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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1946/2005 VAN DE RAAD
van 14 november 2005
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2000 tot vaststelling van uitzonderlijke
handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn
met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie
van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, elk een
afzonderlijk douanegebied vormen.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

(6)

De Gemeenschap heeft met de Republiek Servië een overeenkomst inzake de handel in textielproducten gesloten (2),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2007/2000 (1) verstrijkt op 31 december 2005.

(2)

Aangezien nog niet met alle landen van de westelijke
Balkan een stabilisatie- en associatieovereenkomst is gesloten, dient de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr.
2007/2000 te worden verlengd.

(3)

Voortgezette marktopenstelling zal naar verwachting bijdragen tot het proces van politieke en economische stabilisatie in de regio en heeft geen negatieve gevolgen
voor de Gemeenschap. Deze preferenties dienen derhalve
te worden verlengd van 1 januari 2006 tot en met 31
december 2010.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2007/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 1, leden 1 en 2, worden de woorden „en Servië en
Montenegro, inclusief Kosovo” vervangen door de woorden
„en uit de douanegebieden van Montenegro, Servië of Kosovo”.

2) In artikel 3, leden 1 en 2, worden de woorden „de Federale
Republiek Joegoslavië” vervangen door de woorden „de douanegebieden van Montenegro of Kosovo”.

3) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
(4)

(5)

Op 4 februari 2003 keurde de Federale Republiek Joegoslavië een constitutioneel handvest goed, dat de naam
van het land wijzigde in Servië en Montenegro en waarbij
de bevoegdheden werden verdeeld tussen de Federale
staat en de twee deelrepublieken.

De handelsmaatregelen waarin Verordening (EG) nr.
2007/2000 voorziet, dienen er tevens rekening mee te
houden dat de Republiek Montenegro, de Republiek Servië en Kosovo, als gedefinieerd bij resolutie 1244 (1999)

(1) PB L 240 van 23.9.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1282/2005 van de Commissie (PB L 203 van
4.8.2005, blz. 6).

a) In lid 2, onder d), worden de woorden „uit de Federale
Republiek Joegoslavië met inbegrip van Kosovo” vervangen door de woorden „uit de douanegebieden van Montenegro, Servië of Kosovo”.

b) In lid 4, in de inleidende zin en onder c), worden de
woorden „uit Servië en Montenegro, inclusief Kosovo”
vervangen door de woorden „uit de douanegebieden
van Montenegro, Servië of Kosovo”.
(2) PB L 90 van 8.4.2005, blz. 36.
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4) In artikel 17 wordt „31 december 2005” vervangen door „31
december 2010”.
5) In bijlage I worden in de kolom „Begunstigden” alle verwijzingen naar „de Federale Republiek Joegoslavië met inbegrip
van Kosovo” vervangen door „de douanegebieden van Montenegro, Servië of Kosovo”.
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 januari
2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 november 2005.
Voor de Raad
De voorzitster
T. JOWELL

