
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 54/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów

włókienniczych z państw trzecich

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18 z dnia 25 stycznia 2007 r.)

Strony 3–5, załącznik dotyczący załączników do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93

W części A, załącznik V „Wspólnotowe limity ilościowe”, tabela dla Chin otrzymuje brzmienie:

„(Pełny opis towarów znajduje się w załączniku I) Uzgodnione poziomy

Państwo trzecie Kategoria Jednostka 11 czerwca – 31
grudnia 2005 r. (1) 2006 2007

Chiny GRUPA IA

2 (w tym 2a) tony 20 212 61 948 70 636

GRUPA IB

4 (2) 1 000 sztuk 161 255 540 204 595 624

5 1 000 sztuk 118 783 189 719 220 054

6 1 000 sztuk 124 194 338 923 388 528

7 1 000 sztuk 26 398 80 493 90 829

GRUPA IIA

20 tony 6 451 15 795 18 518

39 tony 5 521 12 349 14 862

GRUPA IIB

26 1 000 sztuk 8 096 27 001 29 736

31 1 000 sztuk 108 896 219 882 250 209

GRUPA IV

115 tony 2 096 4 740 5 347

(1) Przywóz do Wspólnoty produktów wysłanych do Wspólnoty przed dniem 11 czerwca 2005 r., lecz zgłoszonych do wolnego obrotu
w tym dniu lub później, nie podlega limitom ilościowym. Zezwolenia na przywóz tych produktów zostaną przyznane automatycznie
i bez limitów ilościowych przez właściwe władze państw członkowskich, po przedstawieniu stosownych dowodów, np. konosamentu,
oraz podpisanej przez importera deklaracji, że dane towary zostały wysłane do Wspólnoty przed wspomnianą datą. W drodze
odstępstwa od art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93, przywiezione towary wysłane przed dniem 11 czerwca
2005 r. zostaną również dopuszczone do swobodnego obrotu po przedstawieniu dokumentu nadzoru wydanego zgodnie
z art. 10a ust. 2a rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93.
Zezwolenia na przywóz towarów wysłanych do Wspólnoty w okresie od dnia 11 czerwca 2005 r. do dnia 12 lipca są przyznawane
automatyczne i nie można odmówić przyznania zezwolenia, powołując się na fakt, że nie ma dostępnych ilości w ramach limitów
ilościowych na 2005 r. Jednakże przywóz wszelkich produktów wysłanych po dniu 11 czerwca 2005 r. będzie zaliczany do limitów
ilościowych na 2005 r.
Przyznanie zezwoleń na przywóz nie będzie wymagało przedstawienia odpowiednich pozwoleń na wywóz dla towarów wysłanych do
Wspólnoty przed wprowadzeniem przez Chiny własnego systemu pozwoleń na wywóz (20 lipca 2005 r.).
Od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioski o pozwolenie na przywóz towarów wysłanych w okresie od dnia 11
czerwca 2005 r. do dnia 19 lipca włącznie należy przedstawić właściwym władzom państwa członkowskiego najpóźniej do dnia 20
września 2005 r.
Dla uzyskania wyłączenia z limitów ilościowych towarów wysłanych przed dniem 12 lipca nie jest konieczne, aby towary te były
wysłane bezpośrednio do Wspólnoty, jednak właściwe władze Wspólnoty mogą odmówić przyznania wyłączenia, jeśli istnieją prze-
słanki uzasadniające podejrzenie, że towary te były wysłane do innego miejsca przeznaczenia przed dniem 12 lipca w celu obejścia
niniejszego rozporządzenia, o ile transakcje takie nie odpowiadają normalnym praktykom handlowym i nie wynikają z przyczyn czysto
logistycznych. Dla przykładu, za odpowiadającą normalnemu postępowaniu handlowemu uznaje się sytuację, kiedy towary zostały
wysłane do centrów dystrybucyjnych przedsiębiorstw przywożących lub kiedy importer może przedstawić umowę lub akredytywę
z datą wcześniejszą niż data wysyłki, lub kiedy towary były wysłane poza terytorium Chin w celu przeładowania na inny środek
transportu w rozsądnie krótkim czasie.
Poziomy wprowadzone rozporządzeniem podwyższa się w celu umożliwienia wydania pozwoleń na przywóz towarów wysłanych do
Wspólnoty w okresie od dnia 13 do dnia 19 lipca 2005 r. bądź towarów wysłanych do Wspólnoty po dniu 20 lipca 2005 r.
z ważnym chińskim pozwoleniem na wywóz, w ilościach przekraczających uzgodnione poziomy wprowadzone na mocy rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 1084/2005 w załączniku V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93.
W wypadku przekroczenia tych poziomów przez jakiekolwiek towary wysłane do Wspólnoty w okresie od dnia 13 do dnia 19 lipca
2005 r. Komisja może zezwolić na wydanie dalszych zezwoleń na przywóz po poinformowaniu Komitetu ds. Wyrobów Włókienni-
czych oraz dokonaniu przeniesienia 2 072 924 kg produktów z kategorii 2, zgodnie z załącznikiem VIII.

(2) Patrz: dodatek A.
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Dodatek A do załącznika V

Kategoria Państwo trzecie Uwagi

4 Chiny W celu zaliczenia wywozu na poczet uzgodnionych poziomów można stosować
przelicznik zamiany pięciu sztuk odzieży (innych niż odzież dziecięca)
o maksymalnym rozmiarze do 130 cm na trzy rodzaje odzieży o rozmiarze
powyżej 130 cm, w odniesieniu do maksymalnie 5 % uzgodnionych ilości.

Pozwolenia na wywóz dotyczące takich wyrobów muszą w polu 9 zawierać
słowa: »Należy stosować przelicznik zamiany dla odzieży o rozmiarach nieprze-
kraczających 130 cm«.”

W części B, załącznik V, tabela „Wspólnotowe limity ilościowe w odniesieniu do towarów objętych przywozem
powrotnym w ramach OPT”, tabela dla Chin otrzymuje brzmienie:

Poszczególne uzgodnione poziomy

11 czerwca – 31
grudnia 2005 r. (1) 2006 2007

„CHINY GRUPA IB

4 1 000 sztuk 208 408 450

5 1 000 sztuk 453 886 977

6 1 000 sztuk 1 642 3 216 3 589

7 1 000 sztuk 439 860 970

GRUPA IIB

26 1 000 sztuk 791 1 550 1 707

31 1 000 sztuk 6 301 12 341 13 681

(1) Odpowiednie produkty włókiennicze przesłane ze Wspólnoty do Chińskiej Republiki Ludowej w celu uszlachetniania przed dniem
11 czerwca 2005 r. i przywożone powrotnie do Wspólnoty po tej dacie będą objęte niniejszymi postanowieniami pod warunkiem
przedstawienia odpowiedniego dowodu, np. zgłoszenia wywozowego.”.
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