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Bryssel, 02 05 1995
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Ehdotus
NEUVOSTON ASETUKSEKSI (EY)

annettu
Itävaltaan, Suomeen ja Ruotsiin tuotaviin, asetusten (ETY) N:o 3951/92,
(ETY) N:o 3030/93 ja (EY) N:o 517/94 mukaisiin tiettyihin tekstiilituotteisiin
sovellettavasta siirtymäkauden menettelystä 22 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3313/94 muuttamisesta

(komission esittämä)

Explanatory Memorandum

1. Summary
The attached draft Council Regulation modifies Council Regulation (EC) No 3313/941 by
extending the deadline for the importation of certain textile products into the Republic of
Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden after 1 January 1995 which
have been shipped before 1 January 1995.
Council Regulation (EEC) No 3951/92 of 29 December 1992 on the arrangements for
imports of certain textile products originating in Taiwan2, as last amended by Council
Regulation (EC) No 217/943, Council Regulation (EEC) No 3030/93 of 12 October 1993
on common rules for imports of certain textile products from third countries4, as last
amended by Commission Regulation (EC) No 195/945, and Council Regulation (EC) No
517/94 of 7 March 1994 on common rules for imports of textile products from certain
third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or
by other specific Community import rules6, as last amended by Council Regulation (EC)
No 2798/947 establish annual quantitative limits on the importation of certain textile
products into the European Community originating in certain third countries.
Council Regulation (EC) No 3313/94 foresees that the importation of products covered
by the above-mentioned Regulations, originating in and shipped from the third countries
concerned before 1 January 1995 with destination to the Republic of Austria, the Republic
of Finland and the Kingdom of Sweden, are exemptedfromthe scope of application of the
above-mentioned Regulations for a transitional period not exceeding 31 March 1995,
provided that the products in question are presented for release for free circulation before
that date in the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden,
are exclusively destined for domestic consumption in these countries and would have been
admitted into the territory of the concerned acceding country under the national import
regime that would have been applied to them before the date of accession.
It appeared that it was impossible for certain importers in the new Member States to
present the products in question for release for free circulation within the time limit
foreseen in Council Regulation (EC) No 3313/94, i.e. until 31 March 1995. It is,
therefore, necessary to extent this time limit and to allow the importation of the the
products in question until 31 May 1995.
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2. Decision requested
The Council is, therefore, asked to approve the attached proposal for a Council
Regulation amending Council Regulation (EG) No 3313/94 of 22 December 1994
establishing a transitional regime applicable to the importation into the Republic of
Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden of certain textile products
falling under Council Regulation (EEC) No 3951/92, Council Regulation (BBC)No
3030/93 and Council Regulation (EC) No 517/94
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Ehdotus:
NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o

/95,

annettu
Itävaltaan, Suomeen ja Ruotsiin tuotaviin, asetusten (ETY) N:o 3951/92,
(ETY) N:o 3030/93 ja (EY) N:o 517/94 mukaisiin tiettyihin tekstiilituotteisiin
sovellettavasta siirtymäkauden menettelystä 22 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3313/94 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 113
artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo, että
Itävaltaan, Suomeen ja Ruotsiin tuotaviin, asetusten (ETY) N:o 3951/92, (ETY)
N:o 3030/93 ja (EY) N:o 517/94 mukaisiin tiettyihin tekstiilituotteisiin
sovellettavasta siirtymäkauden menettelystä 22 päivänä joulukuuta 1994
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3313/941 säädetään edellytyksistä,
joilla neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3951/92, neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3030/93 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisiin tiettyihin
tekstiilituotteisiin ei sovelleta kyseisiä asetuksia, kun näitä tuotteita tuodaan
Itävaltaan, Suomeen ja Ruotsiin,
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3313/94 säädetään erityisesti, että kyseiset
tuotteet on esitettävä luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen ennen 31 päivää
maaliskuuta 1995 Itävallassa, Suomessa ja Ruotsissa,
tietyille tuojille on osoittautunut mahdottomaksi esittää kyseiset tuotteet
luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3313/94
asetetussa määräajassa, ja
vaikuttaa aiheelliselta jatkaa kyseisten tuotteiden vapaaseen
luovutusta koskevaa määräaikaa 31 päivään toukokuuta 1995,
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liikkeeseen

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan neuvoston asetuksen (EY) N:o 3313/94 1 artiklassa, 1 artiklan 1
kohdassa ja 3 artiklassa päivämäärä 31 päivä maaliskuuta 1995 päivämäärältä
31 päivä toukokuuta 1995.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä
huhtikuuta 1995.

Tämä asetus on kaikitta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan
kaikissa jäsenvaltioissa.
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