
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/937 

z dnia 9 czerwca 2015 r. 

uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu 
niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich 

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)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 (2) weszło w życie w dniu 9 listopada 1993 r. i było stosowane, 
począwszy od dnia 1 stycznia 1993 r. 

(2)  W dniu 22 sierpnia 2012 r. Federacja Rosyjska przystąpiła do Światowej Organizacji Handlu. W konsekwencji 
Republika Serbii została ostatnim krajem, z którym Unia Europejska miała zawarte dwustronne porozumienie w 
sprawie handlu wyrobami włókienniczymi. 

(3)  W dniu 29 kwietnia 2008 r. podpisany został Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami 
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (3). Wszedł on 
w życie w dniu 1 września 2013 r. 

(4)  W dniu 1 lutego 2010 r. weszła w życie Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem 
między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (4). Od tamtej pory rozporzą
dzenie (EWG) nr 3030/93 nie miało już dłużej zastosowania do przywozu z Serbii. 

(5)  Tytuł I rozporządzenia Rady (WE) nr 427/2003 (5) wygasł w dniu 11 grudnia 2013 r. Wygasła tym samym 
możliwość nałożenia środków ochronnych za pomocą tego mechanizmu. 

(6)  Ze względu na pewność prawa należy zatem uchylić rozporządzenie (EWG) nr 3030/93, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 traci moc. 
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(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja 
Rady z dnia 28 maja 2015 r. 

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów 
włókienniczych z państw trzecich (Dz.U. L 275 z 8.11.1993, s. 1). 

(3) Dz.U. L 278 z 18.10.2013, s. 16. 
(4) Dz.U. L 28 z 30.1.2010, s. 2. 
(5) 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 (Dz.U. L 65 z 8.3.2003, s. 1). 



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 Strasburgu dnia 9 czerwca 2015 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 
M. SCHULZ 

Przewodniczący  

W imieniu Rady 
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

Przewodniczący   
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