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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 719/2007

z dnia 25 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających
w odniesieniu do Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 60 oraz 301,
uwzględniając wspólne stanowisko 2007/400/WPZiB z dnia
11 czerwca 2007 r. dotyczące uchylenia niektórych środków
ograniczających przeciwko Liberii (1),
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) We wspólnym stanowisku 2004/137/WPZiB z dnia

10 lutego 2004 r. dotyczącym środków restrykcyjnych
skierowanych przeciwko Liberii (2) przewidziano wdro-
żenie środków określonych w rezolucji Rady Bezpieczeń-
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 1521 (2003)
dotyczącej Liberii, obejmujących między innymi zakaz
przywozu nieoszlifowanych diamentów z Liberii. Zakaz
ten został niedawno przedłużony na okres sześciu
miesięcy na mocy wspólnego stanowiska
2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniającego
i odnawiającego wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB
dotyczące środków ograniczających skierowanych prze-
ciwko Liberii (3). Dnia 27 kwietnia 2007 r. Rada Bezpie-
czeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1753 (2007), w której
postanowiła, między innymi, znieść środki ograniczające
dotyczące przywozu diamentów z Liberii. Z dniem
4 maja 2007 r. Liberia została dopuszczona do systemu
certyfikacji Procesu Kimberley. W związku z tym Liberia

powinna zostać ujęta w wykazie uczestników znajdu-
jącym się w załączniku II do rozporządzenia Rady
(WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowa-
dzającego w życie system certyfikacji Procesu Kimberley
dla handlu międzynarodowego surowcem diamen-
towym (4).

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 (5) wprowadza
między innymi zakaz przywozu nieoszlifowanych
diamentów z Liberii.

(3) Powinno się zatem uchylić z mocą wsteczną od
27 kwietnia 2007 r. art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 234/2004, na mocy którego zakazuje się przywozu
do Wspólnoty nieoszlifowanych diamentów z Liberii,
oraz art. 6 ust. 3, na mocy którego zakazuje się obcho-
dzenia tego środka ograniczającego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 234/2004 skreśla się ust. 1
i 3.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się ze skutkiem od dnia
27 kwietnia 2007 r.

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

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady
A. SCHAVAN
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