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I
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna)

UREDBE
UREDBA SVETA (ES) št. 530/2007
z dne 8. maja 2007
o spremembi Uredbe (ES) št. 2007/2000 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in
ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

bil sklenjen Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih
zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Albanijo na drugi strani (2), ki je bil podpisan, sklenjen in je začel veljati 1. decembra 2006.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 133 Pogodbe,

(3)

Stabilizacijsko-pridružitveni in začasni sporazumi vzpostavljajo pogodbeni trgovinski režim med Skupnostjo in
državami upravičenkami. Dvostranske trgovinske koncesije na strani Skupnosti ustrezajo koncesijam, ki se
uporabljajo v enostranskih avtonomnih trgovinskih
ukrepih v skladu z Uredbo (ES) št. 2007/2000.

(4)

Da bi se upoštevalo ta razvoj, je primerno, da se Uredba
(ES) št. 2007/2000 spremeni. Zlasti je primerno Republiko Albanijo izloči s seznama upravičenk tarifnih
koncesij, odobrenih za iste izdelke v pogodbenem
režimu. Poleg tega bi bilo treba prilagoditi skupne tarifne
kvote za posebne izdelke, za katere so bile tarifne kvote
odobrene v pogodbenih režimih.

(5)

Republika Albanija, Republika Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija bodo ostale upravičenke
iz Uredbe (ES) št. 2007/2000, kolikor navedena uredba
predvideva koncesije, ki so bolj ugodne od koncesij, ki jih
določajo pogodbeni režimi –

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2007/2000 (1) določa neomejen in
dajatev prost dostop na trg Skupnosti za skoraj vse
izdelke s poreklom iz držav in ozemelj, za katere veljajo
ugodnosti stabilizacijsko-pridružitvenega procesa.

(2)

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani
ter Republiko Albanijo na drugi strani je bil podpisan v
Luxembourgu 12. junija 2006. Za obdobje do zaključka
postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti, je

(1) UL L 240, 23.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1946/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 1).

(2) UL L 239, 1.9.2006, str. 2.
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SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Uredba (ES) št. 2007/2000 se spremeni:

15.5.2007

2. v členu 4 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.
Za uvoz proizvodov iz sladkorja iz tarifnih številk
1701 in 1702 kombinirane nomenklature s poreklom iz
Bosne in Hercegovine, Črne gore ali carinskega območja
Srbije ali Kosova veljajo naslednje letne dajatve proste tarifne
kvote:

1. člen 1 se nadomesti z naslednjim:
(a) 12 000 ton (neto teža) za proizvode iz sladkorja s poreklom iz Bosne in Hercegovine;
„Člen 1
Preferencialni režimi
1.
V skladu s posebnimi določbami, določenimi v členih
3 in 4, se izdelki s poreklom iz Bosne in Hercegovine, Črne
gore ali carinskega območja Srbije ali Kosova, razen tistih iz
tarifnih številk 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 in
2204 kombinirane nomenklature, sprejmejo pri uvozu v
Skupnost brez količinskih omejitev ali drugih ukrepov z
enakim učinkom ter z oprostitvijo plačila carin in dajatev
z enakim učinkom.

(b) 180 000 ton (neto teža) za proizvode iz sladkorja s
poreklom iz Črne gore in carinskega območja Srbije ali
Kosova.“;

3. Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2
2.
Za izdelke s poreklom iz Albanije, Republike Hrvaške
in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije se še naprej
uporabljajo ugodnosti določb te uredbe, kadar je tako navedeno, ali v primeru kakršnih koli ukrepov iz te uredbe, ki so
ugodnejši od trgovinskih koncesij, določenih v okviru
dvostranskih sporazumov med Evropsko skupnostjo in
temi državami.

3.
Za uvoz proizvodov iz sladkorja iz tarifnih številk
1701 in 1702 kombinirane nomenklature s poreklom iz
Bosne in Hercegovine, Črne gore ali carinskega območja
Srbije ali Kosova, se uporabljajo koncesije iz člena 4.“;

Za blago, ki je dne 16. maja 2007 bodisi v tranzitu bodisi v
Skupnosti v začasnem skladiščenju, v carinskih skladiščih ali v
prostih conah, in za katero je bilo pred tem dnem pravilno
izdano dokazilo o poreklu iz Albanije ali Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v skladu z oddelkom 2 poglavja
2 naslova IV Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija
1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o
carinskem zakoniku Skupnosti (1), se do 16. septembra 2007 še
naprej uporabljajo ugodnosti iz Uredbe (ES) št. 2007/2000.

Člen 3
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2007
Za Svet
Predsednik
P. STEINBRÜCK

(1) UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).
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PRILOGA
„PRILOGA I
O TARIFNIH KVOTAH IZ ČLENA 4(1)
Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se besedilo za poimenovanje proizvodov šteje kot okvirno, pri
čemer je preferencialna shema v smislu te priloge določena s pomočjo tarifnih oznak KN. Kjer so navedene oznake ex KN,
se preferencialna shema določi s skupno uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.

Zaporedna
št.

Letna kvota (1)

Oznaka KN

Poimenovanje

09.1571

0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 19 15
0304 19 17
ex 0304 19 19
ex 0304 19 91
0304 29 15
0304 29 17
ex 0304 29 19
ex 0304 99 21
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
in Oncorhynchus chrysogaster): žive; sveže ali
ohlajene; zamrznjene; sušene, soljene ali v
slanici, dimljene; fileti in drugo ribje meso;
moka, zdrob in peleti, primerni za
prehrano ljudi

70 ton

Bosna in Hercegovina, Črna gora,
carinsko območje Srbije ali Kosova

oprostitev

09.1573

0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 19 19
ex 0304 19 91
ex 0304 29 19
ex 0304 99 21
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

krap: živi; sveži ali ohlajeni; zamrznjeni;
sušeni, soljeni ali v slanici, dimljeni; fileti
in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti,
primerni za prehrano ljudi

120 ton

Bosna in Hercegovina, Črna gora,
carinsko območje Srbije ali Kosova

oprostitev

09.1575

ex 0301 99 80
0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 19 39
ex 0304 19 99
ex 0304 29 99
ex 0304 99 99
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

špar (Dentex dentex in Pagellus spp.): živi;
sveži ali ohlajeni; zamrznjeni; sušeni,
soljeni ali v slanici, dimljeni; fileti in
drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti,
primerni za prehrano ljudi

95 ton

Bosna in Hercegovina, Črna gora,
carinsko območje Srbije ali Kosova

oprostitev

Upravičenke

Stopnja dajatve
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Letna kvota (1)
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Oznaka KN

Poimenovanje

09.1577

ex 0301 99 80
0302 69 94
ex 0303 77 00
ex 0304 19 39
ex 0304 19 99
ex 0304 29 99
ex 0304 99 99
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

brancin (Dicentrarchus labrax): živi; sveži ali
ohlajeni; zamrznjeni; sušeni; soljeni ali v
slanici, dimljeni; fileti in drugo ribje meso;
moka, zdrob in peleti, primerni za človeško
prehrano

80 ton

Bosna in Hercegovina, Črna gora,
carinsko območje Srbije ali Kosova

oprostitev

09.1579

1604 13 11
1604 13 19
ex 1604 20 50

pripravljene ali konzervirane sardele

70 ton

Bosna in Hercegovina, Črna gora,
carinsko območje Srbije ali Kosova

6%

09.1561

1604 16 00
1604 20 40

pripravljeni ali konzervirani sardoni

260 ton

Bosna in Hercegovina, Črna gora,
carinsko območje Srbije ali Kosova

12,5 %

09.1515

2204 21 79
ex 2204 21 80
2204 21 84
ex 2204 21 85
2204 29 65
ex 2204 29 75
2204 29 83
ex 2204 29 84

vino iz svežega grozdja z dejansko vsebnostjo alkohola ne manj kot 15 vol. %,
razen penečih vin

145 000 hl (2)

Albanija (3), Bosna in Hercegovina,
Hrvaška (4), Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija (5), Črna gora,
carinsko območje Srbije ali Kosova

oprostitev

Upravičenke

Stopnja dajatve

(1) Ena skupna količina na tarifno kvoto za uvoz s poreklom iz upravičenk.
(2) Količina za to skupno tarifno kvoto se zmanjša, če se povečajo kvotne količine posameznih tarifnih kvot, ki se v skladu z zaporednima številkama 09.1588 in 09.1548
uporabljajo za nekatera vina s poreklom s Hrvaške.
(3) Dostop do te globalne tarifne kvote za vino s poreklom iz Republike Albanije je pogojen s poprejšnjim izčrpanjem posameznih tarifnih kvot, določenih v Dodatnem
protokolu o vinu, sklenjenem z Albanijo. Te posamezne tarifne kvote so odprte v skladu z zaporednima številkama 09.1512 in 09.1513.
(4) Dostop do te skupne tarifne kvote za vino s poreklom iz Republike Hrvaške je pogojen s poprejšnjim izčrpanjem posameznih tarifnih kvot, določenih v Dodatnem
protokolu o vinu, sklenjenem s Hrvaško. Te posamezne tarifne kvote so odprte v skladu z zaporednima številkama 09.1588 in 09.1589.
(5) Dostop do te globalne tarifne kvote za vino s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije je pogojen s poprejšnjim izčrpanjem posameznih tarifnih kvot,
določenih v Dodatnem protokolu o vinu, sklenjenem z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Te posamezne tarifne kvote so odprte v skladu z zaporednima
številkama 09.1558 in 09.1559.“
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 531/2007
z dne 14. maja 2007
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 15. maja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. maja 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

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. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).
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PRILOGA
k Uredbi Komisije z dne 14. maja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene
nekaterega sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države

(1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

38,7
110,8
92,6
80,7

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

171,8
35,1
123,0
110,0

0709 90 70

TR
ZZ

107,8
107,8

0805 10 20

EG
IL
MA
ZZ

43,1
62,1
45,9
50,4

0805 50 10

AR
ZZ

51,4
51,4

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

84,4
80,4
80,0
87,8
122,0
127,9
58,0
88,9
91,2

(1) Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni
„drugega porekla“.

15.5.2007

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/7

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 532/2007
z dne 14. maja 2007
o spremembi Uredbe (ES) št. 1282/2006 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 1255/1999 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke in
Uredbe (EGS) št. 3846/87 o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna
nadomestila
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

proizvoda po kombinirani nomenklaturi. Izkušnje so
pokazale, da lahko uvozniki Združenih držav po izdaji
izvoznih dovoljenj zahtevajo dobavo druge vrste sira iz
iste skupine proizvodov. Za zagotovitev takšne prožnosti
je primerno, da se člen 24(1) Uredbe (ES) št. 1282/2006
ustrezno prilagodi.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17.
maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih
izdelkov (1) ter zlasti člena 31(14) Uredbe,

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 522/2006 z dne 30. marca
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in
mlečne izdelke (5) določa, da se od 31. marca 2006 vsa
izvozna nadomestila določijo v eurih na 100 kilogramov.
Besedilo člena 16 Uredbe (ES) št. 1282/2006 in sektorja
9 v Prilogi I k Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (6) je
treba ustrezno spremeniti.

(5)

Uredbo (EGS) št. 3846/87 in Uredbo (ES) št. 1282/2006
je treba ustrezno spremeniti..

(6)

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

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Da se ne bi presegle maksimalne količine, ki se izvozijo z
izvoznim nadomestilom, določene s Sporazumom o
kmetijstvu, sklenjenim med urugvajskim krogom
večstranskih trgovinskih pogajanj (2), drugi pododstavek
člena 16(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 (3)
določa, da se nadomestila ne dodelijo za delež saharoze
mlečnih izdelkov z dodanim sladkorjem, kjer je nadomestilo za mlečni delež navedenih izdelkov nič ali ni določeno. Ob uvedbi te določbe je obstajalo resno tveganje,
da se presežejo navedene maksimalne količine, zdaj tega
tveganja ni več.

Uredba Komisije (ES) št. 61/2007 z dne 25. januarja
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in
mlečne izdelke (4) je odpravila nadomestila za polnomastno mleko v prahu in kondenzirano mleko, zaradi
česar se uporablja drugi pododstavek člena 16(3) Uredbe
(ES) št. 1282/2006. Odprava nadomestil za deleže mleka
in saharoze lahko povzroči izgubo znatnih tržnih deležev
za mlečne izdelke z dodanim sladkorjem. Zato je
primerno, da se ponovno uvedejo izvozna nadomestila
za delež saharoze mlečnih izdelkov z dodanim sladkorjem.

Drugi podostavek člena 24(1) Uredbe (ES) št. 1282/2006
določa, da se za izvoz sira v Združene države Amerike
na podlagi kvot iz člena 23 navedene Uredbe navede v
oddelku 16 izvoznih dovoljenj osemmestna oznaka

(1) UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005,
str. 2).
2
( ) UL L 336, 23.12.1994, str. 22.
(3) UL L 234, 29.8.2006, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1919/2006 (UL L 380, 28.12.2006, str. 1).
(4) UL L 19, 26.1.2007, str. 8.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Uredba (ES) št. 1282/2006 se spremeni:

1. Člen 16 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.
Komponenta iz odstavka 1(a) se izračuna z
množenjem določenega zneska nadomestila in odstotka
vsebnosti mlečnega izdelka v celotnem proizvodu.“;

(b) v odstavku 3 se drugi pododstavek črta.
(5) UL L 93, 31.3.2006, str. 45.
(6) UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1854/2006 (UL L 361, 19.12.2006,
str. 1).
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2. V drugem pododstavku člena 24(1) se doda stavek:
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„zneska na kilogram, pomnoženega z odstotkom mase
mlečne snovi, vsebovane v 100 kilogramih proizvoda.“

„Vendar dovoljenja veljajo tudi za katero koli drugo oznako,
ki sodi pod oznako KN 0406.“
Člen 2
V sektorju 9 Priloge I k Uredbi (EGS) št. 3846/87 se prvi stavek
točke (a) opomb (4) in (14) nadomesti z naslednjim:

Člen 3
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.
Točka 2 člena 1 se uporablja za izvozna dovoljenja, izdana za
kvotno leto 2007 in za naslednja leta.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. maja 2007
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 533/2007
z dne 14. maja 2007
o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za perutninsko meso
Uredba (ES) št. 1301/2006 omejuje trajanje veljavnosti
dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
(5)

Treba je zagotoviti upravljanje tarifnih kvot na podlagi
uvoznih dovoljenj. Zato je treba določiti podrobna
pravila za vlaganje zahtevkov in podatke, ki morajo biti
v zahtevkih in dovoljenjih.

(6)

Ker je nevarno, da v zadevnem režimu v sektorju za
perutninsko meso pride do špekulacij, je treba določiti
jasne pogoje za dostop gospodarskih subjektov do
sistema tarifnih kvot.

(7)

Da se zagotovi ustrezno upravljanje tarifnih kvot, je treba
določiti, da znaša znesek varščine za uvozna dovoljenja
20 EUR za 100 kilogramov.

(8)

V interesu gospodarskih subjektov je treba določiti, da
Komisija določi količine, za katere niso bili vloženi
zahtevki; te je treba prenesti na naslednjo kvotno podobdobje v skladu s členom 7(4) Uredbe (ES) št. 1301/2006.

(9)

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

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29.
oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1)
in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

V okviru Svetovne trgovinske organizacije se je Skupnost
zavezala, da odpre tarifne kvote za nekatere proizvode v
sektorju perutninskega mesa. Zato je treba določiti
natančna pravila za uporabo teh kvot.

Uporabljata se Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne
9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za
uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil
o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (2) in
Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih
tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s
sistemom uvoznih dovoljenj (3), razen če določbe te
uredbe določajo drugače.

Uredba Komisije (ES) št. 1251/96 z dne 28. junija 1996
o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za perutninsko meso in jajčni albumin (4) je bila večkrat znatno
spremenjena, potrebne pa so še dodatne spremembe.
Uredbo (ES) št. 1251/96 je zato treba razveljaviti in jo
nadomestiti z novo uredbo.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
1.
Tarifne kvote iz Priloge I se odprejo za uvoz proizvodov
sektorja za perutninsko meso z oznakami KN iz Priloge I.

(4)

Da se zagotovi nemoteno izvajanje uvoza, je treba
kvotno obdobje, ki traja od 1. julija do 30. junija naslednjega leta, razdeliti na več podobdobij. V vsakem primeru

(1) UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).
(2) UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 341/2007 (UL L 90, 30.3.2007, str. 12).
(3) UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).
(4) UL L 161, 29.6.1996, str. 136. Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 1179/2006 (UL L 212, 2.8.2006,
str. 7).

Tarifne kvote se odpirajo letno za obdobje od 1. julija do 30.
junija naslednjega leta.

2.
Količina proizvodov, za katero veljajo kvote iz odstavka 1,
in carinska stopnja, ki se uporablja zanje, zaporedne številke in
številke ustreznih skupin so določene v Prilogi I.
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Člen 2

Člen 5

Uporabljajo se določbe uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št.
1301/2006, razen če ta uredba določa drugače.

1.
Zahtevek za dovoljenje se lahko vloži le prvih sedem dni v
mesecu pred posameznim podobdobjem iz člena 3.

Člen 3
Količina, določena za letno kvotno obdobje za vsako zaporedno
številko, se razdeli na štiri podobdobja takole:

2.
Varščina 20 EUR na 100 kilogramov se deponira ob
vložitvi zahtevka za dovoljenje.

(a) 25 % od 1. julija do 30. septembra;

(b) 25 % od 1. oktobra do 31. decembra;

(c) 25 % od 1. januarja do 31. marca;

3.
Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006
lahko vsak vlagatelj zahtevka vloži več zahtevkov za uvozna
dovoljenja za proizvode z isto zaporedno številko, če ti proizvodi prihajajo iz več različnih držav. Zahtevki, od katerih se
vsak nanaša na eno samo državo porekla, morajo biti predloženi hkrati pri pristojnem organu posamezne države članice.
Glede največje vrednosti, navedene v drugem pododstavku
člena 4(2) te uredbe, se obravnavajo kot en sam zahtevek.

(d) 25 % od 1. aprila do 30. junija.

Člen 4
1.
Pri uporabi člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 vlagatelj
zahtevka za uvozno dovoljenje ob predložitvi svojega prvega
zahtevka za dodelitev uvoznega dovoljenja za določeno kvotno
obdobje dostavi dokazilo, da je v vsakem od obeh obdobij iz
navedenega člena 5 uvozil ali izvozil najmanj 50 ton proizvodov, za katere velja Uredba (EGS) št. 2777/75.

2.
Zahtevek za dovoljenje lahko vsebuje samo eno zaporedno številko iz Priloge I k tej uredbi. Vsebuje lahko več proizvodov z različnimi oznakami KN. V takih primerih je treba vse
oznake KN in njihova poimenovanja vpisati v polje 16 oziroma
15 zahtevka za dovoljenje in samega dovoljenja.

4.
Države članice najpozneje peti dan po koncu obdobja za
vložitev zahtevkov obvestijo Komisijo o skupnih količinah,
zahtevanih za vsako posamezno skupino, izraženih v kilogramih.

5.
Dovoljenja se izdajajo od sedmega delovnega dne naprej,
najpozneje pa enajsti delovni dan po koncu obdobja obveščanja,
navedenega v odstavku 4.

6.
Komisija po potrebi navede količine, za katere zahtevki
niso bili vloženi in ki se samodejno dodajo količini, določeni
za naslednje kvotno podobdobje.

Zahtevek za dovoljenje se mora nanašati na najmanj 10 ton in
na največ 10 % količine, ki je na voljo za zadevno kvoto v
zadevnem podobdobju.
Člen 6
3.
Zahtevek za dovoljenje in samo dovoljenje vsebujeta
naslednje podatke:

1.
Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1)
Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice obvestijo Komisijo
pred koncem prvega meseca vsakega kvotnega podobdobja o
skupnih količinah v kilogramih, za katere so bila izdana dovoljenja v skladu s členom 11(1)(b) navedene uredbe.

(a) v polju 8 državo porekla;

(b) v polju 20 eno od navedb iz dela A Priloge II.

V polju 24 dovoljenja je ena od navedb iz dela B Priloge II.

2.
Države članice pred koncem četrtega meseca, ki sledi
vsakemu letnemu kvotnemu obdobju, obvestijo Komisijo o količinah, izraženih v kilogramih, ki so bile za vsako zaporedno
številko v zadevnem obdobju dejansko dane v prosti promet v
skladu s to uredbo.
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3.
Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1)
Uredbe (ES) št. 1301/2006 obvestijo države članice Komisijo
o količinah, na katere se nanašajo neizkoriščena ali le deloma
izkoriščena uvozna dovoljenja, prvič takrat, ko se pošlje
zahtevek za zadnje podobdobje, drugič pa pred koncem četrtega
meseca, ki sledi vsakemu letnemu obdobju.
Člen 7

L 125/11

Člen 8
Uredba (ES) št. 1251/96 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na
to uredbo in se berejo skladno s korelacijsko tabelo iz Priloge
III.

1.
Z odstopanjem od člena 23 Uredbe (ES) št. 1291/2000 so
uvozna dovoljenja veljavna 150 dni od prvega dneva podobdobja, za katerega so bila izdana.
2.
Brez poseganja v člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je
prenos pravic, ki izhajajo iz dovoljenj, omejen na prevzemnike,
ki izpolnjujejo pogoje upravičenosti iz člena 5 Uredbe (ES) št.
1301/2006 in člena 4(1) te uredbe.

Člen 9
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. maja 2007
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije
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PRILOGA I

Številka skupine

Zaporedna številka

Oznaka KN

Uporabljena dajatev
(v EUR na tono)

Letne količine
(v tonah)

P 1

09.4067

0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90

131
149
162
149
162

6 249

P 2

09.4068

0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 60

512
179
134
93
301
231
504
179
134
93
231

8 070

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70

170
186
170
186
425
205
134
93
339
127
230
415
134
93
339
127
230

1 201
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PRILOGA II
A. Navedbe v skladu s točko (b) prvega pododstavka člena 4(3):
v bolgarščini:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

v španščini:

Reglamento (CE) no 533/2007.

v češčini:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

v danščini:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

v nemščini:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

v estonščini:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

v grščini:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

v angleščini:

Regulation (EC) No 533/2007.

v francoščini:

Règlement (CE) no 533/2007.

v italijanščini:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

v latvijščini:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

v litovščini:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

v madžarščini:

533/2007/EK rendelet.

v malteščini:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

v nizozemščini:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

v poljščini:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

v portugalščini:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

v romunščini:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

v slovaščini:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

v slovenščini:

Uredba (ES) št. 533/2007.

v finščini:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

v švedščini:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B. Navedbe v skladu z drugim pododstavkom člena 4(3):
v bolgarščini:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

v španščini:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

v češčini:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

v danščini:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

v nemščini:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

v estonščini:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

v grščini:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

v angleščini:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

L 125/13

L 125/14

SL

Uradni list Evropske unije

v francoščini:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

v italijanščini:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

v latvijščini:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

v litovščini:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

v madžarščini:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

v malteščini:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

v nizozemščini:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

v poljščini:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

v portugalščini:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

v romunščini:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

v slovaščini:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

v slovenščini:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

v finščini:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

v švedščini:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.
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PRILOGA III
Korelacijska tabela
Uredba (ES) št. 1251/96

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 3

Člen 3

—

Člen 4(1)(a)

Člen 4(1)

Člen 4(1)(b)

Člen 4(2)

Člen 4(1)(c)

Člen 4(3)

Člen 4(1)(d)

Člen 4(3)

Člen 4(1)(e)

Člen 4(3)

Prvi pododstavek člena 5(1)

Člen 5(1)

Drugi pododstavek člena 5(1)

—

Člen 5(2)

—

Tretji pododstavek člena 5(2)

Člen 5(3)

Člen 5(3)

Člen 5(2)

Prvi pododstavek člena 5(4)

Člen 5(4)

Drugi pododstavek člena 5(4)

—

Člen 5(5)

—

Člen 5(6)

—

Člen 5(7)

—

Prvi pododstavek člena 5(8)

Člen 6(2)

Drugi pododstavek člena 5(8)

—

Prvi pododstavek člena 6

Člen 7(1)

Drugi pododstavek člena 6

—

Člen 7

—

Člen 8

Člen 9

Priloga I

Priloga I

Priloga II

—

Priloga III

—

Priloga IV

—
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II
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna)

ODLOČBE/SKLEPI

KOMISIJA
ODLOČBA KOMISIJE
z dne 23. aprila 2007
o uvedbi obveznosti javnih služb na nekaterih progah s Sardinije in na Sardinijo v skladu s členom
4 Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog
znotraj Skupnosti
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1712)
(Besedilo v italijanskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/332/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(2)

— da je bil odlok št. 36 spremenjen z odlokom z dne 8.
februarja 2006 o pogostnosti letov, voznih redih in
številu sedežev na progi Cagliari–Torino,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija
1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih
prog znotraj Skupnosti (1) in zlasti člena 4(3) Uredbe,

— da je zaprosila tudi za objavo mnenja v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ki navaja, da je bilo v skladu z
naloženimi obveznostmi javnih služb in ne da bi
zaprosila za finančno nadomestilo, predvideno, da
lahko Italija, če noben letalski prevoznik v tridesetih
dneh, ki sledijo objavi obveznosti javnih služb, ne
sprejme opravljanja rednih zračnih prevozov na
vsaki letalski progi, predvideni z odlokom št. 36, v
okviru postopka, predpisanega s členom 4(1)(d)
Uredbe (EGS) št. 2408/92, omeji dostop do vsake
od teh prog na enega samega prevoznika ter podeli
s pomočjo postopka javnega razpisa pravico do
opravljanja teh prevozov ob upoštevanju določb
navedene uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

I. DEJSTVA
(1)

(1)

Republika Italija je 27. januarja in 28. februarja 2006
Komisiji poslala odloka št. 35 in 36 Ministrstva za infrastrukturo in promet z dne 29. decembra 2005 (objavljena v Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dne 11.
januarja 2006) („odloka št. 35 in 36“) o uvedbi obveznosti javnih služb („OJS“) za skupno 16 letalskih prog
med tremi letališči na Sardiniji in več nacionalnimi letališči v italijanskem glavnem mestu ter prosila Komisijo,
da objavi mnenje v Uradnem listu Evropske unije v skladu s
členom 4(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2408/92 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj
Skupnosti („Uredba“).
UL L 240, 24.8.1992, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

V svojem dopisu z dne 28. februarja 2006 je Republika
Italija opredelila:

(3)

24. marca 2006 je Komisija objavila v Uradnem listu
Evropske unije obvestilo o OJS, predpisanih z odlokom
št. 35 (2) na naslednjih 6 progah:
— Alghero–Rim in Rim–Alghero
— Alghero–Milano in Milano–Alghero
— Cagliari–Rim in Rim–Cagliari

(2) UL C 72, 24.3.2006, str. 4.
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— Cagliari–Milano in Milano–Cagliari
— Olbia–Rim in Rim–Olbia
— Olbia–Milano in Milano–Olbia.

(4)

21. aprila 2006 je Komisija objavila v Uradnem listu
Evropske unije obvestilo o OJS, ki so bile uvedene z
odlokom št. 36 (1) na naslednjih 10 progah:
— Alghero–Bologna in Bologna–Alghero
— Alghero–Torino in Torino–Alghero
— Cagliari–Bologna in Bologna–Cagliari
— Cagliari–Firence in Firence–Cagliari
— Cagliari–Torino in Torino–Cagliari
— Cagliari–Verona in Verona–Cagliari

L 125/17

— Prevoznik, ki sprejme te obveznosti, mora zagotoviti
storitev v obdobju 36 zaporednih mesecev in jo
lahko prekine le po predhodnem uradnem obvestilu
najmanj šest mesecev vnaprej, poslanem Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC) in avtonomni deželi
Sardiniji.

— Prevoznik (ali glavni prevoznik), ki sprejme te obveznosti, mora položiti varščino za opravljanje storitve
za zagotovitev dobre izvedbe in neprekinjenosti
storitve, katere znesek bo moral biti enak najmanj
5 % skupnega prometa storitev zračnega prevoza,
predvidenih za vse zadevne proge, ocenjenega s strani
ENAC-a. Varščino je treba plačati ENAC-u, ki jo bo
uporabil za zagotovitev neprekinjenosti storitev v
primeru neupravičene opustitve in bo v enakem
deležu sestavljena iz bančne garancije „na prvo
zahtevo“ ter jamstva za zavarovanje.

— Cagliari–Neapelj in Neapelj–Cagliari
— Cagliari–Palermo in Palermo–Cagliari
— Olbia–Bologna in Bologna–Olbia
— Olbia–Verona in Verona–Olbia.

— Da bi se izognili preobremenjenosti, ki bi jo utegnilo
povzročiti sprejetje iste proge s strani več prevoznikov zaradi omejitev in preobremenjenosti
zadevnih letališč na ravni infrastruktur, je ENAC
dobil nalogo, da po posvetu z avtonomno deželo
Sardinijo uskladi, glede na javni interes, operativne
programe letalskih prevoznikov, ki sprejemajo OJS,
s cilji mobilnosti naloženih obveznosti. Cilj te intervencije mora biti pravična razvrstitev prog in pogostosti letov med prevozniki, ki sprejemajo obveznosti
javnih služb, glede na obseg prometa na zadevnih
letalskih progah (ali skupinah prog) v obdobju dveh
predhodnih let za vsakega prevoznika.

(5)

22. aprila 2006 je Komisija v Uradnem listu Evropske unije
objavila informacijo o razpisu, ki ga je odprla Italija v
okviru OJS, ki so bile uvedene z odlokom št. 36 (2). Ta
informacija oznanja, da Republika Italija z odlokom predpisuje za vsako od zadevnih 10 prog uporabo postopka,
ki je predpisan v členu 4(1)(d) Uredbe, v primeru, da
noben letalski prevoznik ne bi sprejel OJS na teh progah.

(6)

Glavne značilnosti OJS, objavljene 24. marca in 21. aprila
2006, so naslednje:

— Minimalne pogostosti letov, vozni redi letov in število
sedežev (zmogljivosti), ki jih je treba zagotoviti za
vsako posamezno letalsko progo, so opisani v točki
2 „PODATKI O OBVEZNOSTIH JAVNIH SLUŽB“ iz
obvestil z dne 24. marca in 21. aprila 2006.

— Pari letalskih prog Alghero/Rim in Alghero/Milano na
eni strani, ter Olbia/Rim in Olbia/Milano na drugi,
tvorijo vsak zase nedeljivo celoto, ki jo morajo zainteresirani prevozniki sprejeti v popolnosti brez nadomestila katere koli vrste ali izvora. Nasprotno pa
morajo zainteresirani letalski prevozniki proge Cagliari/Rim in Cagliari/Milano sprejeti posamično in v
celoti brez nadomestila katere koli vrste ali izvora.

— Najmanjše število sedežev za uporabljene zrakoplove
je opisano v obvestilih v točki 3 „VRSTA ZRAKOPLOVOV, KI SE UPORABLJAJO NA VSAKI PROGI“.

— Vsako od desetih prog, ki so navedene v mnenju z
dne 21. aprila 2006, in OJS, ki so jim naložene,
morajo sprejeti zadevni prevozniki posamično in v
celoti.
(1) UL C 93, 21.4.2006, str. 13.
(2) UL C 95, 22.4.2006, str. 9–27, 30.

— Struktura prevoznin za vse zadevne letalske proge je
opisana v točki 4 „PREVOZNINE“ v obvestilih. Zlasti
kar zadeva obstoj znižanih prevoznin, točka 4.8 v
obeh obvestilih navaja, da imajo letalski prevozniki,
ki opravljajo prevoze na zadevnih letalskih progah,
pravno obveznost uporabe znižanih prevoznin (kot
so podrobno navedene v točki 4 „PREVOZNINE“)
vsaj za osebe, rojene na Sardiniji, tudi če ne prebivajo
tam.
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— V skladu z odlokom št. 35, ki je bil poslan Komisiji
29. decembra 2005 in objavljen v Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 11. januarja 2006, so se
morale OJS nanašati na zadevne letalske proge od
31. marca 2006 do 30. marca 2009. Vendar pa so
28. februarja 2006 italijanski organi obvestili Komisijo, da so 23. februarja 2006 sprejeli odlok, ki
prestavlja te datume na 2. maj 2006 in 1. maj
2009 (dopis Stalnega predstavništva Italije, sklicna
št. 2321). Ta dva datuma sta bila objavljena 24.
marca 2006 v Uradnem listu Evropske unije.

15.5.2007

okrožnega upravnega sodišča v Laciju dne 17. marca
2005, s katero je bil delno razveljavljen odlok z dne 8.
novembra 2004, so italijanski organi obvestili Komisijo,
da so „začasno preklicali“ te obveznosti. V Uradnem listu
Evropske unije z dne 1. julija 2005 (4) je bilo objavljeno
mnenje v tej zvezi. 6. decembra 2005 so italijanski
organi uradno obvestili Komisijo o razveljavitvi odloka
z dne 8. novembra 2004 z začetkom veljave 15.
novembra 2004.

II. POSTOPEK

(7)

(8)

— V skladu z odlokom št. 36, ki je bil poslan Komisiji
29. decembra 2005 in objavljen v Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 11. januarja 2006 ter v
Uradnem listu Evropske unije 21. aprila 2006, Republika Italija oznanja, da bo datum veljavnosti OJS
za zadevne letalske proge določen naknadno. V
Uradnem listu Evropske unije torej ni bil objavljen
noben dokončen datum.

(10)

Komisija se je obrnila na Republiko Italijo z dopisom z
dne 9. marca 2006 (vpisna številka 204756), da bi izrazila svojo zaskrbljenost glede OJS, ki sta jih uvedla
odloka št. 35 in 36. Zaprosila je za podrobnejše informacije o vzrokih in načinih njihove uveljavitve. Republika Italija je odgovorila s prvim pismom, ki mu je bil
priložen osnutek odgovora z dne 22. marca 2006, nato
še s pismom z dne 4. aprila 2006.

— Prevozniki, ki želijo sprejeti OJS, morajo predložiti
svoje uradno soglasje pristojnemu italijanskemu
organu v roku trideset dni od datuma objave mnenja
v Uradnem listu Evropske unije.

(11)

Komisija se je obrnila na ENAC dne 27. aprila 2006 in
zaprosila za podrobnejše informacije ter pojasnila glede
sedanjega izvajanja OJS pred začetkom veljavnosti novih
OJS.

(12)

ENAC je odgovoril z dopisom z dne 9. maja 2006 in
potrdil, da je bil veljavni režim uporabe OJS med Sardinijo ter mestoma Rim in Milano do 2. maja 2006 režim
iz leta 2000, ki je še vedno veljaven od takrat, ko je bil
odlok iz leta 2004, s katerim naj bi jih spremenili in
dopolnili, razveljavljen. Od 2. maja 2006 velja novi
režim, predviden z odlokom št. 35. V odgovoru je bilo
razloženo tudi, da OJS v celoti pokrivajo ves sistem letališč v Milanu, kot je bil predviden v objavi iz leta 2000.

(13)

4. avgusta 2006 je Republika Italija znova odgovorila na
dopis Komisije z dne 9. marca z nekaterimi dodatnimi
informacijami, ki pa kljub temu niso dali novih
pomembnih informacij.

(14)

1. avgusta 2006 je Komisija na lastno pobudo sprejela
odločitev, da opravi preiskavo, kot je predvideno v členu
4(3) Uredbe (5). To odločitev je sporočila Republiki Italiji
1. avgusta 2006 (številka dokumenta C(2006) 3516). V
isti odločitvi je Komisija prosila italijanske organe, da
dajo odgovore o večih točkah in jim dala rok enega
meseca za odgovor.

(15)

Italijanski organi so odgovorili z dopisom z dne 31.
avgusta 2006. Odgovor je zajel velik del postavljenih
vprašanj.

Preden je Republika Italija uvedla OJS, ki so predmet te
odločbe, je z odlokoma z dne 1. avgusta in 21. decembra
2000 uvedla obveznosti javnih služb (OJS) za šest letalskih prog med letališči na Sardiniji ter letališčema Rim in
Milano. Te obveznosti so bile objavljene v Uradnem listu
Evropske unije 7. oktobra 2000 (1). V skladu s členom
4(1)(d) Uredbe je bil pripravljen javni razpis za izbiro
pooblaščenih letalskih prevoznikov za izključno opravljanje prevozov na letalskih progah, za katere so dobili
finančno nadomestilo (2).

Letalski prevozniki, pooblaščeni za opravljanje zračnih
prevozov na letalskih progah, za katere veljajo OJS, so
bili naslednji:
— Alitalia za letalsko progo Cagliari/Rim
— Air one za letalske proge Cagliari/Milano, Alghero/
Milano in Alghero/Rim
— Meridiana za letalski progi Olbia/Rim in Olbia/Milano.

(9)

Ta režim izpolnjevanja obveznosti je nadomestila uvedba
OJS, ki so predmet italijanskega odloka z dne 8.
novembre 2004 in so bile objavljene v Uradnem listu
Evropske unije dne 10. decembra 2004 (3). Po odločbi

(1) UL C 284, 7.10.2000, str. 16.
(2) UL C 51, 16.2.2001, str. 12–22.
(3) UL C 306, 10.12.2004, str. 6.

(4) UL C 161, 1.7.2005, str. 10.
(5) UL L 215, 5.8.2006, str. 31.
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(16)

Vendar pa se je Komisija obrnila na Stalno predstavništvo
Italije 2. oktobra 2006, da bi prosila za dodatne informacije.

Vendar pa je Republika Italija pojasnila, da še ni dodelila
teh prog zaradi preiskave Komisije, ki je še v teku.

(17)

6. oktobra 2006 je Republika Italija poslala obširen
odgovor s številnimi informacijami v odgovoru na
dodatna vprašanja Komisije.

III. ANALIZA

(18)

(19)

1. Pravni okvir
(20)

Pravila v zvezi z OJS so predpisana z Uredbo, ki opredeljuje pogoje za uporabo načela prostega pretoka storitev
na področju zračnih prevozov.

(21)

OJS so opisane kot izjema iz načela Uredbe, na podlagi
katere „ob upoštevanju te uredbe zadevna(-e) država(-e)
članica(-e) pooblasti(jo) letalske prevoznike Skupnosti, da
uresničujejo prometne pravice na letalskih progah znotraj
Skupnosti“ (2).

(22)

Pogoji njihove uvedbe so opredeljeni v členu 4. Natančno
so obrazloženi, pri tem pa se strogo upoštevajo načela
nediskriminacije in sorazmernosti. Biti morajo ustrezno
utemeljeni na podlagi meril iz navedenega člena.

(23)

Pravila o OJS natančneje določajo, da lahko vsaka država
članica uvede obveznosti javnih služb „za redne zračne
prevoze do letališča, ki oskrbuje obrobno območje ali
območje v razvoju na njenem ozemlju, ali na progi z
redkim prometom do katerega koli regionalnega letališča
na njenem ozemlju, če takšna proga velja kot izredno
pomembna za gospodarski razvoj območja, kjer je to
letališče, in sicer do obsega, ki je nujno potreben, da se
na tej progi zagotovi ustrezno opravljanje rednih zračnih
prevozov, ki zadovoljujejo ustaljene standarde neprekinjenosti, rednosti, zmogljivosti in določanja cen, ki jih
letalski prevozniki ne bi prevzeli, če bi upoštevali le
svoje komercialne interese“ (3).

(24)

Primernost rednih zračnih prevozov presodijo države
članice „zlasti glede na javni interes, možnost uporabe
drugih oblik prevoza, zmožnost, da te oblike prevoza
zadostijo prevoznim potrebam, in skupni učinek vseh
letalskih prevoznikov, ki opravljajo ali nameravajo opravljati prevoze na progi“ (4).

Srečanje Komisije (enota TREN.F.1) z italijanskimi organi
(Ministrstvo za promet, Stalno predstavništvo, Vlada
Sardinije ter ENAC) je potekalo v Bruslju 17. oktobra
2006.

V tem odgovoru je bilo zlasti potrjeno, da se je zračni
prevoz na naslednjih letalskih progah doslej že opravljal
v skladu z OJS iz člena 4(1)(a) Uredbe:
— Olbia–Rim: Meridiana
— Olbia–Milano: Meridiana
— Alghero–Rim: Air One
— Alghero–Milano: Air One
— Cagliari–Rim: Air One in Meridiana
— Cagliari–Milano: Air One in Meridiana
— Cagliari–Bologna: Meridiana
— Cagliari–Torino: Meridiana
— Cagliari–Verona: Meridiana
— Olbia–Bologna: Meridiana.

Nasprotno pa nobena letalska družba ni sprejela opravljanja zračnega prevoza na 6 preostalih letalskih progah v
skladu z režimom, predvidenim s členom 4(1)(a) Uredbe.
Republika Italija ima torej namen, da izvede javni razpis
v skladu s členom 4(1)(d). Letalske družbe, ki trenutno
upravičeno sodelujejo na razpisu, so:
— Olbia–Verona: Meridiana
— Alghero–Bologna: Air One
— Alghero–Torino: Air One
— Cagliari–Firence: Air One in Meridiana
— Cagliari–Neapelj: Air One in Meridiana
— Cagliari–Palermo: Air One in Meridiana (1).
(1) Glej odgovore Republike Italije z dne 6. oktobra in 15. novembra
2006, kakor tudi sporočilo ENAC-a za javnost z dne 23. maja 2006.

(2) Člen 3(1) Uredbe (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992.
(3) Člen 4(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992.
(4) Člen 4(1)(b) Uredbe (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992.
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Člen 4 določa mehanizem v dveh fazah: v prvi fazi –
člen 4(1)(a) – zadevna država članica uvede OJS za eno
ali več letalskih prog, ki ostanejo na voljo vsem letalskim
prevoznikom Skupnosti, pod pogojem, da upoštevajo
navedene obveznosti. Če se ne oglasi noben letalski
prevoznik, ki bi uvedel letalsko progo, za katero veljajo
OJS, lahko država članica preide v drugo fazo – člen
4(1)(d) – ki sestoji iz omejitve dostopa do te letalske
proge na enega samega prevoznika za obdobje največ
treh let, ki se lahko podaljša. Ta letalski prevoznik je
izbran na podlagi javnega razpisa Skupnosti. Letalski
prevoznik, ki je bil izbran, lahko prejme finančno nadomestilo za uvedbo letalske proge v skladu z OJS.

Skladno s členom 4(3) lahko Komisija odloči, na podlagi
preiskave na zahtevo države članice ali na lastno pobudo,
ali se objavljena uvedba OJS še naprej uporablja. Komisija
svojo odločitev sporoči Svetu in državam članicam.

(31)

15.5.2007

Na podlagi informacij, ki jih ima Komisija, analiza ne
dovoljuje dvoma o ključnem pomenu zadevnih letalskih
povezav, ki so ga poudarili italijanski organi.

3. Primernost uvedbe OJS
3.1 Splošna načela
(32)

Skladno s členom 4(1)(a) Uredbe države članice ne
morejo uvesti OJS kot zgolj „do obsega, ki je nujno
potreben, da se na tej progi zagotovi ustrezno opravljanje
rednih zračnih prevozov, ki zadovoljujejo ustaljene standarde neprekinjenosti, rednosti, zmogljivosti in določanja
cen, ki jih letalski prevozniki ne bi prevzeli, če bi upoštevali le svoje komercialne interese“.

(33)

Primernost prevozov se oceni ob upoštevanju meril,
naštetih v členu 4(1)(b) Uredbe:

— javni interes,
2. Upravičenost letalskih prog
(27)

(28)

(29)

(30)

Republika Italija je upravičila uvedbo OJS s potrebami po
razvoju Sardinije, ki mora zapolniti vrzeli v zvezi z njeno
otoško lego.

Razen tega je neodvisna vlada Sardinije sprejela obvezo,
da bo spodbujala mobilnost prebivalcev. Dejansko so
letalske povezave med Sardinijo in celinsko Italijo
neenake glede na letne čase, medtem ko bi načelo mobilnosti moralo dati prebivalcem Sardinije dovolj možnosti
za neprekinjeni prevoz skozi vse leto. Razen tega pa
Republika Italija vztraja pri velikih razdaljah, kar zadeva
kilometre in čas preleta med različnimi letališči na Sardiniji, območju, ki ima pomanjkljivosti v zvezi z infrastrukturo. Na tej podlagi opravičuje tudi potrebo po tem, da
OJS vključujejo vsa tri letališča na Sardiniji.

Komisija ocenjuje, da je Sardinijo mogoče imeti za
obrobno območje zaradi njene otoške lege in pomanjkanja dejanskih alternativnih prevoznih sredstev.

Po drugi strani pa je zaostanek v razvoju Sardinije v
primerjavi z drugimi italijanskimi območji v veliki meri
utemeljen: oddaljenost Sardinije, kakor tudi njeno maloštevilno prebivalstvo, ki se je zaradi močnega izseljevanja
še zmanjšalo, pojasnjujeta zaostanek v gospodarskem
razvoju otoka, ki je podoben kot v predelih Mezzogiorna.

— možnost uporabe drugih oblik prevoza, ki jo imajo
zlasti otoška področja, ter zmožnost, da te oblike
prevoza zadostijo zadevnim potrebam,

— cene vozovnic in pogoji zračnega prevoza, ki se lahko
ponudijo uporabnikom,

— skupni učinek vseh letalskih prevoznikov, ki opravljajo ali nameravajo opravljati prevoze na tej progi.

(34)

Poleg tega morajo biti obveznosti javnih služb v skladu z
osnovnimi načeli sorazmernosti in nediskriminacije (glej
na primer sodbo Sodišča z dne 20. februarja 2001 v
zadevi C-205/99, Asociación Profesional de Empresas
Navieras de Líneas Regulares (Analir) in druge proti
Administración General del Estado, Rec. 2001, str.
I-01271).

(35)

Zato je Komisija, na podlagi informacij, ki so jih dali
italijanski organi, mnenja, da utegne biti potrebna uvedba
OJS, kar zadeva pogostost in zmogljivosti, kot tudi
prevoznine, da se zagotovi ustrezno opravljanje prevozov
na zadevnih letalskih progah.

(36)

Kljub temu pa Komisija meni, da so nekateri pogoji, ki
sta jih uvedla odloka št. 35 in 36, neupravičeno omejevalni ali nesorazmerni.
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jo lahko prekine le po predhodnem uradnem obvestilu
najmanj 6 mesecev vnaprej, poslanem ENAC-u in avtonomni deželi Sardiniji“.

3.2 Obveznost potrditve OJS v roku 30 dni
(37)

(38)

(39)

V točki 8 OJS, kot jih določata odloka št. 35 in 36, je
predpisano, da morajo „letalski prevozniki, ki želijo sprejeti OJS, vsebovane v tej prilogi, predložiti ENAC-u svoje
uradno soglasje v roku 30 dni od dneva, ko je bilo v
Uradnem listu Evropske unije objavljeno obvestilo Komisije
o uvedbi prej navedenih obveznosti“. Ta obveznost se je
pravzaprav izkazala celo kot pogoj za izključitev letalskega prevoznika, ki je poslal tako soglasje en dan
„prepozno“. S tem bi letalski prevoznik, ki v tem roku
ni poslal svojega soglasja o vseh pogojih OJS, tvegal
izključitev v celotnem obdobju.

Komisija meni, da ta pogoj nima nobene pravne podlage
v skladu s členom 4(1)(a) Uredbe in da je neupravičeno
omejevalen. Člen 4(1)(a) Uredbe ne daje državam
članicam pravice, da omejijo število letalskih prevoznikov, ki utegnejo imeti dostop do letalskih prog,
temveč zgolj, da uvedejo na splošno OJS, ki veljajo za
vse letalske prevoznike, ki opravljajo ali nameravajo
opravljati prevoze na teh letalskih progah. Tako omejevanje števila letalskih prevoznikov je mogoče le v skladu
s členom 4(1)(d).

Zato lahko vsak letalski prevoznik, ki namerava spoštovati OJS, ki so bile uvedene v skladu s členom 4(1)(a)
Uredbe, opravlja prevoze na tej letalski progi ne glede na
to, kdaj se odloči, da bo začel opravljati svoje storitve. Če
noben letalski prevoznik določenega dne še ni začel
opravljati rednih zračnih prevozov na progi v skladu z
OJS, ki so bile uvedene na tej progi skladno s členom
4(1)(a), lahko država članica predpiše omejitev dostopa
do te proge v skladu s členom 4(1)(d). Če pa je eden ali
več letalskih prevoznikov začelo opravljati prevoze v
predpisanem roku, država članica ne more izključiti iz
te letalske proge drugih prevoznikov, ki so izrazili
namero, da opravljajo prevoze kadar koli po roku. Za
prihod novih letalskih prevoznikov se morda lahko
kljub temu zahtevajo nekatere prilagoditve OJS, ki so
bile uvedene za vsakega letalskega prevoznika (glej
poglavje 3.4 v nadaljevanju).

3.3 Obveznost opravljanja prevoza na letalski progi v obdobju
treh let
(40)

Točka 5 OJS, kot jih predpisujeta odloka št. 35 in 36,
določa, da mora „skladno s členom 4(1)(c) Uredbe (EGS)
št. 2408/92 letalski prevoznik, ki sprejme obveznosti,
zagotoviti storitev v obdobju 36 zaporednih mesecev in
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(41)

Zahteva glede minimalnega obdobja opravljanja storitve
je v danem primeru v skladu s členom 4(1)(c), k predpisuje, da lahko „v primeru, ko druge oblike prevoza ne
morejo zagotoviti primernega in neprekinjenega prevoza,
zadevne države članice vključijo v OJS tudi zahtevo, da
mora vsak letalski prevoznik, ki namerava opravljati
prevoz na tej progi, jamčiti, da bo opravljal prevoz na
progi določeno obdobje, ki naj se določi v skladu z
drugimi pogoji OJS“. Komisija pravzaprav ocenjuje, da
zaradi otoške lege Sardinije in njene oddaljenosti od
celine druge oblike prevoza ne zagotavljajo ustrezne
nadomestne storitve.

(42)

Kljub temu pa Komisija meni, da je minimalno obdobje
treh let, ki sta ga uvedla odloka št. 35 in 36, predolgo in
nesorazmerno.

(43)

Komisija razume potrebo, da zagotovi neprekinjenost
prevozov in doseže obvezo letalskih prevoznikov za
opravljanje prevoza v določenem obdobju. Vendar pa,
kot je navedeno zgoraj, ni naloga organov, ki so zadolženi za izvajanje OJS, da izločijo morebitne kandidate iz
njihove uporabe: OJS brez izključne koncesije ali nadomestila ne bi nikakor mogle pomeniti dokončnega
zaprtja trga ali zaprtja trga skozi daljše tržno obdobje.

(44)

Morda je upravičeno, da se v nekaterih obdobjih leta
opravlja prevoz na letalskih progah, za katere so značilna
velika sezonska odstopanja. Pravzaprav na takih letalskih
progah obstaja nevarnost, da imajo prevozniki naravno
težnjo omejiti ali osredotočiti svojo ponudbo na tedne,
ko je pogostost letov dovolj velika, da zagotovi donosnost storitve, ter opustiti opravljanje prevozov v drugih
obdobjih leta. Komisija kljub vsemu meni, da bi v takih
okoliščinah upoštevanje načela sorazmernosti moralo
pripeljati do tega, da trajanje obdobja, v katerem mora
biti zagotovljeno stalno opravljanje storitve v okviru
režima OJS, predvidenega v členu 4(1)(a), ne bi preseglo
enega leta.

(45)

Razen tega Komisija meni, da to obdobje organu, ki je
zadolžen za izvajanje OJS, ne preprečuje, da občasno
izvaja ponovno ovrednotenje njegove ustreznosti. Kot je
navedeno spodaj, naj bi se tako ponovno ovrednotenje
opravilo takrat, kadar nov letalski prevoznik začne ali bo
kmalu začel opravljati prevoze na zadevni letalski progi.
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opravljati prevoze na zadevni progi. To potrjuje člen
4(1)(b), ki predpisuje, da „primernost rednih zračnih
prevozov presodijo države članice glede na skupni učinek
vseh letalskih prevoznikov, ki opravljajo ali nameravajo
opravljati prevoze na progi“.

3.4 ENAC-ova razporeditev letalskih prog in pogostosti letov
(46)

(47)

(48)

(49)

V točki 1.6 odlokov št. 35 in 36 je bilo določeno, da bi
„zato, da bi preprečili preveliko zmogljivost, ki bi jo
lahko povzročilo sprejetje iste proge s strani več letalskih
prevoznikov zaradi omejitev in pritiskov na zadevna letališča na ravni infrastruktur, ENAC po posvetu z avtonomno deželo Sardinijo dobil nalogo, da sprejme v
javnem interesu operativne programe letalskih prevoznikov, ki sprejemajo cilj mobilnosti, ki je bil določen
v obveznostih. Ta postopek bo pripeljal do pravične
razdelitve prog in pogostosti letov med prevzemnimi
letalskimi prevozniki glede na obseg prometa na
zadevnih letalskih progah (ali skupinah prog), ki je bil
ugotovljen zadnji dve leti za vsakega posameznega letalskega prevoznika“.

V skladu s temi pooblastili lahko ENAC usmerja in spodbuja dogovor med več letalskimi družbami, ki opravljajo
polete na isti progi. Kar zadeva Sardinijo, je ENAC
nadzoroval okroglo mizo zainteresiranih letalskih prevoznikov za nekatere letalske proge in z njimi opredelil
razporeditev prometa.

Republika Italija zagovarja to pravico do poseganja, ki po
njenem mnenju zagotavlja neprekinjenost storitev, pri
čemer OJS niso podvržene nevarnosti prihodov in
odhodov drugih letalskih prevoznikov, ki bi utegnili biti
manj zainteresirani za to, da izpolnjujejo OJS brez
vsakršnega nadomestila. Navaja zlasti sodbo TAR Lazia
z dne 17. marca 2005, v kateri je navedeno, da je
„povsem upravičeno, da lahko odredba (iz leta 2004)
določi scenarij, po katerem je za vse proge, za katere
veljajo OJS, na voljo več letalskih prevoznikov, ki niso
razvrščeni in tekmujejo med seboj. Vendar pa je treba
tovrstno možnost jasno opredeliti, obenem pa zagotoviti
minimalno objektivno merilo za a priori razporeditev
časovnih intervalov (slotov) glede na število (eden, dva
ali več kot dva) letalskih prevoznikov, ki so morda sprejeli OJS, da bi se izognili škodljivemu presežku ponudbe
in predvsem zato, da dodelitev slotov ne bi pripeljala do
samovoljne uvedbe in pravzaprav ekskluzivnosti storitve,
ki so jih standardi v odloku izrecno zavrnili“ (1).

OJS, uvedene v skladu s členom 4(1)(a), morajo upoštevati vse letalske prevoznike, ki opravljajo ali nameravajo

(1) Sodba TAR Lazia številka 2436 z dne 17. marca 2005.
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(50)

Komisija meni, da bi bilo treba upoštevati to načelo ne le
v času uvedbe, temveč tudi ves čas trajanja OJS. Tako bi
morala biti vsakič, ko nov letalski prevoznik začne ali bo
v kratkem začel opravljati prevoze na tej progi, raven
zmogljivosti in pogostosti letov, ki so jih naložile OJS,
vsakemu letalskemu prevozniku prilagojena tako, da
celotne zmogljivosti in pogostosti letov, ki so zagotovljene na vsaki letalski progi, ne presegajo tega, kar je
nujno potrebno za zagotavljanje ustrezne storitve.

(51)

Ker gre pravzaprav za OJS, ki so bile uvedene v skladu s
členom 4(1)(a) Uredbe, se letalski prevozniki niso dolžni
obvezati, da bodo zagotovili posamezno število pogostosti letov ali število sedežev, vendar pa vsi letalski
prevozniki skupaj lahko zagotovijo to minimalno
storitev.

(52)

Komisija priznava, da se utegne izkazati za potrebno, da
organ, ki je zadolžen za OJS, zagotovi, da lahko povezava med pogostostjo letov in zmogljivostmi omogoča
izpolnjevanje OJS. Vendar ta organ nikakor ne sme
omejevati možnosti, da zadevni letalski prevozniki, če
to želijo, opravljajo prevoze zunaj zmogljivosti ali pogostosti letov, ki jih zahtevajo OJS, ki so lahko zgolj minimalne obveznosti. Zato so takrat, kadar je cilj pravil, ki
jih je sprejel ENAC, preprečiti letalskemu prevozniku
opravljanje dodatnih prevozov, ta pravila neupravičeno
omejevalna in v nasprotju z Uredbo.

(53)

V tem pogledu si Komisija čestita, da je Republika Italija
v svojem pismu z dne 15. novembra 2006 potrdila, da
bo njena vlada občasno izvajala ponovno ovrednotenje
stanja na letni osnovi in analizirala morebitne vloge letalskih prevoznikov, ki bi bili pripravljeni opravljati prevoze
na letalskih progah v okviru OJS (2). Seznanjena je s tem,
da je Republika Italija potrdila, da „nič ne prepoveduje
državi članici, da bi preverila (vključno z obdobjem
uporabe OJS) ustreznost in potrebo po OJS in se lotila
njihove spremembe in/preklica, razen če se pozneje
prizna njihova korist ali njihova dopustna narava“ (3).

(2) Pismo Republike Italije z dne 15. novembra 2006, str. 2.
(3) Pismo Republike Italije z dne 15. novembra 2006, str. 11.
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uvedene na tej progi, kjer lahko država članica omeji
dostop na enega samega prevoznika za obdobje največ
treh let in predvidi javni razpis, ki se lahko razširi na
skupino letalskih prog. Skratka, skupino več letalskih
prog je mogoče imeti kot odgovor na jasno prekinitev
na tržišču ter obliko neposrednega nadomestila, ki je,
tako kot posredna nadomestila, sprejemljiva le v okviru
člena 4(1)(d). V nobenem primeru pa cilj skupine v
režimu OJS, skladno s členom 4(1)(a), ne more biti
donosnost dveh ločenih letalskih prog, da bi pospeševali
prevoze enega ali več letalskih prevoznikov.

3.5 Skupina letalskih prog Alghero–Rim in Alghero–Milano
na eni strani ter Olbia–Rim in Olbia–Milano na drugi
(54)

(55)

(56)

Republika Italija opravičuje razvrščaje prog Alghero–Rim
in Alghero–Milano na eni strani ter Olbia–Rim in Olbia–Milano na drugi z njihovim dopolnjevanjem in neodvisnostjo, kar zadeva prevoze. Pravzaprav je po mnenju
italijanskih organov za te proge 2/3 leta značilen objektivno zmanjšan promet zaradi zelo velikih sezonskih
nihanj v prometu. Ker na teh progah ni predvideno
nobeno finančno nadomestilo, bi morala biti vlada odgovorna za zagotovitev, da prevozniki stalno opravljajo
storitev glede na to, da ta z ekonomskega vidika ni zanimiva. Na ta način bi lahko ustvarila „pozitivne učinke
medsebojne odvisnosti prevozov“, ki „pozimi omogočajo
menjavanje prog zrakoplovov zaradi nezadostnega
povpraševanja“, medtem ko „napoved skupnih prog
pripomore k temu, da pritegne letalske prevoznike, ki
so pripravljeni opravljati prevoze na teh progah“. Sicer
pa bi se po mnenju Republike Italije ponudba, ki se
zahteva za poletno obdobje, lahko bolj dosledno upoštevala pri skupnem izvajanju prevozov na skupini letalskih
prog. Republika Italija nazadnje navaja, da sama Uredba
predvideva možnost izravnave nihanj v povpraševanju z
združevanjem v ustrezno skupino prog, na primer v
enem tednu. To združevanje bi torej omogočalo obvladovanje stroškov in optimizacijo zmogljivosti, pri čemer
bi pobliže zadovoljilo potrebe povpraševanja. Tako to
združevanje ne bi pomenilo omejevanja na trgu, temveč
bi lahko nasprotno pritegnilo še več letalskih prevoznikov.

Komisija ocenjuje, da skupina prog ni v skladu s členom
4(1)(a), (b) in (c) Uredbe. Pravzaprav merila za upravičenost in ustreznost OJS, predvidena v teh določbah, vsakič
izrecno omenjajo „progo“, ne da bi kadar koli predvidela
kakršno koli skupino prog. Zato je treba sklepati, da je
potrebno vsako od teh meril oceniti posebej glede na
vsako posamezno progo.

Poleg tega je ta razlaga v skladu z zahtevami načela
sorazmernosti. Taka skupina letalskih prog bi pravzaprav
omogočila državam članicam uvedbo OJS na letalskih
progah, kjer te niso potrebne za to, da bi zagotovile
izvajanje ustrezne storitve. Tako se možnost združevanja
letalskih prog pojavi le v členu 4(1)(d), kjer je navedeno,
da se pravica do opravljanja teh storitev podeli po objavi
javnega razpisa „bodisi za eno samo progo bodisi za
skupino prog“. Ta navedba, ki je jasno izražena v členu
4(1)(d), nasprotno izključuje, da bi se taka skupina lahko
uporabljala v okviru uporabe člena 4(1)(a), (b) in (c). To
pa zato, ker tržišče ni dopuščalo, da bi letalski prevoznik
začel ali bi v kratkem začel opravljati redne zračne
prevoze na letalski progi skladno z OJS, ki so bile
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(57)

Razen tega se razlage, ki so jih dali italijanski organi, ne
opirajo na nobene tehnične ali ekonomske številčne
podatke, ki bi podkrepili njihove analize.

Pravzaprav jim je mogoče oporekati naslednje elemente:

— Zahtevane zmogljivosti in pogostosti letov morajo
upoštevati potrebe na vsaki letalski progi in ne le
tako, da bi jih bilo mogoče učinkoviteje doseči
zgolj s združevanjem teh prog.

— Obveznosti, kar zadeva pogostost letov v zvezi s tem
združevanjem, se izkažejo za tako pomembne, da
dejansko odvrnejo veliko število morebitnih letalskih
prevoznikov, ki bi želeli izpolnjevati OJS in vzdrževati prometne povezave s Sardinijo, ki pa so zaradi
odsotnosti operativne infrastrukture v enem od obeh
mest v resnici brez kakršne koli možnosti, da bi
zagotovili to storitev. Posledica tega je, da je učinek
tega združevanja prej zaprtje trga.

— Glede na to je jasno, da so OJS, ki so bile tako
združene, omogočile le majhnemu številu že delujočih letalskih prevoznikov, da so se ustrezno odzvali.
Na ta način je uvedba OJS odvrnila letalske družbe, ki
so opravljale prevoze ali so jih nameravale opravljati
na progah od Rima in Milana, natanko v smeri
vsakega od obeh zadevnih letališč, to je Olbie in
Alghera. Tako ti letalski prevozniki, četudi so to
želeli, niso mogli vložiti svoje kandidature za predrago izvajanje svojih prevozov. Taka združevanja so
torej že po svoji naravi odvrnila druge morebitne
letalske prevoznike.
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Ti omejevalni učinki so še pomembnejši ob upoštevanju
velikosti zadevnih trgov (skupno število potnikov leta
2005 – številke Republike Italije):

da ostanejo povezani s svojo prvotno kulturno skupnostjo (1). Vendar pa, četudi bi tak cilj utegnil veljati za
upravičenega glede na javni interes v skladu s členom
4(1)(b)(i) Uredbe, je ukrep očitno nesorazmeren. Prvič,
ta ukrep velja za vse osebe, rojene na Sardiniji, ki ne
prebivajo tam, ne da bi bilo potrebno dokazati povezavo,
ki bi še utegnila obstajati, na primer v obliki družinskih
vezi, med zadevno osebo in njenim domačim okoljem.
Drugič se ta ukrep uporablja neodvisno od finančnih
sredstev vsakega izseljenca. Tretjič, v nasprotju s prebivalci Sardinije, ki morajo potovati proti celini sorazmerno pogosto, da bi bili deležni nekaterih osnovnih
storitev (izobraževanje, zdravstvo) in opravljali gospodarske dejavnosti, ki so potrebne za razvoj Sardinije, pa
izseljenci le občasno potujejo na Sardinijo (po navedbah
italijanskih organov največ 50 % oseb, ki so morda zainteresirane za eno potovanje na leto). Posledica tega je, da
je celoten strošek teh občasnih potovanj sorazmerno nižji
v primerjavi s stroški, ki jih imajo prebivalci Sardinije in
bi ga v veliki večini primerov izseljenci zlahka pokrili, ne
da bi bilo treba predvideti zniževanje cene, določeno v
odlokih št. 35 in 36. Nazadnje pa, če nekateri izseljenci
ne bi imeli dovolj sredstev, da bi plačali en polet na
Sardinijo letno, bi bilo primernejše in manj omejevalno
ponuditi pomoč tem izseljencem.

— Olbia–Rim in Olbia–Milano: 731 349 (390 186
poleti in 341 163 pozimi);

— Alghero–Rim in Alghero–Milano: 502 820 potnikov
(184 273 poleti in 318 547 pozimi).

V teh razmerah ni verjetno, da bi bile proge med obema
največjima mestoma Italije in letališči v Olbii in Algheru
na Sardiniji tako malo privlačne, da bi jih bilo treba
združiti, da bi to postale.

(58)

15.5.2007

Zato Komisija meni, da združevanje nekaterih letalskih
prog ni v skladu z Uredbo in je neupravičeno omejevalno.
(62)

V teh okoliščinah Komisija meni, da je ta določba nesorazmerna in da ni v skladu z Uredbo.

3.6 Znižane prevoznine za osebe rojene na Sardiniji, ki ne
prebivajo tam
(59)

Odloka št. 35 in 36 zahtevata, da letalski prevozniki
uporabljajo znižane prevoznine za osebe rojene na Sardiniji, ki ne prebivajo tam. Po ocenah Republike Italije bi
uporaba teh določb vplivala na največ 220 000 oseb, v
resnici pa na število, ki je bližje 110 000, če računamo,
da bi 50 % od njih potovalo enkrat letno.

3.7. Uporaba za celoten sistem letališč
(63)

Odloka št. 35 in 36 predpisujeta, da uvedba OJS proti
Rimu in Milanu vključuje vse ustrezne letališke sisteme,
naštete v Prilogi II k Uredbi, in sicer:
— letališči Fiumicino in Ciampino za Rim

(60)

(61)

V praksi pa tak ukrep daje prednost predvsem evropskim
državljanom italijanske narodnosti pred državljani drugih
narodnosti. Zato ga je mogoče na prvi pogled imeti za
diskriminatornega zaradi narodne pripadnosti in s tem v
nasprotju s Pogodbo. Tak ukrep v okviru režima OJS bi
lahko bil sprejemljiv le v taki meri, da bi razlika v obravnavi temeljila na objektivnih razlogih, ki niso odvisni od
narodne pripadnosti zadevnih oseb in so v skladu s
ciljem, ki ga zakonito uveljavlja nacionalna zakonodaja.

Vendar Republika Italija pojasnjuje, da je ukrep potreben
predvsem zato, da bi izseljencem iz Sardinije omogočil,

— letališča Linate, Malpensa in Bergamo za Milano.

(64)

Opozoriti je treba, da so OJS iz leta 2000 zajele letališči
„Rim (Fiumicino) in Milano“. V okviru uvedbe letališkega
sistema v Milanu v skladu s členom 8 in Prilogo II k
Uredbi, je Italija uradno razširila uporabo OJS na celoten
zadevni letališki sistem.

(1) Pismo Republike Italije z dne 6. oktobra 2006, str. 72–74.

15.5.2007

(65)

(66)
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(69)
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Republika Italija je utemeljila svojo izbiro s tehničnimi
razlogi, ki so jo pripeljali do tega, da je samodejno
prevzela vsak letališki sistem v celoti. Vendar pa je potrdila, da je bil glavni interes OJS usmerjen na letališči
Rim–Fiumicino in Milano–Linate, katerima dajejo uporabniki OJS prednost zaradi njune bližine s središčem mesta
zadevnega območja (aglomeracije), kar je opravičilo
dejstvo, da je v OJS predvideno, da „bi ob upoštevanju
razpoložljivosti časovnih intervalov (slotov) najmanj
50 % predvidenih prog med letališči na Sardiniji ter
Rimom in Milanom moralo biti zagotovljenih z
odhodom iz in prihodom na Fiumicino in Linate“ (1).

Republika Italija je soglašala, da je bilo „objektivno dokazano, da letališči Fiumicino za Rim in Linate za Milano
pomenita najprimernejšo destinacijo, ki je najbolje oskrbovana in najprivlačnejša za uporabnike, ker sta ti dve
letališči najbližji in najbolje povezani s središči obeh
mest“. Tako je pojasnila, da se ji je zdelo za to, „da bi
zagotovila boljšo storitev in predvsem zadovoljila potrebe
uporabnikov, primerno, da se izogne temu, da bi letalski
prevozniki, ki bi sprejeli OJS, lahko v celoti zapustili ta
letališča v korist drugih (manj primernih in zanimivih za
uporabnike), ki so del istega letališkega sistema“ (2).

Sicer se zdi, da se pravzaprav poleti v zimskem času
opravljajo le na letališčih Fiumicino in Linate.

V tem primeru Komisija dvomi o potrebnosti tovrstnega
ukrepa, za katerega meni, da je nesorazmeren glede na
postavljene cilje, ki so zagotoviti mobilnosti proti celini
in ozemeljsko povezanost. Neposredna posledica tega
ukrepa je pravzaprav odvrnitev priložnostnih letalskih
prevoznikov, ne da bi vplivali na načelo OJS, in prispevek
k dokončnemu zaprtju tržišča za nove letalske prevoznike na najbolj konkurenčnih letalskih progah, zlasti
poleti.

Republika Italija je kljub vsemu priznala, da je letalsko
vozlišče v Malpensi imelo odločilno vlogo za mednarodne letalske povezave, medtem ko sta letališči v Ciampinu in Bergamu, kot notranji vozlišči za nizkocenovne
prevoznike, omogočili odgovor na načelo Skupnosti o
gospodarski in socialni koheziji ter uresničevanje cilja
ozemeljske povezanosti za otoka, kakršen je Sardinija, z
vsemi regijami Evrope. Posledica tega je bila, da je Republika Italija sprejela obvezo, da bo spremenila odlok št.

(1) Točka 1.2 Sporočila z dne 24. marca 2006.
(2) Pismo Republike Italije z dne 6. oktobra 2006, str. 78.
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35 zato, da se OJS ne bi uporabile na letališčih v
Malpensi, Bergamu in Ciampinu (3).

(70)

Komisija meni, da ta obveza učinkovito odgovori na
dvome, ki se lahko pojavijo, in da bi taka sprememba
odloka omogočila pomembno zmanjšanje vpliva neupravičenih omejitev, ki so jih uvedle OJS, pri čemer se
odziva na potrebe po mobilnosti Sardinije, ne da bi
zadevnim tržiščem prinesla nesorazmerne omejitve.

(71)

Glede na to obvezo Republike Italije Komisija ne namerava nadaljevati svoje analize nesorazmernega značaja
uporabe na vseh letaliških sistemih v Milanu in Rimu,
pri čemer si zadrži možnost, da po potrebi ponovno
prouči ta vidik v zvezi s sedanjimi in prihodnjimi OJS.

IV. SKLEPI
(72)

Na podlagi informacij, ki jih je zagotovila Republika
Italija, Komisija ne dvomi o načelu uporabe OJS na letalskih progah med Sardinijo in italijansko celino, ki se
lahko, kar zadeva pogostosti letov in zmogljivosti ter
prevoznine, izkaže za potrebno za zagotavljanje izvajanja
ustreznih prevozov na zadevnih progah.

(73)

Vendar pa Komisija meni, da so nekateri pogoji, ki sta jih
uvedla odloka št. 35 in 36 Republike Italije, neupravičeno
omejevalni ali nesorazmerni.

(74)

Komisija meni, da OJS, uvedene v skladu s členom 4(1)(a)
Uredbe, pomenijo, da lahko vsak letalski prevoznik, ki
namerava spoštovati OJS, opravlja prevoze na tej progi
ne glede na čas, ko namerava začeti opravljati te storitve.
Posledica tega je, da je uvedba roka za predložitev kandidature, ki že vnaprej izključuje vsakega letalskega prevoznika, ki predloži svojo kandidaturo po tem roku,
neupravičeno omejevalna in ni v skladu z Uredbo.

(75)

Če se zdi utemeljeno določiti neprekinjeno izvajanje
prevozov, Komisija meni, da mora upoštevanje načela
sorazmernosti pripeljati do tega, da bo trajanje prevozov
v razumnih mejah in da v režimu OJS ne bo preseglo
enega leta v skladu s členom 4(1)(a).

(76)

Komisija meni, da so pristojnosti, dodeljene ENAC-u za
usklajevanje dejavnosti letalskih prevoznikov z
namenom, da bi se izognili preveliki zmogljivosti,
neupravičeno omejevalne in da niso v skladu z Uredbo.

(3) Pismo Republike Italije z dne 15. novembra 2006, str. 3.
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(77)

Komisija ugotavlja, da je združevanje prog Olbia–Rim in
Olbia–Milano na eni strani ter Alghero–Rim in Alghero–
Milano na drugi neupravičeno omejevalno in da ni v
skladu z Uredbo.

(78)

Komisija ocenjuje, da uporaba znižanih prevoznin za
osebe, rojene na Sardiniji, ki ne tam prebivajo, ni sorazmerna in ni v skladu z Uredbo.

(79)

Komisija dvomi o potrebi uvedbe OJS v vse sisteme na
letališčih v Rimu in Milanu, za katero meni, da je nesorazmerna glede na postavljene cilje, ki so zagotoviti
mobilnost proti celini in ozemeljsko povezanost. Vendar
pa glede na obvezo Republike Italije, da bo spremenila
odlok št. 35, da ne bi uvajal OJS na letališčih v Bergamu,
Malpensi in Ciampinu, Komisija ne nadaljuje s svojo
analizo, pri čemer si zadrži možnost, da po potrebi
ponovno prouči ta vidik v zvezi s sedanjimi in prihodnjimi OJS –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1
1.
Republika Italija lahko še naprej uvaja obveznosti javnih
služb („OJS“), naložene z odlokoma št. 35 in 36 Ministrstva za
infrastrukturo in promet z dne 29. decembra 2005 (objavljenima v Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 11. januarja
2006) na skupno 16 progah, ki povezujejo vsa tri letališča na
Sardiniji z več nacionalnimi letališči v italijanski prestolnici, ki
sta bila objavljena 24. marca 2006 (odlok št. 35) in 21. aprila
2006 (odlok št. 36) v Uradnem listu Evropske unije v skladu s
členom 4(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2408/92 o dostopu letalskih
prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti, ob
upoštevanju naslednjih pogojev:

15.5.2007

(b) Letalskim prevoznikom naj ne bo določeno trajanje izvajanja neprekinjenih prevozov v okviru OJS, ki presega eno
leto.
(c) Italijanski organi bodo morali znova oceniti potrebo po
ohranitvi uvedbe OJS na zadevni letalski progi, kakor tudi
raven obveznosti, naloženih vsakemu prevozniku, ko začne
novi letalski prevoznik opravljati prevoze ali ko pisno
sporoči svojo namero, da bo opravljal prevoze na tej
progi, vsekakor pa enkrat letno.
(d) Italijanski organi ne smejo preprečevati letalskim prevoznikom, da opravljajo prevoze na zadevnih letalskih progah
izven minimalnih zahtev v zvezi s pogostostjo letov in
številom sedežev, predvidenimi z OJS.
(e) Letalski prevozniki niso dolžni ponuditi znižanih prevoznin
osebam, rojenim na Sardiniji, ki tam ne prebivajo.
(f) Italijanski organi ne morejo pogojevati pravice o izvajanju
prevozov na letalski progi med dvema mestoma z obveznostjo opravljanja prevozov na drugi progi med dvema
mestoma.
2.
Republika Italija mora pisno obvestiti Komisijo o sprejetih
ukrepih za izvajanje te odločbe najpozneje 1. avgusta 2007.
Člen 2
Ta odločba je naslovljena na Republiko Italijo.
V Bruslju, 23. aprila 2007

(a) Letalski prevoznik, ki namerava spoštovati OJS, mora imeti
možnost opravljati prevoze na zadevni progi ne glede na
čas, ko je objavil svojo namero, da začne opravljati svoje
storitve in na to, da je bila ta objava dana v ali po obdobju
30 dni, predvidenem z obema odlokoma.

Za Komisijo
Jacques BARROT

Podpredsednik

15.5.2007
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ODLOČBA KOMISIJE
z dne 8. maja 2007
o pooblastitvi držav članic za podaljšanje začasnih registracij, izdanih za nove aktivne snovi
benalaksil-M, fluoksastrobin, protiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen in sulfuril fluorid
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1929)
(Besedilo velja za EGP)

(2007/333/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

Odločba Komisije 2002/593/ES (3) je potrdila, da je
dokumentacija popolna in da načeloma izpolnjuje
zahteve po podatkih in informacijah iz prilog II in III k
navedeni direktivi.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija
1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti
četrtega pododstavka člena 8(1) Direktive,

(5)

Aprila 2002 je Združeno kraljestvo prejelo zahtevek
podjetja Bayer AG v zvezi z aktivno snovjo spiromesifen.
Odločba Komisije 2003/105/ES (4) je potrdila, da je
dokumentacija popolna in da načeloma izpolnjuje
zahteve po podatkih in informacijah iz prilog II in III k
navedeni direktivi.

(6)

Julija 2002 je Združeno kraljestvo prejelo zahtevek
podjetja Dow AgroSciences Ltd. v zvezi z aktivno snovjo
sulfuril fluorid. Odločba Komisije 2003/305/ES (5), v
angleški različici katere je uporabljen izraz „sulphuryl
fluoride“, je potrdila, da je dokumentacija popolna in
da načeloma izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz prilog II in III k navedeni direktivi.

(7)

Popolnost dokumentacij je bilo treba potrditi, da se
omogoči njihova podrobna proučitev in da se državam
članicam omogoči izdaja začasnih registracij za največ tri
leta za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zadevne
aktivne snovi, ob izpolnjevanju pogojev iz člena 8(1)
Direktive 91/414/EGS in zlasti pogoja v zvezi s
podrobno oceno aktivne snovi in fitofarmacevtskega
sredstva glede na zahteve iz navedene direktive.

(8)

Vplivi teh aktivnih snovi na zdravje ljudi in okolje so bili
ocenjeni v skladu z določbami člena 6(2) in člena (4)
Direktive 91/414/EGS za uporabe, ki jih predlaga vlagatelj. Države članice poročevalke so Komisiji predložile
osnutke poročil o oceni, in sicer 4. decembra 2003
(benalaksil-M), 14. oktobra 2003 (fluoksastrobin), 20.
oktobra 2004 (protiokonazol), 18. maja 2004 (spirodiklofen), 16. aprila 2004 (spiromesifen) in 9. novembra
2004 (sulfuril fluorid).

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Portugalska februarja 2002 prejela zahtevek podjetja Isagro za
vključitev aktivne snovi benalaksil-M v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Odločba Komisije 2003/35/ES (2) je
potrdila, da je dokumentacija popolna in da načeloma
izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz prilog
II in III k navedeni direktivi.

(2)

Marca 2002 je Združeno kraljestvo prejelo zahtevek
podjetja Bayer CropScience v zvezi z aktivno snovjo
fluoksastrobin. Odločba 2003/35/ES je potrdila, da je
dokumentacija popolna in da načeloma izpolnjuje
zahteve po podatkih in informacijah iz prilog II in III k
navedeni direktivi.

(3)

Marca 2002 je Združeno kraljestvo prejelo zahtevek
podjetja Bayer CropScience v zvezi z aktivno snovjo
protiokonazol. Odločba 2003/35/ES je potrdila, da je
dokumentacija popolna in da načeloma izpolnjuje
zahteve po podatkih in informacijah iz prilog II in III k
navedeni direktivi.

(4)

Avgusta 2001 je Nizozemska prejela zahtevek podjetja
Bayer AG v zvezi z aktivno snovjo spirodiklofen.

(1) UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/25/ES (UL L 106, 24.4.2007,
str. 34).
(2) UL L 11, 16.1.2003, str. 52.

(3) UL L 192, 20.7.2002, str. 60.
(4) UL L 43, 18.2.2003, str. 45.
(5) UL L 112, 6.5.2003, str. 10.
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Po predložitvi osnutkov poročil o oceni držav članic
poročevalk je bilo ugotovljeno, da je treba od vlagateljev
zahtevati nadaljnje informacije, ki jih mora država članica
poročevalka pregledati in predložiti svojo oceno. Zato
pregled dokumentacije še vedno traja in ocenjevanja ne
bo mogoče zaključiti v roku, predvidenem v Direktivi
91/414/EGS.
Med ocenjevanjem zaenkrat še ni bil ugotovljen
nikakršen razlog za takojšnjo skrb, zato je treba državam
članicam v skladu z določbami člena 8 Direktive
91/414/EGS omogočiti podaljšanje začasnih registracij,
izdanih za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zadevne
aktivne snovi, za obdobje 24 mesecev, da se omogoči
nadaljevanje pregledovanja dokumentacij. Pričakuje se, da
bo proces ocenjevanja in sprejemanja odločitev o morebitni vključitvi aktivnih snovi benalaksil-M, fluoksastrobin, protiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen in
sulfuril fluorid v Prilogo I zaključen v 24 mesecih.
Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje
živali –

15.5.2007

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1
Države članice lahko podaljšajo začasne registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo benalaksil-M, fluoksastrobin,
protiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen ali sulfuril fluorid,
za obdobje največ 24 mesecev od datuma sprejetja te odločbe.

Člen 2
Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. maja 2007

Za Komisijo
Markos KYPRIANOU

Član Komisije

15.5.2007
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III
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU)

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU
SKUPNI UKREP SVETA 2007/334/SZVP
z dne 14. maja 2007
o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2006/304/SZVP o ustanovitvi enote EU za
načrtovanje (EUPT Kosovo) v zvezi z morebitno operacijo EU za krizno upravljanje na področju
pravne države in morebitnih drugih področjih na Kosovu
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

treba v tem obdobju zagotoviti tesno usklajevanje med
vodjo EUPT Kosovo in vodjo operacije EU za krizno
upravljanje na Kosovu.

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14
Pogodbe,
(5)

Skupni ukrep 2006/304/SZVP bi bilo treba podaljšati in
ustrezno spremeniti –

ob upoštevanju naslednjega:
SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:
(1)

(2)

Svet je 10. aprila 2006 sprejel Skupni ukrep
2006/304/SZVP (1) o ustanovitvi enote EU za načrtovanje (EUPT Kosovo) v zvezi z morebitno operacijo EU
za krizno upravljanje na področju pravne države in
morebitnih drugih področjih na Kosovu.

Svet je 11. decembra 2006 sprejel Skupni ukrep
2006/918/SZVP o spremembi in podaljšanju Skupnega
ukrepa 2006/304/SZVP.

Člen 1
Skupni ukrep 2006/304/SZVP se spremeni:

1. člen 5 se spremeni:

(a) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

(3)

Politični in varnostni odbor je 27. marca 2007 priporočil
podaljšanje EUPT Kosovo za nadaljnje obdobje, načeloma
do 1. septembra 2007, vendar je ta datum odvisen od
trenutno potekajočih razprav v Združenih narodih.

(4)

Da bi na dan prenosa izbranih nalog Začasne misije
Združenih narodov na Kosovu (UNMIK) na operacijo
EU za krizno upravljanje na Kosovu po sprejetju resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov zagotovili
nemoten prehod od UNMIK na operacijo EU za krizno
upravljanje, bi bilo treba med obdobjem prehoda EUPT
Kosovo uporabiti kot sredstvo za oblikovanje operacije
EU za krizno upravljanje na Kosovu. S tega vidika bi bilo

(1) UL L 112, 26.4.2006, str. 19. Skupni ukrep, kakor je bil spremenjen
s Skupnim ukrepom 2006/918/SZVP (UL L 349, 12.12.2006,
str. 57).

„3.
GS/VP usmerja vodjo EUPT Kosovo. Po ustanovitvi
operacije EU za krizno upravljanje na Kosovu in pred
začetkom operativne faze operacije GS/VP usmerja vodjo
EUPT Kosovo prek vodje operacije EU za krizno upravljanje na Kosovu, ko bo slednji imenovan.“;

(b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.
Vodja EUPT Kosovo vodi EUPT Kosovo in zagotavlja njegovo tekoče upravljanje. Po ustanovitvi operacije EU za krizno upravljanje na Kosovu in pred
začetkom operativne faze operacije vodja EUPT Kosovo
deluje pod nadzorom vodje operacije EU za krizno
upravljanje na Kosovu, ko bo slednji imenovan.“;
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(c) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:
„5.
Vodja EUPT Kosovo poroča GS/VP. Po ustanovitvi
operacije EU za krizno upravljanje na Kosovu in pred
začetkom operativne faze operacije vodja EUPT Kosovo
poroča GS/VP prek vodje operacije EU za krizno upravljanje na Kosovu, ko bo slednji imenovan.“;
(d) doda se naslednji odstavek:
„6.
Ko Politični in varnostni odbor doseže načelni
dogovor o imenovanju vodje operacije EU za krizno
upravljanje na Kosovu, ustrezno povezovanje in usklajevanje zagotavlja vodja EUPT Kosovo.“
2. člen 7 se nadomesti z naslednjim:

15.5.2007

3. člen 14 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 14
Pregled
Svet do 15. julija 2007 oceni, ali naj se EUPT Kosovo nadaljuje po 1. septembru 2007, ob upoštevanju potrebe po
gladkem prehodu na morebitno operacijo EU za krizno
upravljanje na Kosovu.“
4. člen 15(2) se nadomesti z naslednjim:
„2.

Veljati preneha 1. septembra 2007.“
Člen 2

Referenčni finančni znesek iz člena 1(4) Skupnega ukrepa
2006/918/SZVP se poveča za 43 955 000 EUR, da se pokrijejo
stroški povezani z mandatom EUPT Kosovo v obdobju od 1.
junija 2007 do 1. septembra 2007.
Člen 3

„Člen 7
Sodelovanje tretjih držav
Brez poseganja v avtonomijo odločanja EU in v njen enotni
institucionalni okvir se lahko tretje države povabi, da po
ustanovitvi operacije EU za krizno upravljanje na Kosovu
prispevajo k EUPT Kosovo, če prevzemajo stroške za osebje,
ki so ga dodelile, vključno s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, dodatki, zavarovanjem povečanega tveganja ter
stroški potovanja na območje misije in nazaj, in po potrebi
h kritju tekočih stroškov EUPT Kosovo.
Svet pooblašča PVO za sprejetje ustreznih odločitev o sprejemu ponujenih prispevkov.“

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.
Člen 4
Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. maja 2007
Za Svet
Predsednik
F.-W. STEINMEIER
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POPRAVKI
Popravek Odločbe Komisije 2007/319/ES z dne 8. septembra 2006 o državni pomoči C 45/04 (prej NN 62/04) v
korist češkega proizvajalca jekla Třinecké železárny a.s.
(Uradni list Evropske unije L 119 z dne 9. maja 2007)
V kazalu, v naslovu na strani 37 in v podpisu na strani 44:
besedilo:

„8. septembra 2006“

se glasi:

„8. novembra 2006“.
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