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Návrh postoje Evropského parlamentu po provedení právně lingvistické finalizace 

službami Parlamentu a Rady by měl znít takto: 
 

NAŘÍZENÍ 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/... 

ze dne …, 

kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu 

některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí 
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EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům, 

v souladu s řádným legislativním postupem1, 

                                                 
1 Postoj Evropského parlamentu ze dne …(dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a 

rozhodnutí Rady ze dne … 
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vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízení Rady (ES) č. 3030/931 vstoupilo v platnost dne 9. listopadu 1993 

a používalo se od 1. ledna 1993.  

(2) Dne 22. srpna 2012 přistoupila Ruská federace ke Světové obchodní organizaci. 

V důsledku toho zůstala Republika Srbsko poslední zemí, s níž měla Evropská unie 

dvoustranou dohodu o obchodu s textilními výrobky.  

(3) Dne 29. dubna 2008 byla podepsána Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi 

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou 

Srbsko na straně druhé2. Tato dohoda vstoupila v platnost dne 1. září 2013.  

(4) Dne 1. února 2010 vstoupila v platnost Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních 

záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko 

na straně druhé3. Od té doby se nařízení (EHS) č. 3030/93 již na dovoz ze Srbska 

nevztahuje. 

                                                 
1 Nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech 

dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (Úř. věst. L 275, 

8.11.1993, s. 1). 
2 Úř. věst. L 278, 18.10.2013, s. 16. 
3 Úř. věst. L 28, 30.1.2010, s. 2. 
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(5) Použiteltnost hlavy I nařízení Rady (ES) č. 427/20031 skončila dne 11. prosince 

2013. Proto již není možné ukládat ochranná opatření prostřednictvím uvedeného 

mechanismu. 

(6) Z důvodu právní jistoty by proto nařízení (EHS) č. 3030/93 mělo být zrušeno, 

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Nařízení (EHS) č. 3030/93 se zrušuje. 

Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V … dne 

 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda nebo předsedkyně 

 

(Týká se všech jazykových znění.) 

 

                                                 
1 Nařízení Rady (ES) č. 427/2003 ze dne 3. března 2003 o přechodném ochranném 

mechanismu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky a o 

změně nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu z některých třetích 

zemí (Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 1). 


