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(framlagt av Kommissionen)

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 195/943, 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 exempted from the 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. Décision requested
The Council is, therefore, asked to approve the attached proposal for a Council
Regulation amending Council Regulation (EC) 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 (EEC) No
3030/93 and Council Regulation (EC) No 517/94
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Förslag till rådets förordning (EG) nr .../95 av den ... 1995 om ändring av rådets
förordning (EG) nr 3313/94 av den 22 december 1994 om en övcrgångsordning för
import till Finland, Sverige och Österrike av vissa textilprodukter som omfattas av
förordningarna (EEG) nr 3951/92, (EEG) nr 3030/93 och (EG) nr 517/94

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel
113 i detta.
med beaktande av kommissionens förslag, och
med beaktande av följande:

Genom rådets förordning (EG) nr 3313/94 av den 22 december 1994 om en
övergångsordning för import till Finland, Sverige och Österrike av vissa textilprodukter
som omfattas av förordningarna (EEG) nr 3951/92, (EEG) nr 3030/93 och
(EG) nr 517/94' fastställs de villkor på vilka import till Finland, Sverige och Österrike av
vissa textilprodukter som omfattas av förordningarna (EEG) nr 3951/92, (EEG) nr
3030/93 och (EG) nr 517/94 inte skall omfattas av dessa förordningar.
Särskilt genom förordning (EG) nr 3313/94 föreskrivs att produkterna i fråga måste
förevisas för övergång till fri omsättning före den 31 mars 1995 i Finland, Sverige och
Österrike.
Det har visat sig omöjligt för vissa producenter att förevisa produkterna i fråga för
övergång till fri omsättning inom de tidsgränser som förutses i rådets förordning (EG) nr
3313/94.
Det förefaller lämpligt att utsträcka tidsgränsen för övergång till fri omsättning för
produkterna i fråga till den 31 maj 1995.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 1, artikel 2.1 och artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 3313/94 skall den 31 mars
1995 ersättas med den 31 maj 1995.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning. Den skall tillämpas från och med den 1 april 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater

Utfärdad i Bryssel, den ....

På rådets vägnar
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