
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 25/2005

z dnia 7 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w sprawie rozszerzenia wspólnotowych
kontyngentów taryfowych na jutę i wyroby z włókna kokosowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17
grudnia 1999 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie wspól-
notowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach
GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami
taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowy-
wania kontyngentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1808/95 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. b) tiret drugie
tego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z ofertą przedstawioną w ramach Konferencji
ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i z jej systemem
ogólnych preferencji (GSP) w 1971 r. Wspólnota wpro-
wadziła preferencje taryfowe dla juty i wyrobów z
włókna kokosowego pochodzących z niektórych krajów
rozwijających się. Preferencje te przyjęły formę stopnio-
wego obniżania ceł Wspólnej taryfy celnej i od 1978 r.
do dnia 31 grudnia 1994 r. całkowitego zawieszenia tych
ceł.

(2) Od wejścia w życie nowego systemu GSP z dniem
1 stycznia 1995 r. Wspólnota otworzyła, niezależnie
od GATT, autonomiczne wspólnotowe bezcłowe kontyn-
genty taryfowe dla określonych ilości juty i wyrobów z

włókna kokosowego, obowiązujące do dnia 31 grudnia
2004 r., ustanowione rozporządzeniem Komisji (WE) nr
2511/2001 (2) zmieniającym rozporządzenie Rady (WE)
nr 32/2000.

(3) System GSP został przedłużony do dnia 31 grudnia
2005 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 2211/2003 (3),
ustalenia dotyczące kontyngentów taryfowych na jutę i
wyroby z włókna kokosowego należy także przedłużyć
do dnia 31 grudnia 2005 r.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 32/2000, w
kolumnie piątej („okres obowiązywania kontyngentu”) wyra-
żenie dotyczące numerów kontyngentów 09.0107, 09.0109 i
09.0111, „od 1.1.2003 do 31.12.2003 i od 1.1.2004 do
31.12.2004” zastępuje się wyrażeniem „od 1.1.2005 do
31.12.2005”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 5 z 8.1.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 545/2004 (Dz.U. L 87 z
25.3.2004, str. 12).

(2) Dz.U. L 339 z 21.12.2001, str. 17.
(3) Dz.U. L 332 z 19.12.2003, str. 1.


