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TOELICHTING

De handel in bepaalde ijzer- en staalproducten tussen de Europese Unie en de Russische 
Federatie is geregeld in een overeenkomst die ook quota vastlegt voor de invoer van staal van 
oorsprong uit de Russische Federatie in de Europese Unie. Artikel 10, lid 4, van de 
overeenkomst bepaalt dat als de Russische Federatie toetreedt tot de 
Wereldhandelsorganisatie, de overeenkomst moet worden beëindigd en de quota worden 
afgeschaft.

Daarom voorziet dit voorstel in de intrekking van Verordening (EG) nr. 342/2007 van de 
Raad tot uitvoering van die overeenkomst in de Europese Unie met ingang van de dag waarop 
de Russische Federatie toetreedt tot de Wereldhandelsorganisatie.
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HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds1, 
("de PSO"), is op 1 december 1997 in werking getreden.

(2) In artikel 21, lid 1, van de PSO is bepaald dat de handel in bepaalde ijzer- en 
staalproducten wordt geregeld bij de bepalingen van titel III daarvan, met uitzondering 
van artikel 15, en bij de bepalingen van een overeenkomst betreffende kwantitatieve 
regelingen.

(3) Op 26 oktober 2007 hebben de Europese Gemeenschap en de regering van de 
Russische Federatie een dergelijke overeenkomst betreffende de handel in bepaalde 
ijzer- en staalproducten2 gesloten ("de overeenkomst").

(4) Op 22 oktober 2007 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 1342/2007 betreffende het 
beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten 
uit de Russische Federatie3 goedgekeurd.

(5) De overeenkomst bepaalt dat indien de Russische Federatie tijdens de looptijd van 
deze overeenkomst toetreedt tot de Wereldhandelsorganisatie, de overeenkomst op de 
toetredingsdatum wordt beëindigd en de kwantitatieve beperkingen met ingang van die 
datum worden afgeschaft.

                                               
1 PB L 327 van 28.11.1997, blz. 3.
2 PB L 300 van 17.11.2007, blz. 52.
3 PB L 300 van 17.11.2007, blz. 1.
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(6) Op de datum waarop de Russische Federatie lid wordt van de 
Wereldhandelsorganisatie, is de verordening die de overeenkomst ten uitvoer legt niet 
langer noodzakelijk. Derhalve moet Verordening (EG) nr. 1342/2007 met ingang van 
die datum worden ingetrokken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1342/2007 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij wordt van kracht op de dag waarop de Russische Federatie toetreedt tot de 
Wereldhandelsorganisatie.

Hiertoe zal de Commissie een mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie 
plaatsen.

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

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad
De voorzitter De voorzitter
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