisnik, ga podpišejo predsednik
Odbora in sekretarji Sveta; shrani se v arhivu Sveta. Izvodi
zapisnika se pošljejo prejemnikom iz odstavka 1.

Pisni postopki, uradne objave in oblika aktov
Člen 9

Členi 4, 9(3) in 14 poslovnika Sveta AKP-ES se uporabljajo za
akte, ki jih sprejme Odbor.

Člen 6
Države, ki prisostvujejo kot opazovalke
1.
Predstavniki držav podpisnic Sporazuma AKP-ES, ki na
dan njegovega začetka veljavnosti še niso zaključile postopkov
iz člena 93(1) in (2) Sporazuma, se lahko sestankov Odbora
udeležijo kot opazovalci. V tem primeru so lahko pooblaščeni,
da sodelujejo v razpravah Odbora.

2.

Predsednik
Funkcijo predsednika Odbora vsakih šest mesecev izmenično
opravljata stalni predstavnik države članice, ki ga imenuje Skupnost, in vodja misije, ki predstavlja države AKP in ga imenujejo
države AKP.

Člen 10
Korespondenca in dokumentacija
1.
Korespondenca, namenjena Odboru, se pošlje njegovemu
predsedniku na sedež sekretariata Sveta.

Enako velja za države iz člena 93(6) Sporazuma AKP-ES.

3.
Odbor lahko pooblasti predstavnike države, ki zaprosi za
pristop k Sporazumu AKP-ES, da sodelujejo v posvetovanjih
Odbora kot opazovalci.

2.
Razen če se ne odloči drugače, Odbor vodi posvetovanja
na podlagi dokumentov, pripravljenih v uradnih jezikih pogodbenic.

Člen 11
Odbori, pododbori in delovne skupine

Člen 7
Zaupnost
1.

1.

Odboru pomagajo:

Razen če ni odločeno drugače, sestanki Odbora niso javni.
(i) Odbor za carinsko sodelovanje, ustanovljen s členom 37
Protokola 1 Priloge V k Sporazumu AKP-ES;

2.
Brez poseganja v druge določbe, ki se lahko uporabljajo,
za posvetovanja Odbora velja obveznost varovanja poslovne
skrivnosti, razen če Odbor ne odloči drugače.

Člen 8

(ii) stalna mešana skupina za banane, predvidena v členu 3
Protokola 5 Priloge V k Sporazumu AKP-ES;

(iii) pododbor za trgovinsko sodelovanje;

Sporočila in zapisniki sestankov
1.
Vsa sporočila, določena s tem poslovnikom, se prek sekretariata Sveta pošljejo predstavnikom držav AKP, sekretariatu

(iv) pododbor za sladkor;
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(v) mešana delovna skupina za riž iz odstavka 5 Izjave XXIV
Sklepne listine k Sporazumu AKP-ES;
(vi) mešana delovna skupina za rum iz odstavka 6 Izjave XXV
Sklepne listine k Sporazumu AKP-ES.
2.
Odbor lahko ustanovi druge ustrezne odbore, pododbore
ali delovne skupine za opravljanje delovnih nalog, ki se mu
zdijo potrebne za izpolnitev nalog iz člena 16(2) Sporazuma
AKP-ES.

L 95/53

Člen 14
Postopki za sestanke odborov, pododborov in delovnih
skupin
Odbori, pododbori in delovne skupine iz člena 11 se sestanejo
na zahtevo ene od obeh pogodbenic po posvetovanju obeh
predsednikov; obvestilo o takšnih sestankih se, razen v izjemnih
primerih, sporoči sedem dni prej.
Člen 15
Poslovniki odborov, pododborov in delovnih skupin

3.
Ti odbori, pododbori in delovne skupine Odboru posredujejo poročila o svojem delu.

Odbori, pododbori in delovne skupine iz člena 11 lahko s
soglasjem Odbora sestavijo svoj poslovnik.
Člen 16

Člen 12

Sekretariat

Sestava odborov, pododborov in delovnih skupin
1.
Z izjemo Odbora za carinsko sodelovanje, odbore, pododbore in delovne skupine iz člena 11 sestavljajo veleposlaniki
držav AKP ali njihovi predstavniki, predstavniki Komisije in
predstavniki držav članic.
2.
Predstavnik Banke se sestankov odbora, pododbora ali
delovne skupine udeleži, kadar so na dnevnem redu točke, ki
zadevajo Banko.
3.
Članom teh odborov, pododborov in delovnih skupin pri
njihovih nalogah lahko pomagajo strokovnjaki.

1.
Delo sekretariata in drugo delo, ki je potrebno za delovanje Odbora in odborov, pododborov in delovnih skupin iz
člena 11 (oblikovanje dnevnega reda in razdeljevanje ustreznih
dokumentov) opravlja sekretariat Sveta.
2.
Čim prej po vsakem sestanku sekretariat sestavi zapisnik
sestankov teh odborov, pododborov in delovnih skupin.
Sekretariat Sveta pošlje zapisnik predstavnikom držav AKP,
sekretariatu skupine držav AKP, stalnim predstavnikom držav
članic, generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije in Komisiji.
Člen 17

Člen 13
Predsedstvo odborov, pododborov in delovnih skupin
1.
Odborom, pododborom in delovnim skupinam iz člena
11 skupaj predsedujeta veleposlanik AKP za države AKP in
predstavnik Komisije ali predstavnik države članice za Skupnost.
2.
Brez poseganja v odstavek 1 lahko sopredsedujoča v
izjemnih primerih in z medsebojnim soglasjem zastopa katera
koli oseba, ki jo imenujeta.

Ta sklep razveljavlja in nadomešča Sklep št. 2/2001 z dne
30. januarja 2001 Odbora veleposlanikov držav AKP in ES o
sprejetju svojega poslovnika.
V Bruslju, 8. marca 2005
Za Svet ministrov AKP in ES
Predsednik
J. ASSELBORN
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SKLEP št. 2/2005 ODBORA VELEPOSLANIKOV DRŽAV AKP IN ES
z dne 8. marca 2005
o sprejetju poslovnika Odbora držav AKP in ES za carinsko sodelovanje
(2005/300/ES)
ODBOR VELEPOSLANIKOV DRŽAV AKP IN ES JE –

ob upoštevanju Sklepa št. 2/1995 Sveta ministrov držav AKP in
ES z dne 8. junija 1995 o članstvu in načinu delovanja Odbora
držav AKP in ES za carinsko sodelovanje,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med državami AKP in
ES, ki je bil podpisan v Cotonouju 23. junija 2000 (1), v nadaljevanju „Sporazum o partnerstvu“, in zlasti člena 37 Protokola
1 Priloge V k Sporazumu,

ob upoštevanju poslovnika Odbora veleposlanikov držav AKP in
ES in zlasti člena 15 Poslovnika v zvezi z oblikovanjem poslovnika odborov, pododborov in delovnih skupin, ki pomagajo
Odboru veleposlanikov,

v želji, da zagotovi uresničitev ciljev, ki so jih pod naslovom II
tretjega dela Sporazuma o partnerstvu zastavile države AKP in
Evropska skupnost,

glede na to, da lahko učinkovito carinsko sodelovanje med
državami AKP in Evropsko skupnostjo prispeva k razvoju trgovine med državami AKP in Evropsko skupnostjo,

glede na to, da so pristojnosti in naloge Odbora določene v
členih 37 in 38 Protokola 1 Priloge V k Sporazumu o partnerstvu –

Člen 2
Naloge Odbora, podane v členih 37(1) do (6) in 38(8) do (10)
Protokola 1 Priloge V k Sporazumu o partnerstvu, so naslednje:

(a) izvajati upravno sodelovanje za pravilno in enotno uporabo
Protokola 1 Sporazuma o partnerstvu ter izvajati vse druge
naloge na carinskem področju, ki so mu lahko zaupane;

(b) redno proučevati učinek uporabe pravil o poreklu na države
AKP in Svetu ministrov držav AKP in ES priporočati
ustrezne ukrepe;

(c) sprejemati sklepe o odstopanjih od pravil o poreklu blaga v
skladu s pogoji iz člena 38(9) in (10) Protokola 1 Priloge V
k Sporazumu o partnerstvu;

(d) pripravljati sklepe Sveta ministrov držav AKP in ES v skladu
s členom 40 Protokola 1 Priloge V k Sporazumu o partnerstvu.

Člen 3
1.
Odbor se sestaja najmanj dvakrat letno ob dnevih, ki jih
soglasno določita skupina držav AKP in Evropska skupnost, in
praviloma vsaj osem dni pred sestankom Odbora veleposlanikov
držav AKP in ES; po potrebi se lahko skličejo izredni sestanki.

2.
Odbor lahko po potrebi ustanovi priložnostne delovne
skupine za preučevanje posebnih vprašanj.

SKLENIL:

Člen 1
1.
Odbor za carinsko sodelovanje, ki je bil ustanovljen s
členom 37 Protokola 1 Priloge V k Sporazumu o partnerstvu,
v nadaljevanju „Odbor“, sestavljajo strokovnjaki iz držav članic
Evropske skupnosti in uslužbenci Komisije, pristojni za carinska
vprašanja, na eni strani ter strokovnjaki, ki predstavljajo države
AKP, in uslužbenci regionalnih združenj držav AKP, ki so
pristojni za carinska vprašanja, na drugi strani. Odbor lahko
po potrebi predlaga ustrezno strokovno pomoč.

2.
Vsaka pogodbenica sporoči sekretariatu Sveta ministrov
držav AKP in ES imena svojih predstavnikov in svojega sopredsednika.
(1) UL L 317, 15.12.2000, str. 1.

3.
Sestanke Odbora sklicuje predsednik. Razen, če ni drugače
določeno, so razprave zaupne.

Člen 4
Odboru predsedujeta izmenoma za obdobje šestih mesecev
skupina držav AKP in Evropska skupnost:

— od 1. aprila do 30. septembra sopredsednik AKP,

— od 1. oktobra do 31. marca sopredsednik Evropske skupnosti.
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Člen 5

Člen 8

1.
Začasni dnevni red vsakega sestanka sestavi predsednik ob
posvetovanju s sopredsednikom, sprejme pa ga Odbor na
začetku vsakega sestanka.

Če Odbor meni, da je to priporočljivo, lahko na sestanek povabi
strokovnjake, če zadeva, o kateri se razpravlja, zahteva posebna
strokovna znanja.

2.
Naloge sekretariata in druga dela, potrebna za delovanje
Odbora, izvaja sekretariat Sveta ministrov držav AKP in ES.

Ne glede na določbe člena 1 se katera koli država AKP, ki ni
članica Odbora, lahko udeleži sestanka kot opazovalka, razen če
Odbor ne sklene, da bo zasedal v omejeni sestavi.

3.
Sekretariat mora najmanj dva tedna pred sestankom
članom Odbora poslati vabilo na sestanek, dnevni red, osnutek
ukrepov in vso delovno dokumentacijo.

Člen 9
Odbor predloži svoja poročila Odboru veleposlanikov držav
AKP in ES.

4.
Sekretariat po vsakem sestanku pripravi povzetek zapisnika, ki se sprejme na naslednjem sestanku Odbora.
Člen 6
Razprave Odbora so veljavne le, če sta navzoča večina predstavnikov, imenovanih s strani skupine držav AKP, in predstavnik Komisije.
Člen 7

Člen 10
Države AKP na eni strani in države članice Evropske skupnosti
na drugi strani morajo v zvezi z zadevami, ki spadajo v njihovo
področje pristojnosti, sprejeti ukrepe, ki so potrebni za izvajanje
tega sklepa.
Člen 11

1.
Sklepe Odbora sprejmejo sporazumno države AKP na eni
strani in Evropska skupnost na drugi strani.

Ta sklep začne veljati z dnem, ko je podpisan. Razveljavi in
nadomesti Sklep št. 2/1995 Sveta ministrov držav AKP in ES
z dne 8. junija 1995 o članstvu in načinu delovanja Odbora
držav AKP in ES za carinsko sodelovanje.

2.
Če Odbor ne more sprejeti sklepa, zadevo posreduje
Odboru veleposlanikov držav AKP in ES.

V Bruslju, 8. marca 2005

3.
V izjemnih okoliščinah se lahko sopredsednik odloči za
sprejetje sklepov po pisnem postopku, zlasti kar zadeva sklepe,
sprejete v skladu s členom 38 Protokola 1 Priloge V k Sporazumu o partnerstvu.

Za Odbor veleposlanikov držav AKP in ES
Predsednik
M. SCHOMMER
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KOMISIJA

ODLOČBA KOMISIJE
z dne 22. septembra 2004
o državni pomoči, ki jo namerava Združeno kraljestvo izvajati za Peugeot Citroën Automobiles UK
Ltd
(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 3349)
(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)
(Besedilo velja za EGP)

(2005/301/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti prvega pododstavka člena 88(2) Pogodbe,

stranke pozvala, da predložijo svoje pripombe. Komisija
od zainteresiranih strank ni prejela nobenih pripomb.

(4)

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem
prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

Po zahtevi za podaljšanje roka za predložitev pripomb z
dne 25. julija 2003, je Združeno kraljestvo svoje
pripombe k začetku postopka predložilo 5. septembra
2003. Komisija, Združeno kraljestvo in upravičenec so
se sestali v Bruslju 17. oktobra 2003, nakar je Komisija
na Združeno kraljestvo 20. oktobra 2003 naslovila novo
zahtevo za informacije. Združeno kraljestvo je informacije posredovalo 19. februarja in 4. maja 2004.

po pozivu zainteresiranim strankam, da predložijo svoje
pripombe v skladu z zgoraj navedenimi določbami (1),

ob upoštevanju naslednjega:

II. OPIS UKREPA IN NJEGOVEGA PREJEMNIKA
(5)
I. POSTOPEK

(1)

V pismu z dne 16. decembra 2002 je Združeno kraljestvo Komisijo obvestilo o načrtu za dodelitev regionalne
pomoči Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd (v nadaljevanju „PCA UK“). Komisija je 7. februarja 2003 zahtevala
nadaljnje informacije, ki jih je Združeno kraljestvo predložilo v pismu z dne 7. marca 2003.

Načrtovana pomoč bi se odobrila PCA UK, hčerinskemu
podjetju francoske skupine PSA Peugeot Citroën (v nadaljevanju „PSA“). PSA načrtuje, proizvaja in prodaja
motorna vozila. V letu 2003 je PSA po svetu prodal
3 286 100 vozil, ustvaril 54,238 milijarde EUR skupnega
prometa in realiziral 2,195 milijarde EUR marže poslovanja.

Projekt
(2)

Komisija je v pismu z dne 30. aprila 2003 Združeno
kraljestvo obvestila o svoji odločitvi za uvedbo postopka,
določenega v členu 88(2) Pogodbe ES, saj je ugotovila, da
obstajajo dvomi o združljivosti pomoči s skupnim trgom.

(6)

Prijavljeni projekt zadeva naložbe, potrebne za proizvodnjo novega modela, ki bo nadomestil trenutni
model Peugeot 206 in derivate.

(3)

Odločba Komisije za uvedbo postopka je bila objavljena
v Uradnem listu Evropske unije (2). Komisija je zainteresirane

(7)

Trenutna zmogljivost tovarne Ryton je 183 500 vozil
letno. Trenutni model 206 bo z uvedbo novega modela,
ki bo uporabljal novo ploščad, z letom 2008 odpravljen.
Predvideno je, da bo zmogljivost tovarne ostala
konstantna na ravni 183 500 vozil letno.

(1) UL C 147, 24.6.2003, str. 2.
(2) Glej opombo 1.
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(9)

(10)
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Načrtovan začetek prijavljenega projekta je leto 2005,
načrtovan zaključek projekta je leto 2010. Po podatkih
Združenega kraljestva projekt vključuje preoblikovanje
(predelava karoserijske delavnice za drugačno ploščad,
končno sestavljanje) ali namestitev novih linij (lakirnica,
linija za kovinsko barvo) za proizvodnjo novega modela.
Infrastrukturna dela bodo vključevala izboljšane okoljske,
delovne in varnostne pogoje ter novo parkirišče za
končana vozila. Po podatkih Združenega kraljestva bo
skupna potrebna naložba znašala nominalno 187,760
milijona GBP.

Po podatkih Združenega kraljestva je projekt mobilen,
PSA kot alternativno lokacijo za izvedbo projekta obravnava Trnavo na Slovaškem. PSA je januarja 2003
sporočil, da ja bila Trnava izbrana kot lokacija za greenfield naložbo. Nova tovarna Trnava bo s proizvodnjo
začela v letu 2008 in bo letno proizvedla 300 000
majhnih avtomobilov enake vrste, kot je novi model, ki
bo nadomestil model Peugeot 206. Po podatkih Združenega kraljestva PSA razmišlja o povečanju načrtovane
zmogljivosti v Trnavi, medtem ko bi proizvodnjo v
Rytonu odpravili.
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III. RAZLOGI ZA ZAČETEK POSTOPKA
(14)

Komisija je v svoji odločbi z dne 30. aprila 2003 o
začetku postopka, določenem v členu 88(2) Pogodbe (4),
izrazila svoje pomisleke o potrebi in sorazmernosti predlagane pomoči. Da bi ublažili te dvome, je Komisija
zaprosila za dodatne razjasnitve in dokumente.

(15)

Glede potrebe po pomoči je Komisija dvomila, da je bila
za zadevni projekt Trnava obravnavana kot izvedljiva
alternativa Rytonu. Zahtevala je dodatne posredne
dokaze, tj. študijo o lokaciji, da bi dokazali, da je projekt
dejansko mobilen v smislu okvira Skupnosti.

(16)

V zvezi s sorazmernostjo pomoči, je Komisija izrazila
svoje dvome o:
— natančnem izračunu upravičenih stroškov,
— vključitvi naložbe v orodja prodajalcev v okviru upravičenih stroškov,

Pravna podlaga, naložba in zneski pomoči

— utemeljitvi višjih investicijskih stroškov za zemljišče,
stavbe, stroje in opremo v Rytonu glede Trnave,

Projekt poteka v obstoječi tovarni PSA v Rytonu, v regiji
West Midlands. Ryton-on-Dunsmore spada v območje iz
člena 87(3)(c), njegova regionalna zgornja meja znaša
10 % neto protivrednosti pomoči za obdobje od leta
2000 do leta 2006.

— utemeljitvi nižjih obratovalnih stroškov za sestavne
dele in materiale v Trnavi,
— natančnem izračunu redundantnih stroškov v Rytonu.

(11)

(12)

(13)

Prijavljena pomoč je dodeljena na podlagi odobrenega
regionalnega programa selektivne pomoči (3) s pravno
podlago v oddelku 7 Zakona o industrijskem razvoju
iz leta 1982.

Načrtovana pomoč je v obliki neposrednih povratnih
sredstev in se izplača v obdobju od leta 2005 do leta
2010. Nominalno znaša 19,100 milijona GBP bruto
protivrednosti pomoči z revalorizirano vrednostjo
14,411 milijona GBP bruto protivrednosti pomoči (izhodiščno leto 2002, diskontna stopnja 6,01 %). Naložbe, ki
izpolnjujejo pogoje za odobritev podpore, znašajo
187,760 milijona GBP v nominalnih vrednostih in
146,837 milijona GBP v revaloriziranih vrednostih.
Zato je Združeno kraljestvo kot zgornjo mejo intenzivnosti pomoči prijavilo 9,81 % bruto protivrednosti
pomoči.

Projektu ni bila dodeljena nobena druga pomoč ali financiranje s strani Skupnosti.

(3) Odločba Komisije z dne 25. aprila 2001 o nevložitvi ugovora glede
primera N 731/00 (UL C 211, 28.7.2001, str. 48).

(17)

Nazadnje je Komisija izrazila svoje dvome o izračunu
variacij zmogljivosti, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo v okviru določanja „dodatne storitve“.

IV. PRIPOMBE S STRANI ZDRUŽENEGA KRALJESTVA
(18)

Združeno kraljestvo je svoje pripombe k začetku
postopka predložilo 5. septembra 2003, dodatne informacije pa 19. februarja in 4. maja 2004.

(19)

Glede potrebe po pomoči je Združeno kraljestvo znova
potrdilo mobilnost projekta. V ta namen je Združeno
kraljestvo predložilo dokumentacijo, iz katere je
razvidno, da je Trnava izvedljiva alternativa Rytonu za
projekt.

(20)

Združeno kraljestvo je predložilo tudi dodatne informacije v zvezi z dvomi, ki jih je Komisija izrazila na začetku
postopka glede sorazmernosti pomoči.

(4) Glej opombo 1.
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(21)

S pismom z dne 5. septembra 2003 je Združeno kraljestvo predložilo novo analizo stroškov in koristi (CBA), ki
se je od prvotno prijavljene analize razlikovala v številnih
pomembnih vidikih, vključno z višjimi investicijskimi
stroški v Trnavi za stroje in opremo, nižjimi obratovalnimi stroški v Rytonu za delovno silo ter nižjimi obratovalnimi stroški v Trnavi za energijo in vodo, pa tudi za
notranji in zunanji prevoz. Nekatere spremembe so zadevale postavke, o katerih Komisija na začetku postopka ni
izrazila dvomov.

(22)

S pismom z dne 19. februarja 2004 je Združeno kraljestvo predložilo novo različico CBA, ki se je v veliki meri
skladala z analizo iz septembra 2003, z nekaterimi izjemami (na primer, podatki o stroških dela v Rytonu in
stroških zunanjega prevoza v Trnavi so bili ponovno
spremenjeni in so bili enaki prvotno prijavljenim
podatkom). Združeno kraljestvo je razjasnilo postavke,
o katerih je Komisija izrazila svoje dvome na začetku
postopka, in postavke, ki so bile spremenjene po začetku
postopka. S pismom z dne 4. maja 2004 je Združeno
kraljestvo Komisijo obvestilo, da se projekt ne sme začeti
pred koncem leta 2004 ali na začetku leta 2005. Skladno
s tem je bila CBA iz februarja 2004 spremenjena tako, da
je leto 2005 prvo leto naložbe.

(23)

(24)

(26)

V zvezi z obratovalnimi stroški za sestavne dele in materiale je Združeno kraljestvo predložilo kopije internega
načrta PSA iz maja 2003, ki poroča o razlikah stroškov
sestavnih delov med različnimi proizvodnimi enotami
skupine. Glavna razlika med stroški sestavnih delov v
Rytonu in Trnavi izhaja iz občutno nižje urne cene
dela v Trnavi, kar pomeni nižje stroške za velike sestavne
dele, ki so lokalno pridobljeni, kot so, na primer, odbijači, blatniki, sedeži in armaturne plošče.

(27)

Združeno kraljestvo je predložilo tudi dokazno gradivo
za predvideno znižanje obratovalnih stroškov v Trnavi za
energijo in vodo, pa tudi za notranji prevoz. V zvezi z
notranjimi prevoznimi stroški je Združeno kraljestvo
predložilo kopijo dopolnitve internega načrta za lokacijo
Trnava, različico november 2003, v kateri je prvotna
ocena stroškov znižana, da bi upravičili višji predviden
delež lokalno pridobljenih sestavnih delov.

(28)

V zvezi z redundantnimi stroški je Združeno kraljestvo
pojasnilo, da so jih upoštevali v CBA iz februarja 2004
kot dodatne stroške k rešitvi Trnava, podobno kot
stroške v zvezi z zaprtjem tovarne Ryton. Združeno
kraljestvo je predložilo podrobnosti o izračunu teh stroškov. Nasprotno pa Združeno kraljestvo v CBA ni vključilo vzdrževalnih naložb v Rytonu, saj bi bilo treba
splošne vzdrževalne naložbe izvesti v obeh možnih
potekih.

(29)

Končno, v zvezi z „dodatno storitvijo“ je Združeno
kraljestvo znova potrdilo, da se za regionalno prikrajšanost, ki izhaja iz CBA iz februarja 2004, uporablja faktor
+ 2 %, saj zaradi podprtega projekta ne bo prišlo do
povečanja proizvodnje.

V zvezi s stroški zemljišča v Trnavi je Združeno kraljestvo trdilo, da se ne smejo vključiti nobeni stroški, saj bo
projekt izveden v okviru obstoječih meja zemljišča.
Okvirno bi bilo za projekt potrebno zemljišče veliko
30 hektarjev, ki bi stalo 0,512 milijona GBP v revaloriziranih vrednostih.

Združeno kraljestvo je glede investicijskih stroškov za
stavbe, stroje in opremo spremenilo CBA iz februarja
2004, da bi upoštevali pripombe Komisije. Medtem ko
je prvotno prijavljena CBA upoštevala le stroške, ki so v
Trnavi nujno potrebni za prilagoditev projekta, spremenjena različica upošteva tudi delež celotnih določenih in
splošnih stroškov, ki se lahko prisodijo projektu. Zaradi
tega se alternativa Trnava izkaže za dražjo, kot je preoblikovanje tovarne Ryton.

V. PRESOJA UKREPA
(30)

(25)

V zvezi z investicijskimi stroški za orodja prodajalcev je
Združeno kraljestvo znova potrdilo, da jih niso upoštevali kot upravičene stroške in niso bili vključeni v CBA iz
februarja 2004, saj so potrebni v obeh možnih potekih
in zato ne vplivajo na prikrajšanost Rytona.

14.4.2005

Ukrep, ki ga je Združeno kraljestvo prijavilo v prid PCA
UK, predstavlja državno pomoč v smislu člena 87(1)
Pogodbe. Financiran bi bil s strani države ali iz državnih
sredstev. Nadalje, ker predstavlja pomemben delež financiranja projekta, lahko pomoč z dajanjem prednosti PCA
UK nad konkurenti, ki ne prejemajo pomoči, izkrivlja
konkurenco v Skupnosti. Končno, med državami članicami poteka obsežno trgovanje na avtomobilskem trgu,
kjer je PSA pomemben udeleženec.

14.4.2005
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(31)

Člen 87(2) Pogodbe navaja določene vrste pomoči, ki so
združljive s Pogodbo. Glede na naravo in namen te
pomoči ter zemljepisne lege podjetja, se pododstavki
(a), (b) in (c) tega člena ne uporabljajo za zadevni
načrt. Člen 87(3) Pogodbe določa druge oblike pomoči,
ki se upoštevajo kot združljive s skupnim trgom. Komisija ugotavlja, da se projekt nahaja na območju Ryton-onDunsmore, ki je upravičeno do pomoči po členu 87(3)(c)
Pogodbe z regionalno zgornjo mejo pomoči 10 % neto
protivrednosti pomoči.

(32)

Zadevna pomoč je namenjena podjetju PCA UK, ki proizvaja in sestavlja motorna vozila. Podjetje je zato del industrije motornih vozil v smislu okvira Skupnosti za
državno pomoč industriji motornih vozil (5) (v nadaljevanju „okvir Skupnosti“).

(33)

(34)

(35)
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(36)

Komisija je ocenila dokumentacijo in informacije, ki jih je
predložilo Združeno kraljestvo, ter sklenila, da načrti
tovarne Trnava in dokumenti v zvezi s postopkom izbire
mesta in tehničnimi značilnostmi kažejo na to, da
tovarna ima možnost, da gosti projekt pod nadzorom.
Trenutno predvidena proizvodnja v tovarni je 55 avtomobilov/uro od leta 2006 dalje. Vendar bi tovarna lahko
proizvedla do 87 avtomobilov/uro z uvedbo nove proizvodne linije 32 avtomobilov/uro. Za takšno širitev je v
trenutnem obsegu tovarne na voljo dovolj zemljišča, vse
infrastrukturne instalacije pa so že združljive z večjim
proizvodnim obsegom.

(37)

Nadalje Komisija ugotavlja, da, po novinarskih poročilih,
skupina PSA tovarno Trnava še vedno upošteva kot
morebitno alternativo Rytonu za projekt pod nadzorom.

Okvir Skupnosti v odstavku 2.2(a) določa, da mora biti, v
skladu s členom 88(3) Pogodbe, vsa pomoč, ki jo javni
organi nameravajo dodeliti posameznemu projektu na
podlagi pooblaščenih programov pomoči za podjetje, ki
deluje v industriji motornih vozil, pred njeno dodelitvijo
prijavljena, če je dosežen kateri koli od naslednjih pragov:
(i) skupni stroški projekta so enaki 50 milijonom EUR,
(ii) skupna bruto pomoč za projekt, bodisi je to državna
pomoč ali pomoč instrumentov Skupnosti, je enaka 5
milijonom EUR. Tako skupni stroški projekta in znesek
pomoči presegajo prijavljene prage. Tako je Združeno
kraljestvo s prijavo regionalne pomoči, načrtovane za
PCA UK, izpolnilo zahteve iz člena 88(3) Pogodbe.

(38)

Na podlagi informacij iz uvodnih izjav (36) in (37),
Komisija ugotovi, da je Trnava dejansko izvedljiva alternativa Rytonu za zadevni projekt.

(39)

Komisija je tudi preverila, da projekt vključuje popolno
odstranitev starih proizvodnih linij in namestitev popolnoma novih strojev in opreme v celotni proizvodni
strukturi, ki je očitno drugačna od prejšnje. Zato je
projekt označen kot preoblikovanje v okviru Skupnosti.

Glede na okvir Skupnosti mora Komisija zagotoviti, da je
dodeljena pomoč tako potrebna za uresničitev projekta
in tudi sorazmerna glede na resnost problemov, ki naj bi
jih rešila. Izpolnjeni morata biti obe zahtevi, potrebnost
in sorazmernost, da lahko Komisija odobri državno
pomoč v industriji motornih vozil.

(40)

Zato Komisija ugotavlja, da je projekt mobilen in zato
upravičen do regionalne pomoči, saj je pomoč potrebna
za privabitev naložbe v regijo - prejemnico pomoči.

(41)

Skladno z odstavkom 3.2.(b) okvira Skupnosti, se upravičeni stroški določijo z regionalnim programom, ki se
uporablja v zadevni regiji - prejemnici pomoči. Po analizi
dodatnih informacij, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo glede izračuna upravičenih stroškov in naložb v
orodja prodajalcev, je Komisija preverila, ali se stroški,
ki znašajo 146,837 milijona GBP v revaloriziranih vrednostih, lahko štejejo za upravičene do pomoči.

(42)

Skladno z odstavkom 3.2.(c) okvira Skupnosti mora
Komisija zagotoviti, da je načrtovana pomoč v sorazmerju z regionalnimi problemi, ki jih namerava rešiti.
Za to se uporablja CBA.

Skladno z odstavkom 3.2(a) okvira Skupnosti, mora
prejemnik pomoči, da bi pokazal potrebo po regionalni
pomoči, jasno dokazati, da ima za svoj projekt
ekonomsko izvedljivo alternativno lokacijo. Če ne bi
bilo druge industrijske lokacije, nove ali že obstoječe, ki
bi lahko prejela zadevno naložbo znotraj skupine, bi bilo
podjetje prisiljeno v izvajanje projekta v edini razpoložljivi tovarni, tudi brez pomoči. Zato se projektu, ki ni
zemljepisno mobilen, ne sme dodeliti pomoči.

(5) UL C 279, 15.9.1997, str. 1. Okvir Skupnosti je potekel 31.
decembra 2002, vendar se še vedno uporablja za državno pomoč,
prijavljeno Komisiji pred tem datumom. Glej Sporočilo Komisije
državam članicam (UL C 258, 9.9.2000, str. 6).
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(43)

CBA v zvezi z mobilnimi elementi primerja stroške
vlagatelja pri izvedbi projekta v zadevnem območju s
stroški vlagatelja za enak projekt na drugi lokaciji. S to
primerjavo Komisija določi posebno prikrajšanost
zadevne regije - prejemnice pomoči. Komisija odobri
regionalno pomoč v okviru te regionalne prikrajšanosti.

(44)

Skladno z odstavkom 3.2.(c) okvira Skupnosti, se operativna prikrajšanost Rytona, v primerjavi s Trnavo, v CBA
oceni v obdobju treh let, saj zadevni projekt ni greenfield
lokacija. V končni verziji CBA, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo, je zajeto obdobje od leta 2008 do leta
2010, kar je tri leta po začetku proizvodnje v skladu z
odstavkom 3.3 Priloge I k okviru Skupnosti. Z uporabo
leta 2002 kot referenčnega leta, prijavljena CBA označuje
neto stroškovne prikrajšanosti v višini 18,772 milijona
GBP za lokacijo v Rytonu v primerjavi z lokacijo v
Trnavi. „Razmerje regionalne prikrajšanosti“ (6) projekta,
ki iz tega izhaja, je 12,78 %.

(45)

(46)

(47)

V zvezi z obratovalnimi stroški za sestavne dele in materiale, notranji dokumenti, predloženi po začetku
postopka, kažejo na to, da bi bila tovarna Ryton v
slabšem položaju glede stroškov za pridobivanje izbranih
sestavnih delov, ki so lokalno pridobljeni in za katere je
pomembna dodana vrednost lokalne delovne sile.
Nasprotno pa v CBA za sestavne dele (npr. motorje ali
menjalnike), ki so globalno pridobljeni od istega dobavitelja, niso zabeležene razlike v stroških. Po analizi novih
informacij Komisija odloči, da se številke, ki se nanašajo
na to postavko, lahko sprejmejo za namene CBA.

(48)

Podobno so predložene nove informacije zadostne za
dokazilo, da dopolnitve v CBA iz februarja 2004 v
zvezi z energijo in vodo, notranjimi prevoznimi stroški,
pa tudi redundantnimi stroški, temeljijo na dokumentaciji
in odražajo sprejemljive ocene za razvoj takšnih stroškov
med obdobjem, zajetim v CBA.

(49)

CBA, ki izhaja iz analize Komisije, se le delno razlikuje
od tiste, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo po
začetku postopkov, medtem ko so razlike v primerjavi
s prvotno prijavljeno CBA pomembnejše. Po podatkih
Komisije, CBA označuje neto stroškovno prikrajšanost
za Ryton v višini 18,260 milijona GBP po vrednostih
iz leta 2002 (7) (v primerjavi z 18,772 milijona GBP, ki
jih navaja Združeno kraljestvo). Razmerje regionalne
prikrajšanosti, ki iz tega izhaja, je 12,44 % (8) (v primerjavi z 12,78 % po podatkih Združenega kraljestva).

(50)

Nazadnje, Komisija v svoji analizi obravnava vprašanje
„dodatne storitve“, ki upošteva povečanje ali zmanjšanje
zmogljivosti zadevnega proizvajalca motornih vozil med
investicijskim obdobjem. Povečanje razmerja regionalne
prikrajšanosti, ki izhaja iz CBA, je odobreno le pod
pogojem, da prejemnik pomoči ne poveča težav glede
zmogljivosti, s katerimi se srečuje industrija motornih
vozil. Nasprotno pa se razmerje regionalne prikrajšanosti,
ki izhaja iz CBA, zmanjša, če prejemnik pomoči poslabša
težave industrije glede presežkov zmogljivosti.

Komisija je analizirala dodatne informacije in dokumente,
ki jih je predložilo Združeno kraljestvo po odločbi za
začetek postopka, določenega v členu 88(2) Pogodbe. V
zvezi s stroški zemljišča Komisija ne sprejme razloga
Združenega kraljestva, da se takšni stroški ne vključijo
v CBA, saj je mogoče projekt izvesti v obstoječih
mejah lokacije Trnava. Zadevno zemljišče je nedavno
kupilo podjetje PSA z izraženim ciljem za prilagoditev
projekta, če bi bila končna izbira Trnava namesto
Rytona. Ta znesek je treba dodati stroškom, povezanim
z rešitvijo Trnava, ki se posledično zvišajo za 0,512
milijona GBP.

V zvezi z investicijskimi stroški za stavbe, stroje in
opremo ter orodja prodajalcev, Komisija sprejme podatke
CBA iz februarja 2004, ki kažejo, da bi preoblikovanje
Rytona zahtevalo revaloriziranih 4,522 milijona GBP
manjše naložbe, kot bi zahtevala razširitev Trnave.

(6) Neto stroškovna prikrajšanost 18; 772
¼
¼ 12; 78 % ðglej uvodno izjavo ð11Þ zgorajÞ:
Upravičena naložba
146; 837
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(7) Prvotna neto stroškovna prikrajšanost, ki jo je predstavilo Združeno
kraljestvo (18,772 milijona GBP) – stroški zemljišča v Trnavi (0,512
milijona GBP) (glej uvodno izjavo (44) zgoraj) = 18,260 milijona
GBP.
(8) Nova neto stroškovna prikrajšanost
18; 26 milijona GBP
¼
¼ 12; 44 %:
Upravičena naložba
146; 837 milijona GBP

14.4.2005
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Komisija ne sprejme razloga Združenega kraljestva, da se
sprememba zmogljivosti izračuna le za projekt pod
nadzorom in ne glede evropske proizvodne zmogljivosti
PSA-ja. V skladu z okvirom Skupnosti, CBA primerja
enake projekte, kar med drugim pomeni tudi projekte
za proizvodnjo enakega števila vozil. Zato je resnično,
vendar nepomembno, da projekt pod nadzorom ne bi
vplival na celotno proizvodno zmogljivost PSA-ja.
Vendar, kot je jasno navedeno v odstavku 3.2.(d) okvira
Skupnosti, je cilj analize dodatne storitve omejiti vplive
na konkurenco investicijskega projekta, z ozirom na
razlike v proizvodni zmogljivosti v zadevni skupini. V
ta namen je Komisija dosledno primerjala celotno
evropsko proizvodno zmogljivost zadevnega proizvajalca
motornih vozil pred in po projektu. Skladno s predloženimi podatki, se bo zmogljivost PSA z obratovanjem
novih naprav v Kolinu (200 000 avtomobilov/letno za
PSA) in v Trnavi (300 000 enot) občutno povečala,
medtem ko v drugih evropskih tovarnah niso predvidena
ustrezna zmanjšanja zmogljivosti. Zato se razmerje regionalne prikrajšanosti, ki izhaja iz CBA, zmanjša za 2 %
(velik vpliv na konkurenco za investicijski projekt v
območju 87(3)(c)), iz česar sledi končno razmerje
10,44 %.
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nalne zgornje meje pomoči (10 % neto protivrednosti
pomoči). Zato regionalna pomoč, ki jo Združeno kraljestvo namerava dodeliti PCA UK, izpolnjuje merila za
združljivost s skupnim trgom iz člena 87(3)(c) Pogodbe –
SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1
Državna pomoč, ki jo Združeno kraljestvo namerava izvajati za
Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd v Rytonu v višini nominalno 19,100 milijona GBP bruto protivrednosti pomoči (izhodiščno leto 2002, diskontna stopnja 6,01 %) za upravičene
naložbe 187,760 milijona GBP v nominalnih vrednostih
(146,837 milijona GBP v revaloriziranih vrednostih), je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe.
Člen 2
Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.
V Bruslju, 22. septembra 2004

VI. ZAKLJUČEK
(52)

Intenzivnost pomoči projekta (9,81 % bruto protivrednosti pomoči) je manjša od izgube, opredeljene z analizo
stroškov in koristi/dodatne storitve (10,44 %), in regio-

Za Komisijo
Mario MONTI

Član Komisije
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ODLOČBA KOMISIJE
z dne 31. marca 2005
o spremembi Odločbe 97/467/ES zaradi vključitve obrata na Hrvaškem na začasne sezname obratov
v tretjih državah, iz katerih države članice dovolijo uvoz mesa ratitov
(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 985)
(Besedilo velja za EGP)

(2005/302/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki
urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov,
ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (3).

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Odločbe Sveta 95/408/ES z dne 22. junija 1995
o pogojih za sestavo začasnih seznamov obratov tretjih držav,
iz katerih države članice lahko uvažajo nekatere proizvode živalskega izvora, ribiške proizvode ali žive školjke (1), in zlasti člena
2(4) Odločbe,

(5)

Odločbo 97/467/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Člen 1

Odločba Komisije 97/467/ES z dne 7. julija 1997 o
sestavi začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz
katerih države članice dovolijo uvoz kunčjega mesa in
mesa gojene divjadi, (2) določa začasne sezname obratov
v tretjih državah, iz katerih države članice dovolijo uvoz
mesa gojene divjadi, kunčjega mesa in mesa ratitov.

Priloga II k Odločbi 97/467/ES se spremeni v skladu s Prilogo k
tej odločbi.

Hrvaška je predložila ime enega obrata, ki proizvaja meso
ratitov, za katerega pristojni organi potrjujejo, da ustreza
pravilom Skupnosti.

Člen 3

(3)

Ta obrat je treba vključiti v sezname, določene v Odločbi
97/467/ES.

(4)

Ker pregledi zadevnega obrata na kraju samem še niso
bili izvedeni, za uvoze iz tega obrata ne velja zmanjšana
pogostnost fizičnih pregledov na podlagi Direktive Sveta

(1) UL L 243, 11.10.1995, str. 17. Odločba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta
2004/41/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 33. Popravljena različica v
UL L 195, 2.6.2004, str. 12).
(2) UL L 199, 26.7.1997, str. 57. Odločba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Odločbo 2004/591/ES (UL L 263, 10.8.2004,
str. 21).

Člen 2
Ta odločba se uporablja od 21. aprila 2005.

Ta odločba je naslovljena na države članice.
V Bruslju, 31. marca 2005
Za Komisijo
Markos KYPRIANOU

Član Komisije

(3) UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.
882/2004 (UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Popravljena različica v UL
L 191, 28.5.2004, str. 1).
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PRILOGA
Prilogi II se doda naslednje besedilo:
„País: Croacia/Země: Chorvatsko/Land: Kroatien/Land: Kroatien/Riik: Horvaatia/Χώρα: Κροατία/Country: Croatia/Pays:
Croatie/Paese: Croazia/Valsts: Horvātija/Šalis: Kroatija/Ország: Horvátorszag/Pajjiż: Il-Kroazja/Land: Kroatie/Państwo:
Chorwacja/País: Croácia/Krajina: Chorvátsko/Država: Hrvaška/Maa: Horvaatia/Land: Kroatien
1

1962

2

Klaonica nojeva Ltd.

3

Virje

4

Koprivničko križevačka županija

5

CP, SH“

6

