
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR. 1203/2006

z dnia 9 sierpnia 2006 r.

zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1440/2005 w odniesieniu do limitów
ilościowych na niektóre wyroby stalowe

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1440/2005 z dnia
12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz
niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylające
rozporządzenie (WE) nr 2266/2004 (1), w szczególności jego
art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnota Europejska i rząd Ukrainy podpisały w dniu
29 lipca 2005 r. umowę w sprawie handlu niektórymi
wyrobami stalowymi (2) (dalej jako „umowa”).

(2) Artykuł 3 ust. 3 umowy przewiduje, że ilości niewyko-
rzystane w danym roku mogą zostać przeniesione na
kolejny rok, w ilości do 10 % odpowiedniego limitu
ilościowego określonego w załączniku III do umowy.

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 4 umowy można dokonywać prze-
niesień między grupami wyrobów w ilości do 15 %
limitów ilościowych danej grupy wyrobów.

(4) Ukraina poinformowała Wspólnotę o zamiarze skorzys-
tania z postanowień art. 3 ust. 3 i 4 umowy
w określonym przez umowę terminie. Należy dokonać
niezbędnych zmian w celu dostosowania limitów ilościo-
wych na rok 2006 w związku z wnioskiem strony
ukraińskiej.

(5) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
rozporządzenie (WE) nr 1440/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Limity ilościowe na rok 2006 określone w załączniku V do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1440/2005 zastępuje się limitami
ilościowymi określonymi w Załączniku do niniejszego rozpo-
rządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dziesiątego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 232 z 8.9.2005, str. 1.
(2) Dz.U. L 232 z 8.9.2005, str. 42.



ZAŁĄCZNIK

LIMITY ILOŚCIOWE NA 2006 R.

(w tonach)

Wyroby 2006 r.

SA. Płaskie wyroby walcowane

SA1. Blachy w kręgach 168 750

SA2. Płyty grube 364 320

SA3. Inne wyroby walcowane płaskie 109 125

SB. Wyroby długie

SB1. Belki 32 639

SB2. Walcówka 138 592

SB3. Inne wyroby długie 251 554

Uwaga: SA i SB to oznaczenia kategorii produktów.
SA1–SA3 oraz SB1–SB3 to oznaczenia grup produktów.
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