
EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 9.11.2011
KOM(2011) 715 slutlig

2011/0315 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1342/2007 om förvaltning av vissa 
importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen



SV 2 SV

MOTIVERING

Handeln med vissa stålprodukter mellan Europeiska unionen och Ryssland har reglerats 
genom ett avtal i vilket det även fastställs kvoter för import av stål med ursprung i Ryska 
federationen till Europeiska unionen. Enligt artikel 10.4 i avtalet ska avtalet upphöra och 
kvoterna avskaffas när Ryska federationen ansluter sig till Världshandelsorganisationen.

Syftet med det här förslaget är därför att upphäva rådets förordning (EG) nr 1342/2007, som 
genomför det avtalet i Europeiska unionen. Upphävandet skulle träda i kraft den dag då Ryska 
federationen ansluter sig till Världshandelsorganisationen.
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EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1) Avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan 
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska 
federationen, å andra sidan1, nedan kallat avtalet om partnerskap och samarbete, 
trädde i kraft den 1 december 1997.

(2) Enligt artikel 21.1 i avtalet om partnerskap och samarbete ska handel med vissa 
stålprodukter regleras av bestämmelserna i avdelning III i det avtalet, med undantag av 
artikel 15, och av bestämmelserna i ett avtal om kvantitativa arrangemang.

(3) Den 26 oktober 2007 ingick Europeiska gemenskapen och Ryska federationens 
regering ett sådant avtal om handel med vissa stålprodukter2 (nedan kallat avtalet).

(4) Den 22 oktober 2007 antog rådet förordning (EG) nr 1342/2007 om förvaltning av 
vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen3 i syfte att 
genomföra avtalet.

(5) I avtalet föreskrivs att om Ryssland ansluter sig till Världshandelsorganisationen innan 
avtalet löper ut ska avtalet upphöra och de kvantitativa begränsningarna som en följd 
av detta avskaffas från och med anslutningsdagen.

                                               
1 EGT L 327, 28.11.1997, s. 3.
2 EUT L 300, 17.11.2007, s. 52.
3 EUT L 300, 17.11.2007, s. 1.
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(6) Den dag då Ryska federationen ansluter sig till Världshandelsorganisationen kommer 
förordningen som genomför avtalet inte längre att behövas. Förordning (EG) 
nr 1342/2007 bör därför upphöra att gälla från och med den dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1342/2007 ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Den får verkan den dag då Ryska federationen ansluter sig till Världshandelsorganisationen.

Kommissionen ska offentliggöra ett tillkännagivande om detta i Europeiska unionens 
officiella tidning.

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

Utfärdad i Bryssel den ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande
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