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                                        REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 502/2004                                         2007/EES/9/11 

frá 11. mars 2004 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1177/2002 um tímabundnar varnarráðstafanir fyrir 
skipasmíðaiðnaðinn (*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
87. gr. (e-lið 3. mgr.), 89. gr. og 133. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 
 
með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (1), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna og ríkis-

stjórn Lýðveldisins Kóreu undirrituðu samþykkta 
fundargerð varðandi skipasmíðaiðnað í heiminum 
22. júní 2000, hér á eftir nefnd „samþykkta fundar-
gerðin“, með það fyrir augum að koma aftur á 
sanngjörnum og gagnsæjum samkeppnisskilyrðum. 
Af hálfu Kóreu hefur þó ekki verið staðið með skil-
virkum hætti við skuldbindingar samkvæmt sam-
þykktu fundargerðinni, einkum að því er varðar þá 
skuldbindingu að tryggja skilvirkt kerfi verðlags-
eftirlits, og því hefur enn ekki náðst viðunandi 
niðurstaða. 

 
2) Sem undantekning og til bráðabirgða, og til að veita 

aðstoð til skipasmíðastöðva Bandalagsins í þeim 
geirum sem hafa orðið fyrir neikvæðum áhrifum í 
formi verulegs tjóns og alvarlegs skaða af völdum 
óréttmætrar samkeppni frá Kóreu, voru þó teknar upp 
tímabundnar varnarráðstafanir fyrir skipasmíða-
iðnaðinn með reglugerð (EB) nr. 1177/2002 (2) sem 
skyldu einungis ná til takmarkaðs markaðsgeira og 
standa yfir í stuttan og afmarkaðan tíma. Einkum var 
tekið fram að ekki skyldi heimila tímabundnu 
varnarráðstafanirnar fyrr en framkvæmdastjórnin 
hefði hafið málsmeðferð um lausn deilumála gagnvart 
Lýðveldinu Kóreu og að ekki yrði unnt að heimila 
þær lengur ef þessari málsmeðferð um lausn 
deilumála yrði hætt eða henni frestað. 

 
3) Hinn 8. október 2002 hóf framkvæmdastjórnin máls-

meðferð um lausn deilumála gagnvart Lýðveldinu 
Kóreu, í samræmi við ákvörðun 2002/818/EB (3), 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 81, 19.3.2004, bls. 6. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2004 frá 4. júni 
2004 um breytingu á XV. viðauka (Ríkisaðstoð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 59, 
25.11.2004, bls. 13. 

(1) Álit frá 26. febrúar 2003 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum 
EB). 

(2) Stjtíð. EB L 172, 2.7.2002, bls. 1. 
(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/818/EB of 8. október 2002 

samkvæmt ákvæðum reglugerðar ráðsins (EB) nr. 3286/94 um 
viðskiptahætti í Kóreu sem hafa áhrif á verslun með skip til 
atvinnurekstrar (Stjtíð. EB L 281, 19.10.2002, bls. 15). 

með því að óska eftir því að haft yrði samráð í 
samræmi við samkomulag Alþjóðaviðskiptastofnun-
arinnar um reglur og málsmeðferð við lausn 
deilumála. 

4) Ekki náðist viðunandi lausn í samningaviðræðum 
Lýðveldisins Kóreu og framkvæmdastjórnarinnar í 
anda samningsins um Alþjóðaviðskiptastofnunina. 
Hinn 11. júní 2003 fór framkvæmdastjórnin þess á leit 
við nefnd Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um lausn 
deilumála að hún skipaði kærunefnd til að fjalla um 
óréttmæta samkeppni frá Kóreu í skipasmíðaiðnaði. 

5) Reglugerð (EB) nr. 1177/2002 fellur úr gildi 31. mars 
2004. Lýðveldið Kórea hefur enn ekki staðið að fullu 
við skuldbindingar sínar samkvæmt samþykktu 
fundargerðinni og ekki er búist við að málsmeðferð 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um málsmeðferð við 
lausn deilumála verði lokið fyrir þann dag. Því er 
nauðsynlegt að framlengja tímabundnu varnar-
ráðstafanirnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1177/2002 komi eftir-
farandi: 

„5. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Hún fellur úr 
gildi 31. mars 2005.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 11. mars 2004. 
 

Fyrir hönd ráðsins, 

M. Harney 

forseti. 
 

 
 
 


