
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1398/2007

z dnia 28 listopada 2007 r.

zmieniające załączniki II, III B i VI do rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych
reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych
umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami

Wspólnoty dotyczącymi przywozu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia
7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przy-
wozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich,
nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi
ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty
dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 28,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólno-
tami Europejskimi i ich państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony,
podpisano w dniu 15 października 2007 r. Umowa prze-
jściowa dotycząca handlu i kwestii związanych
z handlem wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2008 r.
Umowa ta umożliwi tymczasowe stosowanie postano-
wień handlowych układu o stabilizacji i stowarzyszeniu
w oczekiwaniu na jego ratyfikację. Republika Czarnogóry
powinna zatem zostać wyłączona z zakresu stosowania
rozporządzenia (WE) nr 517/94 od daty wprowadzenia
w życie umowy przejściowej.

(2) Po wyłączeniu wszystkich części składowych byłej Jugo-
sławii z zakresu stosowania rozporządzenia (WE)
nr 517/94 Kosowo, zgodnie z definicją rezolucji Rady

Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca
1999 r. (2), jest jedynym terytorium tego regionu, który
podlega kontyngentom na wyroby włókiennicze.
W związku z powyższym i mając na uwadze brak prze-
mysłu włókienniczego, należy wyłączyć Kosowo
z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 517/94
w celu uniknięcia dyskryminacji tego terytorium.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 517/94 należy zatem odpo-
wiednio zmienić.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Włókienniczego ustanowio-
nego na mocy art. 25 rozporządzenia (WE) nr 517/94,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki II, III B i VI do rozporządzenia (WE) nr 517/94
zastępuje się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą-
dzenia.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006,
str. 1).

(2) Wszystkie odniesienia do Kosowa dokonane w niniejszym rozporzą-
dzeniu należy rozumieć jako odniesienie do Kosowa zgodnie
z UNSCR 1244.



ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III B i VI do rozporządzenia (WE) nr 517/94 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

Wykaz krajów określonych w art. 2

Korea Północna”;

2) załącznik III B otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III B

Roczne wspólnotowe limity ilościowe określone w art. 2 ust. 1 tiret czwarte”;

3) załącznik VI otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VI

Obrót uszlachetniający bierny

Roczne wspólnotowe limity ilościowe określone w art. 4”.

PLL 311/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2007


