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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK

A TANÁCS 455/2008/EK RENDELETE

(2008. május 26.)

az Ukrajnából származó egyes acéltermékek importjára vonatkozó egyes korlátozások igazgatásáról
szóló 752/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai,
másrészről Ukrajna közötti partnerség létrehozásáról
szóló partnerségi és együttműködési megállapodás (1) (a
továbbiakban: PEM) 1998. március 1-jén hatályba lépett.

(2) A PEM 22. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az egyes
acéltermékek kereskedelmét a 14. cikk kivételével a
megállapodás III. címe, valamint egy mennyiségi megál-
lapodás rendelkezései szabályozzák.

(3) Az Európai Közösség és Ukrajna kormánya 2007. június
18-án megkötötte az egyes acéltermékek kereskedelméről
szóló megállapodást (2) (a továbbiakban: megállapodás).

(4) A megállapodás végrehajtása céljából 2007. május 30-án
a Tanács elfogadta az Ukrajnából származó egyes acélter-
mékek importjára vonatkozó egyes korlátozások igazga-
tásáról szóló 752/2007/EK rendeletet (3).

(5) A megállapodás 10. cikkének (4) bekezdése úgy rendel-
kezik, hogy abban az esetben, ha Ukrajna a megállapodás
lejárta előtt csatlakozna a Kereskedelmi Világszerve-
zethez, a csatlakozás napján a megállapodás megszűnik,
a keretmennyiségeket pedig eltörlik.

(6) 2008. május 16-án Ukrajna a Kereskedelmi Világszer-
vezet tagja lesz.

(7) Azon a napon a megállapodást végrehajtó rendelet tárgy-
talanná válik.

(8) Az egyértelműség biztosítása érdekében a 752/2007/EK
rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 752/2007/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 26-án.

a Tanács részéről
az elnök
D. RUPEL
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