
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 377/2005

z dnia 4 marca 2005 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 72/2005 zawieszające preferencyjne stawki celne
i przywracające Wspólną Taryfę Celną na przywóz goździków jednokwiatowych (bloom)

pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia
21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyj-
nych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pocho-
dzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego
Brzegu i Strefy Gazy (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem
(WE) nr 1300/97, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją Rady 2005/4/WE z dnia 22 grudnia
2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie
wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską
a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz
Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu
i w Strefie Gazy, dotyczącego wzajemnych środków libe-
ralizacji oraz zastąpienia Protokołów 1 i 2 do Przejścio-
wego Układu Stowarzyszeniowego pomiędzy WE
a Autonomią Palestyńską (2), od dnia 1 stycznia 2005
r. nie ma już obowiązku ustalania minimalnych cen
wejścia dla róż i goździków przywożonych
z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, ponieważ system
ceł preferencyjnych jest stosowany do całości przywozu
w ramach kontyngentu taryfowego.

(2) Niemniej jednak ceny te zostały obliczone, a obliczenia
te doprowadziły do przyjęcia rozporządzenia Komisji
(WE) nr 72/2005 (3).

(3) W konsekwencji należy ponownie ustanowić preferen-
cyjne stawki celne wprowadzone na mocy rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 747/2001 z dnia 9 kwietnia

2001 r. ustalającego zarządzanie wspólnotowymi
kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi
w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do
preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami
śródziemnomorskimi oraz uchylającego rozporządzenia
(WE) nr 1981/94 i (WE) nr 934/95 (4).

(4) Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 72/2005
z dniem jego wejścia w życie, ponieważ cło pobrane na
mocy tego rozporządzenia podlega zwrotowi zgodnie
z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92
z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspól-
notowy Kodeks Celny (5) oraz rozporządzenia Komisji
(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiają-
cego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny (6).

(5) Komisja powinna przyjąć omawiane środki w odstępie
czasowym między zebraniami Komitetu Zarządzającego
ds. Żywych Roślin i Produktów Kwiatowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 72/2005 traci moc z dniem
18 stycznia 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 marca
2005 r.
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(1) Dz.U. L 382 z 31.12.1987, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1300/97 (Dz.U. L 177 z 5.7.1997,
str. 1).

(2) Dz.U. L 2 z 5.1.2005, str. 4.
(3) Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 13.

(4) Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2279/2004 (Dz.U. L 396
z 31.12.2004, str. 38).

(5) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(6) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343
z 31.12.2003, str. 1).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 marca 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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