LT

L 335/28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2008 12 13

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1244/2008
2008 m. gruodžio 12 d.
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1614/2000, nukrypstantį nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93
dėl produkto kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų preferencijų schemos tikslams, kad
būtų atsižvelgta į ypatingą Kambodžos situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(4)

2008 m. liepos 31 d. ir spalio 15 d. laiškais Kambodža
pateikė prašymą pratęsti leidžiančios nukrypti nuostatos
galiojimą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 76
straipsnį.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1614/2000 galiojimą pratęsus
paskutinį kartą Komisijos reglamentu (EB) Nr.
1807/2006 (6), buvo tikimasi, kad prieš baigiant galioti
leidžiančiai nukrypti nuostatai įsigalios naujos, papras
tesnės ir vystymuisi palankesnės BLS kilmės taisyklės.
Tačiau naujos BLS kilmės taisyklės dar nepriimtos ir
šiuo metu manoma, kad tokios kilmės taisyklės iki
2009 m. pabaigos nebus taikomos.

(6)

Prašyme parodoma, kad taikant kilmės taisykles pakan
kamai apdorotoms ar perdirbtoms prekėms ir regioninei
kumuliacijai būtų labai paveikti Kambodžos drabužių
pramonės pajėgumai toliau eksportuoti į Bendriją ir
nebūtų pritraukiamos investicijos. Dėl to šioje šalyje
būtų toliau likviduojamas verslas ir didėtų nedarbas. Be
to, manoma, kad taikant esamas BLS kilmės taisykles net
ir trumpą laikotarpį, būtų daromas pirmiau aprašytas
poveikis.

(7)

Pratęsiant leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimą
turėtų būti atsižvelgiama į laiką, būtiną naujoms BLS
kilmės taisyklėms priimti ir įgyvendinti. Kadangi Kambo
džos pramonės stabilumui ir augimui ypač svarbios ilges
niam laikotarpiui sudaromos sutartys, kurias vykdant
naudojamasi leidžiančia nukrypti nuostata, šios nuostatos
galiojimas turėtų būti pratęstas pakankamai ilgam laiko
tarpiui, kad ūkinės veiklos vykdytojai galėtų sudaryti
tokias sutartis.

(8)

Tikslinga nustatyti, kad pradėjus taikyti naujas kilmės
taisykles, Kambodžos gaminiams, kuriems šiuo metu
taikomas lengvatinių tarifų režimas dėl leidžiančios nu
krypti nuostatos, būtų nustatytas toks pat režimas taikant
naujas kilmės taisykles. Tuomet leidžianti nukrypti
nuostata bus nereikalinga. Siekiant užtikrinti, kad tai
būtų aišku ūkinės veiklos vykdytojams, tikslinga panai
kinti Reglamento (EB) Nr. 1614/2000 galiojimą nuo
naujų kilmės taisyklių taikymo pradžios dienos.

(9)

Todėl leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimas turėtų
būti pratęstas iki naujų kilmės taisyklių, nustatytinų
Reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, taikymo pradžios dienos,
tačiau bet kuriuo atveju jis turėtų baigtis 2010 m. gruo
džio 31 d.

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo
247 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB)
Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92,
nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo
nuostatas (2), ypač į jo 76 straipsnį,

kadangi:

2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr.
980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos
taikymo (3) Bendrija suteikė bendrųjų tarifų lengvatas
Kambodžai. Reglamentas (EB) Nr. 980/2005 baigia
galioti 2008 m. gruodžio 31 d., tačiau nuo 2009 m.
sausio 1 d. jis bus pakeistas Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 732/2008 (4), kuriuo patvirtinama, kad Bendrija teikia
minėtas tarifų lengvatas Kambodžai.

(1)

Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatyta produktų kilmės
sąvokos apibrėžtis, taikoma bendrųjų tarifų lengvatų
sistemoje. Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 taip pat numa
tyta leidžianti nukrypti nuo šios apibrėžties nuostata,
skirta prašymą Bendrijai pateikusioms mažiausiai išsivys
čiusioms šalims, kurioms taikomos lengvatos pagal bend
rąją lengvatų sistemą (toliau – BLS).

(2)

Kambodža pasinaudojo šia leidžiančia nukrypti nuostata
tam tikriems tekstilės gaminiams pagal Komisijos regla
mentą (EB) Nr. 1614/2000 (5), kurio galiojimas buvo
pratęstas keletą kartų ir baigiasi 2008 m. gruodžio 31 d.

(3)
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(10)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1614/2000 turėtų būti atitin
kamai iš dalies pakeistas.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės
kodekso komiteto nuomonę,

L 335/29

leidžiamo priede nurodyto kiekvienos prekės metinio kiekio
į Bendriją importuojamoms prekėms nuo 2000 m. liepos
15 d. iki Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 pakeitimo taikymo
pradžios dienos, atsižvelgiant į produktų kilmės sąvokos
apibrėžtį, taikomą bendrojoje lengvatų sistemoje, tačiau bet
kuriuo atveju ji taikoma ne ilgiau kaip iki 2010 m. gruodžio
31 d.“

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1614/2000 2 straipsnis pakeičiamas taip:

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

„2 straipsnis
1 straipsnyje numatyta leidžianti nukrypti nuostata taikoma
tiesiogiai iš Kambodžos vežamoms ir neviršijant didžiausio

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 12 d.
Komisijos vardu
László KOVÁCS

Komisijos narys

