
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1877/2004

z dnia 28 października 2004 r.

zmieniające załącznik III B do rozporządzenia (WE) nr 517/94 w odniesieniu do kontyngentów dla
Serbii i Czarnogóry

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7
marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przy-
wozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich,
nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi
ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty
dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 517/94 ustanawia roczne limity
ilościowe na niektóre wyroby włókiennicze pochodzące z
Serbii i Czarnogóry (2).

(2) Serbia i Czarnogóra znajdują się obecnie w krytycznym
momencie procesu reform. Na tym etapie ważne jest
wspieranie przeprowadzanych w tym państwie reform
politycznych i gospodarczych oraz kontynuacji procesu
stabilizacji i stowarzyszenia z Unią Europejską.

(3) Poprawa możliwości handlowych Serbii i Czarnogóry w
dziedzinach, w których państwo to posiada przewagę
gospodarczą, ma istotne znaczenie przy wspieraniu
reform politycznych i gospodarczych i jego dalszej inte-
gracji ze strukturami europejskimi.

(4) Proponowane zwiększenie kontyngentów stanowi część
ogólnego procesu wspierania bliższych stosunków hand-
lowych z Serbią i Czarnogórą, obejmującego negocjacje
umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych w celu
osiągnięcia dwustronnej liberalizacji.

(5) W związku z tym, szczególnie w przypadku wyrobów
włókienniczych, istotna jest poprawa dostępu do rynku i
weryfikacja obecnie istniejących kontyngentów na

przywóz wyrobów włókienniczych pochodzących z
Serbii i Czarnogóry. Te kolejne pozytywne zmiany
odzwierciedlają ogólny postęp osiągnięty w rozmowach
technicznych, poprzedzających negocjację umowy doty-
czącej wyrobów włókienniczych i w protokole uzgod-
nień podpisanym 15 czerwca 2004 r.

(6) Obecnie nie jest możliwy przywóz do UE pewnych kate-
gorii wyrobów włókienniczych, ponieważ odnośne
kontyngenty zostały wyczerpane. Serbia i Czarnogóra,
jak również Państwa Członkowskie złożyły wniosek o
zwiększenie kontyngentów.

(7) Należy zwiększyć wysokość kontyngentów dla Serbii i
Czarnogóry, aby móc uwzględnić bieżące wnioski w
sprawie przywozu w kategoriach 6, 7 i 15 i w kategorii
16, w której limity ilościowe są niemal wyczerpane.

(8) W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr
517/94 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych,
jak określono w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 517/94,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III B do rozporządzenia (WE) nr 517/94 zastępuje się
zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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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) Dawniej: Federalna Republika Jugosławii (FRY).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Pascal LAMY

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III B

Roczne wspólnotowe limity ilościowe określone w art. 2 ust. 1 tiret czwarte

Serbia i Czarnogóra

Kategoria Jednostka Ilość

1 tony 2 350

2 tony 2 853

2a tony 645

3 tony 312

5 1 000 sztuk 1 326

6 1 000 sztuk 713

7 1 000 sztuk 386

8 1 000 sztuk 1 109

9 tony 292

15 1 000 sztuk 552

16 1 000 sztuk 279

67 tony 244”
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