
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 110/2009

z dnia 5 lutego 2009 r.

zmieniające wykaz państw wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 519/94

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 427/2003 z dnia
3 marca 2003 r. w sprawie mechanizmu tymczasowych
środków ochronnych przy przywozie określonych towarów
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 519/94 w sprawie wspólnych reguł
przywozu z niektórych państw trzecich (1), w szczególności
jego art. 22 ust. 3,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 519/94 (2) Rada przyjęła
wspólne reguły przywozu z niektórych państw trzecich,
które zawierają również przepisy w sprawie środków
ochronnych.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 519/94 stosuje się między
innymi do przywozu pochodzącego z Ukrainy.

(3) Rozporządzeniem (WE) nr 427/2003 Rada przyjęła
wspólne reguły dotyczące mechanizmu tymczasowych
środków ochronnych przy przywozie określonych

towarów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 519/94
w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych
państw trzecich.

(4) Rozporządzeniem (WE) nr 427/2003 Rada przekazała
Komisji odpowiedzialność za aktualizację załącznika
I do rozporządzenia (WE) nr 519/94.

(5) W związku z przystąpieniem Ukrainy do Światowej
Organizacji Handlu należy ustanowić przepis, że kraj
ten zostanie wyłączony z zakresu rozporządzenia (WE)
nr 519/94.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Doradczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł

Ukrainę skreśla się z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr
519/94.

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 5 lutego 2009 r.

W imieniu Komisji
Catherine ASHTON

Członek Komisji
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