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EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2012 m. geguž÷s 10 d. per pirmąjį svarstymą
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012, kuriuo
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2007 d÷l tam tikrų apribojimų,
taikomų tam tikrų plieno gaminių importui iš Rusijos Federacijos, administravimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,
atsižvelgdami į Sutartį d÷l Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį,
atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,
perdavus teis÷kūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,
laikydamiesi įprastos teis÷kūros procedūros1,

1

2012 m. geguž÷s 10 d. Europos Parlamento pozicija.
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kadangi:
(1)

Partneryst÷s ir bendradarbiavimo susitarimas, nustatantis Europos Bendrijų bei jų
valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę1 (toliau − PBS) įsigaliojo 1997 m.
gruodžio 1 d.;

(2)

PBS 21 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prekyba tam tikrais plieno gaminiais turi būti
reglamentuojama PBS III antraštin÷je dalyje, išskyrus jos 15 straipsnį, ir susitarimo d÷l
kiekybinių priemonių nuostatomis;

(3)

2007 m. spalio 26 d. Europos bendrija ir Rusijos Federacijos Vyriausyb÷ sudar÷ tokį
susitarimą d÷l prekybos tam tikrais plieno gaminiais2 (toliau − Susitarimas);

(4)

siekdama įgyvendinti Susitarimą, 2007 m. spalio 22 d. Taryba pri÷m÷ Reglamentą
(EB) Nr. 1342/20073;

1
2
3

OL L 327, 1997 11 28, p. 3.
OL L 300, 2007 11 17, p. 52.
OL L 300, 2007 11 17, p. 1.
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(5)

Susitarime nustatyta, kad Rusijos Federacijai įstojus į Pasaulio prekybos organizaciją
iki Susitarimo galiojimo pabaigos, Susitarimas bus nutrauktas, o kiekybin÷s normos
panaikintos nuo įstojimo dienos;

(6)

tą dieną, kai Rusijos Federacija įstos į Pasaulio prekybos organizaciją, reglamentas
Susitarimui įgyvendinti taps nebereikalingas. Tod÷l Reglamentas (EB) Nr. 1342/2007
tur÷tų būti panaikintas nuo tos dienos,

PRIöMö ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1342/2007 panaikinamas.
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2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje.
Jis įsigalioja tą dieną, kurią Rusijos Federacija įstos į Pasaulio prekybos organizaciją. Šiuo
klausimu Komisija paskelbia pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nurodydama
šią datą.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstyb÷se nar÷se.
Priimta

Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

Pirmininkas

Pirmininkas
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