
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 67/2005

z dnia 17 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych

dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2702/1999 z dnia
14 grudnia 1999 r. w sprawie działań informacyjnych
i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach
trzecich (1), w szczególności jego art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuły 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999 usta-
nawiają kryteria wyboru rynków i produktów,
w odniesieniu do których mogą być prowadzone dzia-
łania informacyjne i/lub promocyjne w państwach trze-
cich. Rynki i produkty, o których mowa, są wymienione
w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr
2879/2000 (2).

(2) Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999 wymaga,
aby Komisja co dwa lata sporządzała wykaz rynków
i produktów, o których mowa w art. 3 i 4 rozporzą-
dzenia.

(3) Wykaz rynków docelowych powinien zostać poddany
przeglądowi w celu uwzględnienia faktu, że Chorwacja,
Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosło-
wiańska Republika Macedonii, Turcja i Ukraina są
rynkami wywozu o szczególnym znaczeniu dla niektó-
rych Państw Członkowskich oraz o możliwościach
wywozowych dla całej Wspólnoty.

(4) Kwiaty i rośliny stanowią produkty, w odniesieniu do
których równowaga rynkowa może ulec poprawie dzięki
działaniom informacyjnym i/lub ogólnie promocyjnym
w państwach trzecich. Należy zatem wymienione
produkty umieścić w wykazie produktów, które mogą
być objęte działaniami promocyjnymi w państwach trze-
cich.

(5) Stosowne jest rozszerzenie odniesienia do serów
i jogurtu zawartego w Załączniku do rozporządzenia
(WE) nr 2879/2000, tak aby objąć przetwory mleczne
ogółem.

(6) Produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia
(PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub
gwarantowaną tradycyjną specjalność (TSG) zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2081/92 z dnia 14
lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficz-
nych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych
i środków spożywczych (3) lub rozporządzeniem Rady
(WE) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie
świadectw o szczególnym charakterze dla produktów
rolnych i środków spożywczych (4), i produkty rolnictwa
ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji
ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania
produktów rolnych i środków spożywczych (5), są
produktami wysokiej jakości, których produkcja trakto-
wana jest jako priorytet w kontekście wspólnej polityki
rolnej. Produkty te należy zatem umieścić w Załączniku
do rozporządzenia (WE) nr 2879/2000 w celu zapew-
nienia, że mogą one korzystać ze wszystkich działań
promocyjnych i informacyjnych przewidzianych
w zasadach promocji w państwach trzecich.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2879/2000.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią wyrażoną na wspólnym posiedzeniu
komitetów zarządzających w sprawie promocji
produktów rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2879/2000 zastępuje się
Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 327 z 21.12.1999, str. 7. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2060/2004 (Dz.U. L 357 z 2.12.2004,
str. 3).

(2) Dz.U. L 333 z 29.12.2000, str. 63. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1806/2004 (Dz.U. L 318
z 19.10.2004, str. 11).

(3) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1215/2004 (Dz.U. L 232
z 1.7.2004, str. 21).

(4) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122
z 16.5.2003, str. 1).

(5) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1481/2004 (Dz.U. L 272
z 20.8.2004, str. 11).



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

1. Lista państw trzecich, w których można prowadzić działania promocyjne:

Szwajcaria

Norwegia

Rumunia

Bułgaria

Chorwacja

Bośnia i Hercegowina

Serbia i Czarnogóra

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Turcja

Ukraina

Rosja

Japonia

Chiny

Korea Południowa

Azja Południowo-Wschodnia

Indie

Bliski Wschód

Afryka Północna

Republika Południowej Afryki

Ameryka Północna

Ameryka Łacińska

Australia i Nowa Zelandia

2. Lista produktów mogących być przedmiotem działań promocyjnych w państwach trzecich:

— świeża, schłodzona lub mrożona wołowina, cielęcina i wieprzowina; przetwory spożywcze oparte na tych skład-
nikach

— wysokiej jakości mięso drobiowe

— przetwory mleczne

— oliwa z oliwek i oliwki deserowe

— wina stołowe z oznaczeniem geograficznym; wysokiej jakości wina psr

— napoje spirytusowe z oznaczeniami geograficznymi lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie

— świeże i przetworzone owoce i warzywa

— przetwory ze zbóż i ryżu

— włókno lniane

— żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego

— produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub gwaran-
towaną tradycyjną specjalność (TSG) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2081/92 (*) lub (WE)
nr 2082/92 (**)

— produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91 (***).

(*) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1.
(**) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 9.
(***) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.”
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