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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 374/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla
krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z Procesem Stabilizacji i Stowarzyszania

Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2007/2000 (1), Wspól-
nota przedłużyła bezcłowy dostęp do przywozu prawie
wszystkich produktów rolnych, w tym cukru, pochodzą-
cych z krajów, których rozporządzenie to dotyczy.

(2) W przypadku cukru, bezcłowy dostęp do rynku bez
ograniczeń ilościowych stworzył dla krajów Bałkanów
Zachodnich zachętę do produkcji na poziomie niemoż-
liwym do utrzymania w świetle przewidywalnego
rozwoju.

(3) Zmiana systemu przywozu w odniesieniu do każdego
kraju Bałkanów Zachodnich, przy jednoczesnym posza-
nowaniu obecnych koncesji handlowych, przygotuje
sektory tych krajów na zmiany niezbędne do prowa-
dzenia działalności w realnym i zrównoważonym gospo-
darczo środowisku.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 powinno zostać
zmienione w celu wyjaśnienia, iż w ramach środków
autonomicznych preferencyjny przywóz win pochodzą-
cych z Bałkanów Zachodnich do Wspólnoty korzysta
raczej z kontyngentów taryfowych niż
z nieograniczonego bezcłowego dostępu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do rozporządzenia (WE) nr 2007/2000 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) artykuł 1 przyjmuje następujące brzmienie:

a) ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych ustano-
wionych w art. 3 i 4, produkty pochodzące z Albanii,
Bośni i Hercegowiny oraz Serbii i Czarnogóry, jak
również z Kosowa, inne niż pozycje nr 0102, 0201,
0202, 1604, 1701, 1702 i 2204 Nomenklatury Scalonej
zostają dopuszczone do przywozu na obszar Wspólnoty
bez ograniczeń ilościowych lub środków o skutku
równoważnym i podlegają zwolnieniu z opłat celnych
i opłat o skutku równoważnym.”

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3. Przywóz produktów cukrowniczych objętych
pozycjami nr 1701 i 1702 Nomenklatury Scalonej
pochodzących z Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii
i Czarnogóry, jak również z Kosowa, korzysta z koncesji
przewidzianych art. 4.”;

2) w art. 4 dodaje się następujący ust. 4:

„4. Przywóz produktów cukrowniczych objętych pozy-
cjami nr 1701 i 1702 Nomenklatury Scalonej pochodzących
z Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii i Czarnogóry, jak
również z Kosowa, podlega następującym bezcłowym
kontyngentom taryfowym:

a) 1 000 ton (waga netto) produktów cukrowniczych
pochodzących z Albanii;

b) 12 000 ton (waga netto) produktów cukrowniczych
pochodzących z Bośni i Hercegowiny;

c) 180 000 ton (waga netto) produktów cukrowniczych
pochodzących z Serbii i Czarnogóry, jak również
z Kosowa.”;
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(1) Dz.U. L 240 z 23.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 607/2003 (Dz.U. L 86
z 3.4.2003, str. 18).



3) artykuł 6 przyjmuje następujące brzmienie:

a) tytuł przyjmuje następujące brzmienie:

„Realizacja kontyngentów taryfowych na »młodą woło-
winę« i cukier”;

b) dodaje się następujący akapit:

„Komisja określa szczegółowe zasady realizacji kontyn-
gentu taryfowego na produkty cukrownicze objęte pozy-

cjami nr 1701 i 1702 zgodnie z procedurą przewidzianą
w art. 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 z 19
czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (*).

___________
(*) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie

ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16.).”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 lipca 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Rady
F. BODEN

Przewodniczący
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