
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1456/2007

z dnia 10 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE)
nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1964/2006 otwierające
kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorach ryżu i zbóż oraz stanowiące o zarządzaniu tymi

kontyngentami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3491/90 z dnia
26 listopada 1990 r. w sprawie przywozu ryżu pochodzącego
z Bangladeszu (1), w szczególności jego art. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18
czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych
na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia
negocjacji GATT XXIV.6 (2), w szczególności jego art. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (3), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (4), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 13 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2058/96 z dnia 28
października 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentem taryfowym na ryż łamany objęty kodem
CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych
objętych kodem CN 1901 10 (5), (WE) nr 2375/2002
z dnia 27 grudnia 2002 r. otwierające oraz ustalające
zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi
na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pocho-
dzącą z państw trzecich (6), (WE) nr 2377/2002 z dnia
27 grudnia 2002 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentem taryfowym Wspólnoty na jęczmień do
produkcji słodu z państw trzecich (7), (WE) nr

2305/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. otwierające
i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym
Wspólnoty na przywóz jęczmienia z krajów trzecich (8),
(WE) nr 955/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. otwiera-
jące kontyngent na przywóz do Wspólnoty ryżu pocho-
dzącego z Egiptu (9), (WE) nr 969/2006 z dnia 29
czerwca 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarzą-
dzania kontyngentem taryfowym w odniesieniu do przy-
wozu kukurydzy pochodzącej z państw trzecich (10) oraz
(WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustana-
wiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania
kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzą-
cego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady
(EWG) nr 3491/90 (11), zawierają rozbieżne przepisy
odnoszące się do niektórych kwestii związanych
z zarządzaniem przedmiotowymi kontyngentami.
W celu zracjonalizowania i uproszczenia procedur
obowiązujących podmioty gospodarcze działające
w sektorach ryżu i zbóż oraz lepszego zarządzania
kontyngentami przez państwa członkowskie i Komisję
należy zmienić powyższe rozporządzenia.

(2) W tym celu należy ustalić zharmonizowane wspólne
zasady dla wszystkich kontyngentów, dotyczące ostatecz-
nego terminu składania wniosków o wydanie pozwoleń
na przywóz, wskazując, że ostateczny termin musi
zawsze przypadać w piątek o godz. 13.00, oraz okreś-
lając szczegółowe zasady przekazywania informacji
Komisji przez państwa członkowskie.

(3) W odniesieniu do kontyngentów w sektorze ryżu należy
przewidzieć, w sposób zharmonizowany, możliwość
zrzeczenia się przez podmiot gospodarczy ilości mniej-
szych niż 20 ton, jeżeli zostały mu one przydzielone po
zastosowaniu współczynnika przydziału.

(4) W szczególności w odniesieniu do rozporządzenia (WE)
nr 955/2005 należy wskazać, że przepisy mające zasto-
sowanie w odniesieniu do dokumentu przewozowego
oraz dowodu preferencyjnego pochodzenia produktu
podczas wprowadzania produktów do swobodnego
obrotu są określone w protokole IV załączonym do
decyzji Rady 2004/635/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r.
dotyczącej zawarcia Eurośródziemnomorskiego układu
ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (12).

PLL 325/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.12.2007

(1) Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 1.
(2) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.
(3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169
z 29.6.2007, str. 6).

(4) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144
z 31.5.2006, str. 1).

(5) Dz.U. L 276 z 29.10.1996, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2019/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 48).

(6) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 932/2007 (Dz.U. L 204
z 4.8.2007, str. 3).

(7) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 95. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2022/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 70).

(8) Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2022/2006.

(9) Dz.U. L 164 z 24.6.2005, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2019/2006.

(10) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 44. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2022/2006.

(11) Dz.U. L 408 z 30.12.2006, str. 19.
(12) Dz.U. L 304 z 30.9.2004, str. 38.



(5) Należy zatem zmienić rozporządzenia (WE) nr 2058/96,
(WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE) nr
2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006
i (WE) nr 1964/2006.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2058/96 wprowadza się następujące
zmiany:

1) artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o pozwolenie na przywóz dotyczy ilości nie
mniejszej niż 5 ton i nie większej niż 500 ton.

W każdym wniosku o pozwolenie podaje się ilość w pełnych
kilogramach.

Wnioski o pozwolenie na przywóz składa się do właściwych
organów państw członkowskich najpóźniej w każdy piątek
o godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli.”;

2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

1. Jeżeli ilości, o które wystąpiono w ciągu tygodnia,
przekraczają ilość dostępną w ramach kontyngentu, naj-
później czwartego dnia roboczego po upływie ostatniego
dnia składania wniosków, o którym mowa w art. 2 ust. 1
akapit trzeci niniejszego rozporządzenia, Komisja ustala –

zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1301/2006 – współczynnik przydziału dla ilości, dla
których złożono wnioski w czasie poprzedniego tygodnia,
oraz zawiesza składanie nowych wniosków o pozwolenie na
przywóz do zakończenia okresu kontyngentowego.

Wnioski złożone w czasie bieżącego tygodnia nie będą
przyjmowane.

Państwa członkowskie dopuszczają możliwość wycofania
wniosku przez podmiot gospodarczy w terminie dwóch
dni roboczych od daty opublikowania rozporządzenia usta-
lającego współczynnik przydziału, jeżeli ilość, na którą musi
być wydane pozwolenie, jest mniejsza niż 20 ton.

2. Pozwolenie na przywóz wydawane jest ósmego dnia
roboczego następującego po ostatnim dniu składania wnio-
sków.”;

3) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektro-
niczną następujące informacje:

a) najpóźniej w poniedziałek następujący po tygodniu,
w którym składano wnioski o pozwolenie, przed godz.
18.00 czasu obowiązującego w Brukseli – informacje
dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz,
o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
(WE) nr 1301/2006, całkowitych ilości objętych tymi
wnioskami;

b) najpóźniej drugiego dnia roboczego po wydaniu
pozwoleń na przywóz – informacje dotyczące wydanych
pozwoleń, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozpo-
rządzenia (WE) nr 1301/2006, dotyczących całkowitych
ilości, na które zostały wydane pozwolenia na przywóz,
oraz ilości objętych wnioskami o pozwolenie wycofa-
nymi zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit trzeci niniejszego
rozporządzenia;

c) najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca – całkowite
ilości faktycznie wprowadzone do swobodnego obrotu
w ramach tego kontyngentu w przedostatnim miesiącu.
Jeżeli wprowadzenie do swobodnego obrotu nie miało
miejsca w jednym z tych dwóch miesięcy, należy przesłać
informację »nie dotyczy«. Niemniej jednak informacji
takiej nie wymaga się już w trzecim miesiącu następu-
jącym po upływie ważności pozwoleń.”.

Artykuł 2

W art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 wprowadza się
następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) w akapicie drugim słowo „poniedziałek” zastępuje się
słowem „piątek”;

(ii) skreśla się akapit trzeci;

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Najpóźniej w poniedziałek następujący po tygodniu,
w którym składano wnioski o pozwolenia, przed godz.
18.00 czasu obowiązującego w Brukseli, właściwe organy
przesyłają Komisji drogą elektroniczną powiadomienie
o wszystkich wnioskach według numerów porządkowych,
wraz z pochodzeniem produktu oraz ilością, w odniesieniu
do której złożono poszczególne wnioski, włącznie
z informacjami »nie dotyczy«.”;
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c) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pozwolenia wydaje się czwartego dnia roboczego po
ostatecznym terminie przesyłania powiadomienia, o którym
mowa w ust. 3.

W dniu wydania pozwoleń na przywóz państwa członkow-
skie przekazują Komisji drogą elektroniczną informacje doty-
czące wydanych pozwoleń, o których mowa w art. 11 ust. 1
lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, wraz
z całkowitymi ilościami, na które zostały wydane pozwo-
lenia na przywóz.”.

Artykuł 3

W art. 9 rozporządzenia (WE) nr 2377/2002 wprowadza się
następujące zmiany:

a) w ust. 1 akapit drugi słowo „poniedziałek” zastępuje się
słowem „piątek”;

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Najpóźniej w najbliższy poniedziałek następujący po
składaniu wniosków o pozwolenia, przed godz. 18.00 czasu
obowiązującego w Brukseli, właściwe organy przesyłają
Komisji drogą elektroniczną powiadomienie o wszystkich
wnioskach, wraz z ilością, w odniesieniu do której złożono
poszczególne wnioski, włącznie z informacjami »nie
dotyczy«.”;

c) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pozwolenia wydaje się czwartego dnia roboczego po
ostatecznym terminie przesyłania powiadomienia, o którym
mowa w ust. 3.

W dniu wydania pozwoleń na przywóz państwa członkow-
skie przekazują Komisji drogą elektroniczną informacje doty-
czące wydanych pozwoleń, o których mowa w art. 11 ust. 1
lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, wraz
z całkowitymi ilościami, na które zostały wydane pozwo-
lenia na przywóz.”.

Artykuł 4

W art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2305/2003 wprowadza się
następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) w akapicie drugim słowo „poniedziałek” zastępuje się
słowem „piątek”;

(ii) skreśla się akapit trzeci;

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Najpóźniej w poniedziałek następujący po tygodniu,
w którym składano wnioski o pozwolenia, przed godz.
18.00 czasu obowiązującego w Brukseli, właściwe organy
przesyłają Komisji drogą elektroniczną powiadomienie
o wszystkich wnioskach, wraz z ilością, w odniesieniu do
której złożono poszczególne wnioski, włącznie
z informacjami »nie dotyczy«.”;

c) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pozwolenia wydaje się czwartego dnia roboczego po
ostatecznym terminie przesyłania powiadomienia, o którym
mowa w ust. 3.

W dniu wydania pozwoleń na przywóz państwa członkow-
skie przekazują Komisji drogą elektroniczną informacje doty-
czące wydanych pozwoleń, o których mowa w art. 11 ust. 1
lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, wraz
z całkowitymi ilościami, na które zostały wydane pozwo-
lenia na przywóz.”.

Artykuł 5

W rozporządzeniu (WE) nr 955/2005 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„W każdym wniosku o pozwolenie podaje się ilość
w pełnych kilogramach.”;

2) artykuł 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wprowadzenie do swobodnego obrotu w ramach
kontyngentów określonych w art. 1 niniejszego rozporzą-
dzenia podlega obowiązkowi okazania dokumentu przewo-
zowego oraz dowodu preferencyjnego pochodzenia
produktu, wydanych w Egipcie i dotyczących danej prze-
syłki, zgodnie z postanowieniami protokołu 4 układu euro-
śródziemnomorskiego.”;

3) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

1. Wnioski o pozwolenie na przywóz składa się do właś-
ciwych organów państw członkowskich, najpóźniej w każdy
piątek o godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

2. Jeżeli ilości, o które wystąpiono w ciągu tygodnia,
przekraczają ilość dostępną w ramach kontyngentu, najpó-
źniej czwartego dnia roboczego po upływie ostatniego dnia
składania wniosków, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
artykułu, Komisja ustala – zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1301/2006 – współczynnik przydziału dla
ilości, o które złożono wnioski w czasie poprzedniego
tygodnia, oraz zawiesza składanie nowych wniosków
o pozwolenie na przywóz do zakończenia okresu kontyn-
gentowego.
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Wnioski złożone w czasie bieżącego tygodnia nie będą
przyjmowane.

Państwa członkowskie dopuszczają możliwość wycofania
wniosku przez podmiot gospodarczy w terminie dwóch
dni roboczych od daty opublikowania rozporządzenia usta-
lającego współczynnik przydziału, jeżeli ilość, na którą musi
być wydane pozwolenie, jest mniejsza niż 20 ton.

3. Pozwolenie na przywóz wydawane jest ósmego dnia
roboczego następującego po ostatnim dniu składania wnio-
sków.

W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1342/2003 pozwolenie na przywóz jest ważne do końca
następnego miesiąca po jego faktycznym wydaniu.”;

4) artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektro-
niczną następujące informacje:

a) najpóźniej w poniedziałek następujący po tygodniu,
w którym składano wnioski o pozwolenie, przed godz.
18.00 czasu obowiązującego w Brukseli – informacje
dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz,
o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
(WE) nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocyfrowe kody
CN całkowitych ilości objętych tymi wnioskami;

b) najpóźniej drugiego dnia roboczego po wydaniu
pozwoleń na przywóz – informacje dotyczące wydanych
wniosków, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozpo-
rządzenia (WE) nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocy-
frowe kody CN całkowitych ilości, na które zostały
wydane pozwolenia na przywóz, oraz ilości objętych
wnioskami o pozwolenie wycofanymi zgodnie z art. 4
ust. 2 akapit trzeci niniejszego rozporządzenia;

c) najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca – całkowite
ilości faktycznie wprowadzone do swobodnego obrotu
w ramach tego kontyngentu w przedostatnim miesiącu,
z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN. Jeżeli wprowa-
dzenie do swobodnego obrotu nie miało miejsca
w jednym z tych dwóch miesięcy, należy przesłać infor-
mację »nie dotyczy«. Niemniej jednak informacji takiej nie
wymaga się już w trzecim miesiącu następującym po
upływie ważności pozwoleń.”.

Artykuł 6

W art. 4 rozporządzenia (WE) nr 969/2006 wprowadza się
następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) w akapicie drugim słowo „poniedziałek” zastępuje się
słowem „piątek”;

(ii) skreśla się akapit trzeci;

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Najpóźniej w poniedziałek następujący po tygodniu,
w którym składano wnioski o pozwolenia, przed godz.
18.00 czasu obowiązującego w Brukseli, właściwe organy
przesyłają Komisji drogą elektroniczną powiadomienie
o wszystkich wnioskach wraz z pochodzeniem produktu
oraz ilością, w odniesieniu do której złożono poszczególne
wnioski, włącznie z informacjami »nie dotyczy«.”;

c) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pozwolenia wydaje się czwartego dnia roboczego po
ostatecznym terminie przesyłania powiadomienia, o którym
mowa w ust. 3.

W dniu wydania pozwoleń na przywóz państwa członkow-
skie przekazują Komisji drogą elektroniczną informacje doty-
czące wydanych pozwoleń, o których mowa w art. 11 ust. 1
lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, wraz
z całkowitymi ilościami, na które zostały wydane pozwo-
lenia na przywóz.”.

Artykuł 7

W rozporządzeniu (WE) nr 1964/2006 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

a) artykuł 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioski o pozwolenie na przywóz składa się do właś-
ciwych organów państw członkowskich, najpóźniej w każdy
piątek o godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

W każdym wniosku o pozwolenie podaje się ilość w pełnych
kilogramach.”;

b) artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1. Jeżeli ilości, o które wystąpiono w ciągu tygodnia,
przekraczają ilość dostępną w ramach kontyngentu, najpó-
źniej czwartego dnia roboczego po upływie ostatniego dnia
składania wniosków, o którym mowa w art. 4 ust. 3 akapit
pierwszy niniejszego rozporządzenia, Komisja ustala –

zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1301/2006 – współczynnik przydziału dla ilości, o które
złożono wnioski w czasie poprzedniego tygodnia, oraz
zawiesza składanie nowych wniosków o pozwolenie na
przywóz do zakończenia okresu kontyngentowego.
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Wnioski złożone w czasie bieżącego tygodnia nie będą
przyjmowane.

Państwa członkowskie dopuszczają możliwość wycofania
wniosku przez podmiot gospodarczy w terminie dwóch
dni roboczych od daty opublikowania rozporządzenia usta-
lającego współczynnik przydziału, jeżeli ilość, na którą musi
być wydane pozwolenie, jest mniejsza niż 20 ton, podczas
gdy wniosek dotyczył większej ilości.

2. Pozwolenie na przywóz wydawane jest ósmego dnia
roboczego następującego po ostatnim dniu składania wnio-
sków.

3. Pozwolenie na przywóz, wydane dla ilości nieprzekra-
czających ilości wymienionych na świadectwie pochodzenia,
określonym w art. 2, zobowiązuje importera do przywozu
z Bangladeszu.”;

c) artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektro-
niczną następujące informacje:

a) najpóźniej w poniedziałek następujący po tygodniu,
w którym składano wnioski o pozwolenie, przed godz.
18.00 czasu obowiązującego w Brukseli – informacje
dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz,
o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia

(WE) nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocyfrowe kody
CN całkowitych ilości (produktu w jednostkach wagi)
objętych tymi wnioskami;

b) najpóźniej drugiego dnia roboczego po wydaniu
pozwoleń na przywóz – informacje dotyczące wydanych
wniosków, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozpo-
rządzenia (WE) nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocy-
frowe kody CN całkowitych ilości (produktu
w jednostkach wagi), na które zostały wydane pozwo-
lenia na przywóz, oraz ilości objętych wnioskami
o pozwolenie wycofanymi zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit
trzeci niniejszego rozporządzenia;

c) najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca – całkowite
ilości (produktu w jednostkach wagi) faktycznie wprowa-
dzone do swobodnego obrotu w ramach tego kontyn-
gentu w przedostatnim miesiącu, z podziałem na ośmio-
cyfrowe kody CN. Jeżeli wprowadzenie do swobodnego
obrotu nie miało miejsca w jednym z tych dwóch
miesięcy, należy przesłać informację »nie dotyczy«.
Niemniej jednak informacji takiej nie wymaga się już
w trzecim miesiącu następującym po upływie ważności
pozwoleń.”.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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