
A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. június 21.)

az Európai Közösség és Ukrajna között egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 2003/893/EK
határozat módosításáról

(2004/521/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 133. cikkére, mivel:

mivel:

(1) 2004. május 1-jétől az Európai Unió tíz új tagállamot
foglal magába, amelyek a következők: Ciprus, a Cseh
Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia. A
2003-as csatlakozási okmány 6. cikkének (8) bekezdése
kiköti, hogy a Közösség által az acéltermékek behozata-
lára alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új tagálla-
moknak az utóbbi években megvalósult behozatala
alapján ki kell igazítani.

(2) A Tanács az Európai Közösség és Ukrajna között egyes
acéltermékek kereskedelméről szóló 2003/893/EK határ-
ozatával (1) meghatározta az Ukrajnából származó egyes
acéltermékeknek az Európai Közösségbe történő behoza-
talára vonatkozó mennyiségi határértékeket.

(3) Mivel a kétoldalú acélegyezmény megkötéséről Ukraj-
nával folytatott tárgyalások még nem fejeződtek be, vala-
mint a 2003-as csatlakozási okmány 6. cikke (8) bekez-
dése harmadik albekezdésének értelmében, a hagyomá-
nyos kereskedelemnek az Európai Unió bővítését követő
fenntartása érdekében rendelkezni szükséges a meglévő
mennyiségi határértékek felemeléséről. Az emelés az új
tagállamok 2000., 2001. és 2002. évi, az érintett acél-
termékekre vonatkozó behozatalának átlagértékén alapul,

időarányos kiigazítással, mivel a bővítés 2004. május
1-jén lép hatályba, és további 30 %-os, az Ukrajna által
a vashulladék kivitelére bevezetett akadályok eredménye-
ként Ukrajna vonatkozásában elfogadott mennyiségi
határértékekre alkalmazott csökkentési tényezővel azonos
tényező alkalmazásával történő kiigazítással. Ezeket a
mennyiségi határértékeket az egyezmény megkötését
követően szükség szerint tovább módosítják.

(4) Ezért a 2003/893/EK tanácsi határozat II. mellékletét
módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2003/893/EK határozat II. melléklete helyébe e határozat
melléklete lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Luxemburgban, 2004. június 21-én.

a Tanács részéről

J. WALSH

az elnök
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MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

MENNYISÉGI HATÁRÉRTÉKEK – UKRAJNA

tonna

Év

Termékek

2004

SA Sík termékek

SA1 Tekercsek 62 037

SA2 Durvalemez 200 104

SA3 Egyéb sík termékek 66 608

SB Hosszú termékek

SB1 Gerendák 12 481

SB2 Dróthenger 66 828

SB3 Egyéb hosszú termékek 122 170”
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