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

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 455/2008

z dnia 26 maja 2008 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 752/2007 w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na
przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa o partnerstwie i współpracy (zwana dalej „UPW”)
ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony,
a Ukrainą, z drugiej strony (1), weszła w życie dnia
1 marca 1998 r.

(2) Artykuł 22 ust. 1 UPW stanowi, że handel niektórymi
wyrobami stalowymi jest regulowany postanowieniami
tytułu III tej umowy, z wyjątkiem art. 14, oraz postano-
wieniami umowy w sprawie uzgodnień ilościowych.

(3) W dniu 18 czerwca 2007 r. Wspólnota Europejska i rząd
Ukrainy zawarły taką umowę w sprawie handlu niektó-
rymi wyrobami stalowymi (2), zwaną dalej „Umową”.

(4) W celu wykonania Umowy, w dniu 30 maja 2007 r.
Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 752/2007
w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz
niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy (3).

(5) Artykuł 10 ust. 4 Umowy stanowi, że w przypadku przy-
stąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu
(WTO) przed datą jej wygaśnięcia, Umowa wygasa,
a limity ilościowe zostają zniesione od dnia przystą-
pienia.

(6) Ukraina została członkiem Światowej Organizacji Handlu
w dniu 16 maja 2008 r.

(7) Z dniem tym rozporządzenie wprowadzające w życie
umowę stało się bezprzedmiotowe.

(8) Dla celów przejrzystości niezbędne jest zatem uchylenie
rozporządzenia (WE) nr 752/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 752/2007.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 26 maja 2008 r.

W imieniu Rady
D. RUPEL

Przewodniczący
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