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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1946/2005

z dnia 14 listopada 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) Rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 (1) wygasa w dniu
31 grudnia 2005 r.

(2) W związku z tym, że Układy o stabilizacji
i stowarzyszeniu nie zostały jeszcze zawarte
z wszystkimi krajami zachodnich Bałkanów, właściwym
jest przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia
(WE) nr 2007/2000.

(3) Oczekuje się, że dalsze otwarcie rynku przyczyni się do
procesu stabilizacji politycznej i gospodarczej w regionie
bez negatywnych skutków dla Wspólnoty. W związku
z powyższym, preferencje te powinny mieć zastosowanie
w dalszym okresie, od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia
31 grudnia 2010 r.

(4) W dniu 4 lutego 2003 r. w Federalnej Republice Jugo-
sławii przyjęto Kartę konstytucyjną zmieniającą nazwę
tego kraju na Serbia i Czarnogóra i ustanawiającą podział
kompetencji między wspólnotą państwową i dwiema
Republikami składowymi.

(5) Środki handlowe przewidziane w rozporządzeniu (WE)
nr 2007/2000 powinny również uwzględnić fakt, że

Republika Czarnogóry, Republika Serbii i Kosowo, jak
określono w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa
Narodów Zjednoczonych z 1999 r., stanowią odrębne
obszary celne.

(6) Wspólnota zawarła z Republiką Serbii Porozumienie
w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2007/2000 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 i 2 wyrazy „oraz Serbii i Czarnogóry, jak
również z Kosowa” zastępuje się wyrazami „oraz obszarów
celnych Czarnogóry, Serbii lub Kosowa”;

2) w art. 3 ust. 1 i 2 wyrazy „Federalnej Republiki Jugosławii”
zastępuje się wyrazami „obszarów celnych Czarnogóry lub
Kosowa”;

3) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 lit. d) wyrazy „z Federalnej Republiki Jugosławii,
jak również z Kosowa” zastępuje się wyrazami „z
obszarów celnych Czarnogóry, Serbii lub Kosowa”.

b) W ust. 4, zdanie wprowadzające oraz lit. c) wyrazy
„Serbii i Czarnogóry, jak również z Kosowa” zastępuje
się wyrazami „obszarów celnych Czarnogóry, Serbii lub
Kosowa”;
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(1) Dz.U. L 240 z 23.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1282/2005 (Dz.U. L 203
z 4.8.2005, str. 6). (2) Dz.U. L 90 z 8.4.2005, str. 36.



4) w art. 17 datę „31 grudnia 2005 r.”
zastępuje się datą „31 grudnia 2010 r.”;

5) w załączniku I, w kolumnie „Beneficjenci” wszystkie odnie-
sienia do wyrazów „Federalna Republika Jugosławii, jak
również Kosowo” zastępuje się wyrazami „obszary celne
Czarnogóry, Serbii lub Kosowa”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2005 r.

W imieniu Rady
T. JOWELL

Przewodniczący
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