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STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 maja 2012 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 w sprawie nałoŜenia pewnych
ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1,

1

Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2012 r.
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a takŜe mając na uwadze, co następuje:
(1)

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z
drugiej strony1 (zwana dalej „UPW”), weszła w Ŝycie dnia 1 grudnia 1997 r.

(2)

Art. 21 ust. 1 UPW stanowi, Ŝe handel niektórymi wyrobami stalowymi jest
regulowany postanowieniami tytułu III UPW, z wyjątkiem jej art. 15, oraz
postanowieniami umowy w sprawie uzgodnień ilościowych.

(3)

W dniu 26 października 2007 r. Wspólnota Europejska i rząd Federacji Rosyjskiej
zawarły taką umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi2 (zwaną dalej
„Umową”).

(4)

W celu wdroŜenia Umowy, w dniu 22 października 2007 r. Rada przyjęła
rozporządzenie (WE) nr 1342/20073.

1
2
3

Dz.U. L 327 z 28.11.1997, s. 3.
Dz.U. L 300 z 17.11.2007, s. 52.
Dz.U. L 300 z 17.11.2007, s. 1.
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(5)

Umowa stanowi, Ŝe w przypadku przystąpienia Federacji Rosyjskiej do Światowej
Organizacji Handlu przed dniem wygaśnięcia Umowy,zostanie ona rozwiązana, a w
związku z tym limity ilościowe zostaną zniesione od dnia przystąpienia.

(6)

Z dniem, w którym Federacja Rosyjska przystąpi do Światowej Organizacji Handlu,
rozporządzenie wdraŜające Umowę stanie się zbędne. NaleŜy zatem uchylić
rozporządzenie (WE) nr 1342/2007 ze skutkiem od tego dnia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1342/2007 niniejszym traci moc.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w Ŝycie następnego dnia po jego opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie staje się skuteczne z dniem przystąpienia Federacji Rosyjskiej do
Światowej Organizacji Handlu. W związku z tym Komisja opublikuje zawiadomienie
wskazujące tę datę w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąŜe w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

Przewodniczący

Przewodniczący
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