
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1245/2008

z dnia 12 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do
celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu,

dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks
Celny (1), w szczególności jego art. 247,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93
z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Celny (2), w szczególności jego art. 76,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 z dnia
27 czerwca 2005 r. wprowadzającego plan ogólnych
preferencji taryfowych (3) Wspólnota udzieliła Nepalowi
tychże preferencji. Rozporządzenie (WE) nr 980/2005
przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2008 r.,
jednak od dnia 1 stycznia 2009 r. zostanie zastąpione
rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (4), potwier
dzającym udzielenie Nepalowi wspomnianych preferencji
taryfowych.

(2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawia
definicję pojęcia produktów pochodzących, używaną do
celów systemu ogólnych preferencji taryfowych. Rozpo
rządzenie (EWG) nr 2454/93 przewiduje również odstęp
stwo od tej definicji dla najmniej rozwiniętych krajów
korzystających z ogólnego systemu preferencji (GSP),
po przedłożeniu przez nie Wspólnocie właściwego
wniosku.

(3) Nepal korzystał z takiego odstępstwa w odniesieniu do
niektórych wyrobów włókienniczych rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1615/2000 (5), które było wielokrotnie
przedłużane i przestaje obowiązywać z dniem 31 grudnia
2008 r.

(4) Pismami z dnia 9 czerwca i 3 października 2008 r.
Nepal złożył wniosek o przedłużenie odstępstwa zgodnie
z art. 76 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(5) W chwili przedłużania okresu obowiązywania rozporzą
dzenia (WE) nr 1615/2000 na mocy rozporządzenia
(WE) nr 1808/2006 (6) spodziewano się wprowadzenia
nowych, prostszych i bardziej sprzyjających rozwojowi
reguł pochodzenia GSP przed wygaśnięciem odstępstwa.
Jednakże nowe reguły pochodzenia GSP nie zostały
dotychczas przyjęte i oczekuje się obecnie, że nie zaczną
obowiązywać przed końcem 2009 r.

(6) Wniosek o odstępstwo pokazuje, że zastosowanie tych
reguł pochodzenia dotyczących wystarczającej obróbki
lub przetworzenia oraz kumulacji regionalnej zagroziłoby
inwestycjom oraz miałoby znaczny wpływ na zdolność
przemysłu odzieżowego Nepalu do kontynuowania
eksportu do Wspólnoty. Spowodowałoby to dalsze
zamykanie przedsiębiorstw oraz wzrost bezrobocia
w tym kraju. Ponadto wydaje się, iż zastosowanie
obecnie obowiązujących reguł pochodzenia GSP nawet
przez krótki okres czasu spowodowałoby wyżej wymie
nione skutki.

(7) Okres przedłużenia powinien uwzględniać czas
konieczny do przyjęcia i wdrożenia nowych reguł pocho
dzenia w ramach GSP. Ponieważ zawarcie długotermino
wych umów korzystających z odstępstwa ma szczególną
wagę dla stabilności i rozwoju przemysłu Nepalu, przy
znany okres przedłużenia powinien być wystarczająco
długi, by umożliwić podmiotom gospodarczym zawarcie
tychże umów.

(8) W rezultacie wprowadzenia nowych reguł pochodzenia
produkty z Nepalu, obecnie kwalifikujące się do systemu
preferencji taryfowych wyłącznie dzięki zastosowaniu
odstępstwa, powinny w przyszłości kwalifikować się do
wyżej wspomnianego systemu dzięki zastosowaniu
nowych reguł. W tym momencie odstępstwo stanie się
zbędne. W celu zachowania jasności dla podmiotów
gospodarczych niezbędne jest zatem uchylenie rozporzą
dzenia (WE) nr 1615/2000 z mocą od daty wejścia
w życie nowych reguł pochodzenia.

(9) W związku z tym odstępstwo należy przedłużyć do daty
wejścia w życie nowych reguł pochodzenia, jakie zostaną
określone w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93, ale
w żadnym wypadku nie może ono trwać dłużej niż do
dnia 31 grudnia 2010 r.
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(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1615/2000,

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 1615/2000 otrzymuje
brzmienie:

„Artykuł 2

Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do
produktów transportowanych bezpośrednio z Nepalu

i przywożonych do Wspólnoty w okresie od dnia 15 lipca
2000 r. do daty wejścia w życie zmiany do rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia
produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego
systemu preferencji, w ilościach rocznych wymienionych
w załączniku dla każdego produktu, ale w żadnym wypadku
wspomniane odstępstwo nie może obowiązywać dłużej niż
do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europej
skich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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