
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1228/2011 

z dnia 16 listopada 2011 r. 

w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 429/73 ustanawiającego szczególne przepisy 
dotyczące przywozu do Wspólnoty niektórych towarów podlegających rozporządzeniu (EWG) 

nr 1059/69 i pochodzących z Turcji 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zwiększenie przejrzystości prawa unijnego jest zasadni
czym elementem strategii lepszego stanowienia prawa 
wdrażanego przez instytucje Unii. W tym kontekście 
należy usunąć z pozostającego w mocy prawodawstwa 
te akty prawne, które nie wywołują już rzeczywistych 
skutków. 

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 429/73 ( 2 ) zostało przy
jęte w celu określenia obniżonego stałego składnika 
należności celnych przywozowych dla przetworzonych 
produktów rolnych pochodzących z Turcji 
i przywożonych w ramach protokołu dodatkowego do 
Układu ustanawiającego Stowarzyszenie między Euro
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego 
dnia 23 listopada 1970 r. 

(3) W decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja 
z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia 

w życie ostatniego etapu unii celnej ( 3 ) określono zasady 
ustalania ceł na pochodzące z Turcji przetworzone 
produkty rolne importowane do Unii Europejskiej. 
W związku z tym przepisy rozporządzenia (EWG) 
nr 429/73 przestały obowiązywać. 

(4) W celu zapewnienia pewności i jasności prawa 
rozporządzenie (EWG) nr 429/73 powinno zatem zostać 
uchylone, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Rozporządzenie (EWG) nr 429/73 traci moc. 

2. Uchylenie aktu, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez 
uszczerbku dla: 

a) obowiązywania aktów unijnych przyjętych na podstawie 
aktu, o którym mowa w ust. 1; oraz 

b) dalszego obowiązywania zmian wprowadzonych na mocy 
aktu, o którym mowa w ust. 1, do innych aktów unijnych, 
które nie zostały uchylone niniejszym rozporządzeniem. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 listopada 2011 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

J. BUZEK 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

W. SZCZUKA 
Przewodniczący

PL 8.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/17 

( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz 
decyzja Rady z dnia 20 października 2011 r. 

( 2 ) Dz.U. L 59 z 5.3.1973, s. 85. ( 3 ) Dz.U. L 35 z 13.2.1996, s. 1.


