
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1474/2004

z dnia 18 sierpnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji
Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji
Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem
diamentowym (1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Niemcy wyznaczyły dwie władze jako władze wspólno-
towe i poinformowały o tym Komisję. Komisja uznała, iż
dostarczono wystarczających dowodów na to, że władze
te są w stanie wiarygodnie, terminowo, skutecznie i w
odpowiedni sposób wypełniać zadania określone w
rozdziałach II, III i V rozporządzenia Rady (WE) nr
2368/2002.

(2) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu określonego w art. 22 rozpo-
rządzenia (WE) nr 2368/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 zostaje
zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporzą-
dzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Christopher PATTEN

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1459/2004 (Dz.U. L 269 z
17.8.2004, str. 26).



ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 dodaje się następujący tekst:

„3.

Hauptzollamt Koblenz

– Zollamt Idar-Oberstein –

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Deutschland

tel. (49-6781) 56 27-0

faks: (49-6781) 56 27-19

e-mail: zaio@hzako.bfinv.de”

Do celów stosowania art. 5 ust. 3, art. 6, 9, 10, art. 14 ust. 3 oraz art. 15 i 17 rozporządzenia Rady (WE)
nr 2368/2002 właściwą władzą w Niemczech jest:

„Oberfinanzdirektion Koblenz

– Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung –

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstraße

Deutschland

tel.: (49-6321) 894-0

faks: (49-6321) 894-850

e-mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de”
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