
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1417/2004

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie środków nadzoru przywozu niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z
Arabskiej Republiki Syryjskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7
marca 1994 roku w sprawie wspólnych zasad przywozu
wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich nieob-
jętych dwustronnymi umowami, protokołami czy innymi poro-
zumieniami ani też innymi szczególnymi przepisami wspólno-
towymi dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 11
ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 17 maja 2004 r. traci moc rozporządzenie Komisji
(WE) nr 2040/2002 z dnia 15 listopada 2002 r. w
sprawie środków nadzoru dotyczących przywozu niektó-
rych wyrobów włókienniczych pochodzących z Arabskiej
Republiki Syryjskiej (2).

(2) Nadzór nad przywozem niektórych syryjskich wyrobów
włókienniczych w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy
wskazuje, iż przyrost przywozu do Wspólnoty w 2002
r. bardzo taniej przędzy bawełnianej kategorii 1, pocho-
dzącej z Arabskiej Republiki Syryjskiej („Syria”), który
spowodował wzrost przywozu od poziomu niemal zero-
wego w 1996 r. do 10% łącznego przywozu Wspólnoty
w 2002 r., ustabilizował się w początkowych latach
prowadzonego nadzoru. W 2003 r. jednak nastąpił
dalszy wzrost przywozu: przywóz w 2003 roku wzrósł
w ciągu 2002 roku o 39,8 % ilościowo i o 26,1%
wartościowo. Według najnowszych danych tendencja ta
utrzymuje się także w 2004 r., jako że przywóz w
styczniu 2004 r. podwoił się ilościowo w porównaniu
z tym samym miesiącem 2003 r.

(3) Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Komisję w
latach 2001 i 2002 wykazały, że przyrost mocy produk-
cyjnych w Syrii oraz jednoczesny wzrost sprzedaży
wywozowej do Wspólnoty wynikał z rozwoju syryjskich
mocy produkcyjnych w zakresie przędzy bawełnianej.

Produkcja ta jest niemal wyłącznie zorientowana na
wywóz i skoncentrowana na rynku Wspólnoty. Dalszy
przyrost mocy, który najprawdopodobniej miał miejsce
od tego czasu, wydaje się powodem wzrostu wywozu
syryjskiego do Wspólnoty w 2003 r.

(4) Wygląda więc na to, iż zachwiana została dotychczasowa
stabilność wywozu syryjskiego w kategoriach ilościowych
i że wywóz uległ znacznemu przyrostowi. Średnie syryj-
skie ceny wywozowe do Wspólnoty nadal spadają, skut-
kując jednymi z najniższych we Wspólnocie cenami
przywozowymi.

(5) Wyniki postępowań wyjaśniających przeprowadzonych
do tej pory wskazują na prawdopodobieństwo dalszej
redukcji cen i w konsekwencji na ponowny przyrost
wywozu w tym zakresie do Wspólnoty z powodu zain-
stalowania przez Syrię mniej więcej w połowie 2002 r.
nowych mocy do produkcji przędzy bawełnianej.
Wszyscy główni dostawcy przędzy bawełnianej do
Wspólnoty, z wyjątkiem Egiptu, od 1 stycznia 2004 r.,
oraz partnera Unii Celnej – Turcji, podlegają kontyn-
gentom lub wymogom pozwoleń na przywóz.

(6) W związku z powyższym przywóz do Wspólnoty
przędzy bawełnianej kategorii 1 pochodzącej z Syrii
powinien być nadal ściśle monitorowany. Należy zatem
wznowić mechanizm nadzoru wprowadzony rozporzą-
dzeniem Komisji (WE) nr 956/2001 (3). W związku z
tym wwóz do Wspólnoty wyrobów z przędzy baweł-
nianej wysyłanych z Syrii i wprowadzanych do swobod-
nego obrotu na rynku Wspólnoty powinien odbywać się
z zastosowaniem mechanizmu nadzoru i podlegać
wymogom przedstawienia dokumentu przywozu okreś-
lonego w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 517/94.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią komitetu powołanego rozporządzeniem
(WE) nr 517/94,
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(1) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2309/2003 (Dz.U. L 342 z
30.12.2003, str. 21).

(2) Dz.U. L 313 z 16.11.2002, str. 24. (3) Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 31.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przywóz do Wspólnoty przędzy bawełnianej kategorii 1 pocho-
dzącej z Arabskiej Republiki Syryjskiej i wprowadzanej do
swobodnego obrotu na rynku Wspólnoty powinien odbywać
się pod warunkiem wcześniejszego nadzoru ze strony Wspól-
noty.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 31 grudnia 2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Pascal LAMY

Członek Komisji
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