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Streszczenie

Gospodarka wodna jest działem gospodarki narodowej obejmującym m.in.
zagadnienia ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz ochrony przed powodzią,
a także kształtowanie zasobów dla potrzeb ludności i gospodarki. Poprawie jakości
wód w całym dorzeczu Odry służy wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz
inne działania i programy mające znaczący wpływ na poprawę stanu ilościowego,
a także jakościowego wód. Natomiast ograniczanie ryzyka powodziowego
i zmniejszanie następstw powodzi w państwach Wspólnoty Europejskiej oraz wła-
ściwe zarządzanie ryzykiem, jakie może stwarzać powódź, jest celem Dyrektywy
Powodziowej. Platformę koordynującą wdrażanie obu tych Dyrektyw w Między-
narodowym Obszarze Dorzecza Odry stanowi Międzynarodowa Komisja Ochrony
Odry przed Zanieczyszczeniem.

W pracy opisano stan zaawansowania prac związanych z wdrażaniem obu
dyrektyw w międzynarodowym dorzeczu Odry i podkreślono fakt, iż współpraca
trójstronna w dorzeczu Odry powinna zapewnić prawidłową koordynację wszel-
kich działań poszczególnych państw, co przyczyni się do należytej realizacji poli-
tyki wodnej Wspólnoty Europejskiej w zakresie poprawy stanu środowiska wod-
nego.

Słowa kluczowe: gospodarka wodna, Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa
Powodziowa, Międzynarodowy Obszar Dorzecza Odry
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Summary

Water management is a field of the national economy, which includes,
among others, issues of water protection against pollution and against flood, and
also resources management for the need of both society and economy. The
implementation of Water Framework Directive and other activities and programs,
which have a significant impact on quantitative and qualitative water condition,
serve the water quality improvement in the whole Oder river basin area. Whereas
reducing both the flood risk and the consequences of floods in the countries of the
European Community and the proper flood risk management is the purpose of
Flood Directive. The platform for coordinating the implementation of both
directives in the International Oder River Basin District is the International
Commission for the Protection of the Oder River against Pollution.

The paper describes the progress made in implementation of both directives
in the international Oder river basin. It also highlights the fact that the trilateral
cooperation in the Oder basin should provide competent coordination of all
actions of individual states, which would contribute to the proper implementation
of European Community water policy in the field of improving the water
environment.

Key words: water management, Water Framework Directive, Flood Directive,
International Odra river basin district

WPROWADZENIE

Pojęcie „gospodarka wodna” jest interpretowane dwojako. Przez to okre-
ślenie rozumie się wyodrębnioną dyscyplinę naukową, która w sposób komplek-
sowy rozpatruje różne zjawiska z zakresu nauk przyrodniczych, hydrologicz-
nych, geofizycznych i innych oraz bada zjawiska i związki zachodzące
w przyrodzie, wywierające wpływ na gospodarowanie zasobami wodnymi. „Go-
spodarka wodna” to także wyodrębniona dziedzina naukowa, zajmująca się
opracowaniem programu prawidłowego wykorzystania zasobów wodnych
w różnych gałęziach gospodarki narodowej i zarządzania nimi przez władzę
państwową oraz podlegle jej organizacje gospodarcze [Janiszewski, 1975]. Ra-
cjonalna gospodarka wodna powinna spełniać następujące zadania: kształtowa-
nie zasobów dla potrzeb ludności, gospodarki i ekosystemów, ochronę ilościowa
i jakościowa wód, ochronę przed powodziami i suszami, utrzymanie rzek
i obiektów technicznych, energetyczne wykorzystanie zasobów wodnych, że-
glugowe wykorzystanie akwenów, rekreacyjne i sportowe wykorzystanie wód
[Ciepielowski, 1999]. Cele te mogą zostać osiągnięte m. in. poprzez programy
mające znaczący wpływ na poprawę stanu ilościowego oraz jakościowego wód.
Ochronie zasobów wodnych służy wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej,
której głównym celem jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015
roku. Natomiast ograniczanie ryzyka powodziowego oraz właściwe zarządzanie
ryzykiem powodziowym jest celem Dyrektywy Powodziowej.
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W zintegrowanym gospodarowaniu wodami w dorzeczu Odry współdzia-
łają Polska, Niemcy i Czechy, a koordynacją tych działań zajmuje się Międzyna-
rodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ). Współ-
praca w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych ma zagwaranto-
wać racjonalne gospodarowanie i ochronę zasobów wodnych, a także ich ochro-
nę. Na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO) współpraca ta
funkcjonuje na mocy niżej wymienionych umów:

– umowa z dnia 19 maja 1992 roku między Rzeczpospolitą Polską
a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej
na wodach granicznych,

– umowa z dnia 21 marca 1958 roku między Rządem Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej i Rządem Republiki Czechosłowackiej o gospodarce wodnej na
wodach granicznych,

– umowa z dnia 12 grudnia 1995 roku pomiędzy Republiką Federalną
Niemiec a Republiką Czeską o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na
wodach granicznych.

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA OCHRONY ODRY
PRZED ZANIECZYSZCZENIEM

Odra stanowi szósty pod względem wielkości dopływ Morza Bałtyckiego.
Źródło rzeki Odry znajduje się na terytorium Republiki Czeskiej, a dolny jej
bieg wraz z dopływem Nysy Łużyckiej stanowi granicę pomiędzy Polską
a Niemcami. Największym dopływem jest Warta, uchodząca do Odry w km
617,5, której zlewnia o powierzchni ponad 54 tys. km² stanowi blisko połowę
całego obszaru dorzecza Odry.

86,4% dorzecza Odry znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, 5,9% przypada na Republikę Czeską, natomiast 7,7%, na Republikę Fede-
ralną Niemiec. Międzynarodowy Obszar Dorzecza Odry (MODO)
o powierzchni ponad 124 000 km2 stanowi ważny transgraniczny obszar dorze-
cza, który od maja 2004 roku w całości znajduje się na terytorium Wspólnoty
Europejskiej.

Całe dorzecze Odry podzielono na sześć tzw. obszarów opracowań, co
przedstawia rysunek 1.

Wszystkie trzy państwa współdziałają w zintegrowanym gospodarowaniu
wodami dla całego dorzecza Odry, a platformą tych działań jest MKOOpZ. Ko-
misja została powołana na podstawie Umowy podpisanej we Wrocławiu pomię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem
Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską w dniu 11 kwietnia 1996
r. Umowa ta weszła w życie po jej ratyfikacji w dniu 26 kwietnia 1999 r. [Umo-
wa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszcze-
niem, 1999].
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Źródło: Plan gospodarowania wodami dla MODO, Raport dla Komisji Europejskiej, Wrocław 2010.

Rysunek 1. Międzynarodowy Obszar Dorzecza Odry (MODO)
Figure 1. International Odra River Basin Dirstrict (IORBD)
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Przewodnictwo Komisji obejmowane jest każdorazowo na okres trzech lat
przez Delegację jednej ze Stron Umowy. Delegacja, która w danym okresie
sprawuje przewodnictwo, wyznacza Przewodniczącego Komisji. Główne decy-
zje MKOOpZ zapadają na posiedzeniach Plenarnych Komisji. Praca odbywa się
w grupach roboczych, złożonych ze specjalistów powołanych przez Delegacje
Stron Umowy. Grupy te opracowują programy działań dla osiągnięcia określo-
nych celów, które następnie Komisja przedkłada Stronom Umowy w formie
projektów i zaleceń.

Dla ułatwienia koordynacji zadań MKOOpZ powołany został Sekretariat,
który ma swoją siedzibę we Wrocławiu. Ma on za zadanie wspieranie wszelkich
działań Komisji, jej Przewodniczącego i grup roboczych oraz organizowanie
posiedzeń Komisji, a także narad Przewodniczących Delegacji, jak również
spotkań grup roboczych. Do jego zadań należy również zapewnienie obiegu
korespondencji pomiędzy członkami Komisji, przekład dokumentów oraz tłu-
maczenie symultaniczne/ konsekutywne posiedzeń i narad.

Do podstawowych celów MKOOpZ należą:
– koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Powodziowej w dorzeczu Odry;
– utrzymanie i ochrona ekosystemów wodnych i brzegowych

z zachowaniem różnorodności gatunkowej;
– umożliwienie wykorzystania wód Odry jako wody pitnej oraz wody

użytkowanej rolniczo;
– zapobieganie i trwałe obniżanie ryzyka szkód powodziowych;
– zapobieganie zanieczyszczeniom wód Odry i Bałtyku; działania na

rzecz redukcji tych zanieczyszczeń.
Dodatkowo Komisji powierzono rolę koordynującą przy wdrażaniu Dy-

rektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 usta-
nawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz
Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim w dorzeczu Odry.

Oprócz ww. zadań w ostatnim czasie Komisja podjęła także działania
promocyjne skierowane do dzieci. Od roku 2009 organizowane są konkursy
plastyczne pt. „Rzeka w oczach dziecka”, skierowane do uczniów szkół podsta-
wowych. Pierwsza edycja odbyła się w Polsce, kolejna w Republice Czeskiej,
a w roku 2012 konkurs odbywa się w Niemczech. Prace plastyczne wykonane
przez laureatów są wykorzystywane w kalendarzach MKOOpZ. W ramach edu-
kacji ekologicznej dla dzieci opracowano broszury o rybach i ptakach żyjących
w dorzeczu Odry z serii „Odra, jakiej nie znacie”. Kolejne edycje będą publiko-
wane w latach następnych.
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STAN ZAAWANSOWANIA PRAC PRZY WDRAŻANIU DYREKTYW UE

KOORDYNACJA WDRAŻANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ
W DORZECZU ODRY

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paź-
dziernika 2000 r., zwana dalej RDW, ustanawiająca ramy dla działalności
Wspólnoty w dziedzinie gospodarki wodnej, kompleksowo reguluje zagadnienia
gospodarki wodnej. W odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych
państwa członkowskie mają chronić, poprawiać i przywracać do dobrego stanu
wszystkie części wód powierzchniowych. Dodatkowo w odniesieniu do wód
podziemnych należy zapewnić równowagę między poborami a zasilaniem wód
podziemnych, w celu osiągnięcia ich dobrego stanu.

Podstawową myślą RDW jest zarządzanie wodami w obrębie całego do-
rzecza, niezależnie od granic administracyjnych i państwowych. Takie podejście
zarządzania zasobami wodnymi zgodnie z RDW, które wykorzystuje model
zlewniowy, a nie administracyjny, jednoznacznie wymusza współpracę między
poszczególnymi państwami członkowskimi, tak, aby wspólnie osiągnąć cele
środowiskowe, pomimo istniejących granic.

Dlatego też, w 2002 roku rządy Republiki Czeskiej, Polski i Niemiec, re-
prezentowane przez ministrów środowiska, postanowiły wykorzystać istniejącą
Międzynarodową Komisję Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, jako plat-
formę koordynującą przy wspólnym wdrażaniu RDW na terenie dorzecza Odry.
Dostosowano strukturę Komisji do potrzeb roli koordynującej poprzez zwięk-
szenie ilości grup roboczych, ich nową obsadę personalną oraz sformułowanie
nowych mandatów. Wstępnie wyznaczono Międzynarodowy Obszar Dorzecza
Odry i opracowano wspólny harmonogram prac przy wdrażaniu RDW. Do koń-
ca 2003 roku RDW została przetransponowana do ustawodawstwa wszystkich
trzech krajów w formie nowelizacji krajowego prawa wodnego.

W roku 2003 rozpoczęto prace przygotowawcze do sporządzenia „Raportu
2004“ i „Raportu 2005“. „Raport 2004” z realizacji postanowień art. 3 zał.
I RDW dotyczył wspólnego wyznaczenia Międzynarodowego Obszaru Dorzecza
Odry, jego podziału na obszary opracowań oraz wyznaczenia właściwych władz.
Raport ten wraz z załącznikami został przesłany Komisji Europejskiej w wyma-
ganym terminie i opublikowany na stronie internetowej MKOOpZ. W marcu
2005 r. przekazano do Komisji Europejskiej „Raport 2005” z realizacji art. 5 i 6
zał. II, III i IV RDW. Zawierał on charakterystykę obszaru dorzecza i wyniki
prac związanych z ustaleniem typologii wód powierzchniowych, ustaleniem
warunków referencyjnych odpowiednich dla typów wód powierzchniowych,
wyznaczeniem jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,
wstępnej identyfikacji sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód,
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dokonaniem analizy presji antropogenicznych i oddziaływań na wody po-
wierzchniowe i podziemne, dokonaniem analizy ekonomicznej gospodarowania
wodami oraz opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych. Treść
oraz mapy tego raportu zostały również udostępnione na stronie internetowej
www.mkoo.pl.

Następnym zadaniem wynikającym z harmonogramu wdrażania RDW
było wdrożenie monitoringu dla całego Obszaru Międzynarodowego Dorzecza
Odry. W 2007 roku przekazano Komisji Europejskiej „Raport 2007” dotyczący
programów monitoringu wód powierzchniowych, podziemnych i obszarów
chronionych opracowanych zgodnie z art. 8 RDW. Wyniki tego monitoringu
miały służyć głównie monitoringowi celów środowiskowych, a ponadto stano-
wiły one podstawę programów działań. Koordynacja prac nad sporządzeniem
tego raportu podlegała podgrupie roboczej „Monitoring” (GM).

Kolejnym terminem raportowania był 22 marca 2010 roku, do kiedy opra-
cowany został raport na temat planowania w gospodarowaniu wodami
i programów działań. Skoordynowany Plan Gospodarowania Wodami opierał się
na istotnych międzynarodowych problemach gospodarki wodnej w dorzeczu
Odry, a koordynacja prac nad sporządzeniem międzynarodowej części A Planu
Gospodarowania Wodami na obszarze MODO podlegała Grupie Sterującej
w MKOOpZ (G1). Zadania wspierające, związane z poszczególnymi rozdziała-
mi niniejszego Planu opracowały, odpowiednio do swoich mandatów, podlega-
jące G1 podgrupy robocze.

KOORDYNACJA WDRAŻANIA DYREKTYWY POWODZIOWEJ
W DORZECZU ODRY

Ważnym uzupełnieniem prawodawstwa wspólnotowego w zakresie go-
spodarowania wodami, w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej, jest Dyrektywa
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 roku
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (potocznie zwana
Dyrektywą Powodziową). Ma ona na celu ograniczenie ryzyka powodziowego
i zmniejszanie następstw powodzi w państwach Wspólnoty Europejskiej oraz
dążenie do właściwego zarządzania ryzykiem, jakie może stwarzać powódź.
W przypadku obszarów transgranicznych Dyrektywa Powodziowa obliguje pań-
stwa członkowskie do koordynowania działań pomiędzy państwami oraz wy-
miany informacji.

Dyrektywa Powodziowa wyznacza kolejne etapy, w ramach, których od-
bywa się realizacja jej założeń. Do 22 grudnia 2011 roku państwa członkowskie
opracowały wstępną ocenę ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy. Dal-
szym etapem jest sporządzenie do dnia 22 grudnia 2013 roku map zagrożenia
i ryzyka powodziowego, a w efekcie końcowym na ich podstawie sporządzenie
do dnia 22 grudnia 2015 roku planu zarządzania ryzykiem powodziowym.
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Mandat do koordynacji zadań związanych z wdrażaniem Dyrektywy Po-
wodziowej w MKOOpZ posiada Grupa robocza G2 „Powódź”. Wzorem innych
komisji rzecznych przygotowała ona „Koncepcję wdrażania Dyrektywy
2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dy-
rektywa Powodziowa) na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”, będącą
podstawą do prawidłowego wykonania wszystkich założeń dyrektywy. Zgodnie
z tą koncepcją w pierwszym etapie opracowany został raport „Wstępna ocena
ryzyka powodziowego (WORP) dla międzynarodowego obszaru dorzecza Od-
ry”, objaśniający zróżnicowaną sytuację wyjściową w Państwach i zawierający
listę różnego rodzaju elementów wymagających koordynacji.

Zakres opracowania WORP dla dorzecza Odry obejmuje sześć obszarów
opracowania wraz z pasem nadbrzeżnym Międzynarodowego Obszaru Dorzecza
Odry, które wykorzystywane były już w trakcie wdrażania Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Mapy dostarczają jedynie ogólnych informacji, a szczegóły zawarte są
na mapach oraz w planach na poziomie krajowym i lokalnym.

W przypadku mających powstać do końca roku 2013 map zagrożenia
i ryzyka powodziowego, konieczne jest uzgodnienie dotyczące ich treści oraz
jednolitego układu dla celów raportowania. Koncepcja zawiera pewne propozy-
cje dla realizacji tych wymagań np. aby opracować i udostępnić mapy zagroże-
nia powodziowego w skali 1: 10 000, przyjąć zasięg zalewu dla wód o prawdo-
podobieństwie przewyższenia Q0,2%, Q1% oraz Q10% dla sieci rzecznej, gdzie wy-
stępuje bądź może wystąpić zagrożenie powodzią wraz z przedstawieniem głę-
bokości zalewu: do 0,5 m, 0,5 - 2 m, 2 – 4 m oraz ponad 4 m [Koncepcja wdra-
żania Dyrektywy 2007/60/WE…].

Ostatnim kluczowym dokumentem, który powinien powstać do dnia 22
grudnia 2015 roku jest plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla MODO,
który powinien być skoordynowany z planem gospodarowania wodami wg Ra-
mowej Dyrektywy Wodnej. Także w tym przypadku Grupa robocza G2 będzie
prowadziła uzgodnienia w ramach MKOOpZ i regularnie wymieniała się infor-
macjami. Opracowanie planów obejmuje również informowanie społeczeństwa
oraz konsultacje społeczne.

NAJBLIŻSZE ZADANIA

Jeśli chodzi o wdrażanie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej
w MKOOpZ to w roku 2012 prace będą się koncentrować głównie na opraco-
waniu projektu harmonogramu i programu pracy na potrzeby aktualizacji planu
gospodarowania wodami dla MODO w 2. cyklu planowania oraz strategii dot.
znaczących zanieczyszczeń wód oraz obszarów chronionych. W Podgrupie ro-
boczej GP „Planowanie” opracowywane są obecnie trzy strategie, a mianowicie
„Zmiany morfologiczne jednolitych części wód powierzchniowych“, „Pobory
oraz przerzuty wody” oraz „Znaczące zanieczyszczenia wód”. W dalszym ciągu
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prowadzone będą prace nad ujednoliceniem charakterystyk granicznych i trans-
granicznych jednolitych części wód.

Do polowy roku 2013 zostanie również opracowany raport tymczasowy
opisujący postęp w realizacji programów działań, zgodnie z art. 15 ust. 3 RDW,
który będzie się opierać na raportach poszczególnych państw. Będzie on prze-
znaczony dla opinii publicznej, a jego struktura podzielona zostanie według
obszarów poszczególnych istotnych problemów gospodarki wodnej, nie będzie
jednak zawierać oceny efektywności przyjętych działań.

Natomiast najbliższym działaniem dotyczącym implementacji ustaleń za-
wartych w Dyrektywie Powodziowej jest wspomniane już opracowanie
i opublikowanie w ramach MKOOpZ w terminie do 22 grudnia 2013 roku map
zagrożenia powodziowego oraz ryzyka powodziowego. Uzgodnienie treści tych
map oraz ich jednolitego układu należy do głównych zadań Grupy roboczej G2
„Powódź”.

WNIOSKI

Dzięki skoordynowanemu wdrażaniu RDW w dorzeczu Odry zidentyfi-
kowane zostały istotne problemy gospodarki wodnej dla całego obszaru MODO.
Działania, które podejmowane będą dla poprawy lub utrzymania dobrego stanu
wód w poszczególnych obszarach opracowania MODO zostały odpowiednio
pogrupowane, a najczęściej podejmowanymi będą te, które zmierzają do zmniej-
szenia zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł punktowych i obszarowych. Nie
mniej ważną rolę będą odgrywały działania dotyczące regulacji odpływu
i przeciwdziałania zmianom morfologicznym cieków, a także poprawy warun-
ków dla bytowania organizmów wodnych.

Natomiast założeniem Dyrektywy Powodziowej jest, aby współpraca trój-
stronna w dorzeczu Odry zapewniła prawidłową koordynację wszelkich działań
poszczególnych państw, które w efekcie przyczynią się do zmniejszenia ryzyka
i zagrożenia powodziowego w MODO.

Niezmiernie ważne jest, aby w procesie poprawy stanu środowiska wod-
nego, pamiętać również o stałym podnoszeniu świadomości społecznej
i umożliwieniu temu społeczeństwu branie czynnego udziału w przewidzianych
zgodnie z wymogami wdrażanych dyrektyw unijnych konsultacjach społecz-
nych.

BIBLIOGRAFIA

Ciepielowski A., Podstawy gospodarowania wodą, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999, s. 12.
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r.

w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.



Piotr Barański, Magdalena Stanecka

110

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustana-
wiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Janiszewski W., Gospodarka wodna Polski, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 126.
„Koncepcja wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzą-

dzania nim (Dyrektywa Powodziowa) na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”,
dokument wewnętrzny MKOOpZ, listopad 2011, s. 10.

Plan Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry, Raport dla Ko-
misji Europejskiej, MKOOpZ, Wrocław, 2010.

Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem z dnia 11
kwietnia 1996 roku, Dz.U. nr 79 poz. 886 z 1999.

Mgr inż. Piotr Barański
e-mail: piotr.baranski@mkoo.pl

Dr Magdalena Stanecka
e-mail: magdalena.stanecka@mkoo.pl

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
ul. M. Curie-Skłodowskiej

50-381 Wrocław



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


