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ΙΙρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Œ K ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3313/94 του Συμβουλίου
της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για τη θέσπιση μεταβατικού καθεστώτος που εφαρμόζεται
στις εισαγωγές στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία ορισμένων
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ.
3951/92, (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, (ΕΚ) αριθ. 517/94

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

Αιτιολογικά 'Εκθεση

Γ,

Σύνονίτη

Το επισυναπτόμενο σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ)
1
αριθ. 3313/94 του Συμβουλίου με την παράταση της προθεσμίας για την εισαγωγή
ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στη Δημοκρατία της Αυστρίας, το Βασίλειο
της Σουηδίας και τη Δημοκρατία της Φινλανδίας μετά την 1η Ιανουαρίου 1995 τα οποία
αποστέλλονται προ της 1ης Ιανουαρίου 1995.
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3951/92 του Συμβουλίου, της 29ης Δεκεμβρίου 1992 για το
2
καθεστώς συναλλαγών ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ταϊβάν ,
3
όπως τροποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 217/94 του
Συμβουλίου, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1993
για τους κοινούς κανόνες εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
καταγωγής τρίτων χωρών4, όπως τροποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 195/945 της Επιτροπής, και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου, της 7ης
Μαρτίου 1994, περί των κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστο\)φαντουργικών
προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες,
πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κοινοτικούς κανόνες εισαγωγής6, όπως
τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 279S/947 του Συμβουλίου,
ορίζουν ετήσια ποσοτικά όρια για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3313/94 του Συμβουλίου προβλέπει ότι η εισαγωγή προϊόντων που
καλύπτονται από τους προαναφερόμενουςκανονισμούς, καταγωγής και που αποστέλλονται
από τις εν λόγω τρίτες χώρες πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 με προορισμό τη
Δημοκρατία της Αυστρίας, το Βασίλειο της Σουηδίας και τη Δημοκρατία της Φινλανδίας,
για μεταβατική περίοδο μέχρι την 31η Μαρτίου 1995, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
των προαναφερόμενων κανονισμών, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα προσκομίζονται
για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία αυτή στη Δημοκρατία της
Αυστρίας, στο Βασίλειο της Σουηδίας και στη Δημοκρατία της Φινλανδίας, προορίζονται
αποκλειστικά για εγχώρια κατανάλωση στις εν λόγω χώρες και θα γίνονται δεκτά στο
έδαφος της σχετικής προσχωρούσας χώρας βάσει του εθνικού καθεστώτος εισαγωγών, το
οποίο θα εφαρμοζόταν σ'αυτά πριν από την ημερομηνία προσχώρησης.
Έγινε εμφανές ότι ήταν αδύνατη εκ μέρους ορισμένων εισαγωγέων στα νέα κράτη μέλη η
προσκόμιση των σχετικών προϊόντων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός των χρονικών
ορίων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3313/94 του Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις
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31 Μαρτίου 1995. Κρίνεται, επομένως, απαραίτητο να παραταθούν τα εν λόγω χρονικά όρια
και να επιτραπεί η εισαγωγή των προϊόντων μέχρι τις 31 Μαΐου 1995.
2.

Απόαχιση που Ζητείται

Συνεπώς, ζητείται από το Συμβούλιο να εγκρίνει τη συνημμένη πρόταση κανονισμού του
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3313/94 του Συμβουλίου της
22ας Δεκεμβρίου 1994 για τη θέσπιση μεταβατικού καθεστώτος που εφαρμόζεται στις
εισαγωγές στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων που υπάγονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3951/92, (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93
και (ΕΚ) αριθ. 517/94.

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) αριθ... J 9 5 του Συμβουλίου της
1995
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3313/94 του Συμβουλίου
της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για τη θέσπιση μεταβατικού καθεστώτος που εφαρμόζεται
στις εισαγωγές στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία ορισμένων
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ.
3951/92, (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, (ΕΚ) αριθ. 517/94

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας:
ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3313/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 19941 για τη
θέσπιση μεταβατικού καθεστώτος που εφαρμόζεται στις εισαγωγές στην Αυστρία, τη
Φινλανδία και τη Σουηδία ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται
στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3951/92, (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 και (ΕΚ) αριθ. 517/94
καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι εισαγωγές στην Αυστρία, τη Σουηδία και τη
Φινλανδία ορισμένωνκλχοστουφαντουρ^ικώνπρο'ιόντωνπου υπάγονται στους κανονισμούς
(ΕΟΚ) αριθ. 3951/92, (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 και (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου, δεν
διέπονται από τους εν λόγω κανονισμούς·
ότι, ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3313/94 του Συμβουλίου προβλέπει ότι τα εν λόγω
προϊόντα πρέπει να προσκομίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία πριν από τις 31
Μαρτίου 1995 στην Αυστρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία·
ότι αποδεικνύεται αδύνατον για ορισμένους εισαγωγείς να προσκομίζουν τα εν λόγω
προϊόντα για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3313/94 του Συμβουλίου·
ότι κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί το χρονικό όριο για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των
προϊόντων μέχρι τις 31 Μαΐου 1995,
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1, στο άρθρο 2, πρώτη παράγραφος και στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 3313/94 η ημερομηνία 31 Μαρτίου 1995 αντικαθίσταται από την ημερομηνία
31 Μαΐου 1995.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης του στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 1995.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,
Για το Συμβούλιο
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