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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 502/2004

av 11. mars 2004

om endring av forordning (EF) nr. 1177/2002 om en midlertidig beskyttelsesordning for  
skipsbyggingsindustrien(*)

2007/EØS/9/12

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 87 nr. 3 bokstav e), artikkel 89 og 
artikkel 133,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europakommisjonen og Republikken Koreas regjering 
undertegnet 22. juni 2000 den omforente protokoll 
om verdensmarkedet for skipsbygging, heretter kalt 
«den omforente protokoll», med sikte på å gjenopprette 
rettferdige og oversiktlige konkurransevilkår. 
Forpliktelsene etter den omforente protokoll, særlig 
forpliktelsen til å sikre en effektiv prisovervåkingsord-
ning, er imidlertid ikke blitt oppfylt på en effektiv måte 
fra Sør-Koreas side, og en tilfredsstillende løsning er 
derfor ikke oppnådd.

2) Som et ekstraordinært og midlertidig tiltak, og for å hjelpe 
Fellesskapets skipsverft innenfor de markedssegmentene 
som har lidd alvorlig skade som følge av illojal konkurranse 
fra Sør-Korea, ble en midlertidig beskyttelsesordning 
for skipsbyggingsindustrien innført ved forordning 
(EF) nr. 1177/2002(2) for bestemte markedssegmenter 
i et kort og begrenset tidsrom. Den midlertidige 
beskyttelsesordningen ble bare tillatt etter at Fellesskapet 
hadde innledet en framgangsmåte for tvisteløsning mot 
Republikken Korea, og den kan ikke lenger tillates 
dersom denne framgangsmåten for tvisteløsning har ført 
til en løsning eller er blitt innstilt.

3) Fellesskapet innledet 8. oktober 2002, i henhold til 
beslutning 2002/818/EF(3), en framgangsmåte for 
tvisteløsning mot Republikken Korea ved å anmode om 

 
 
  
 
 
 

samråd i samsvar med Verdens handelsorganisasjons 
overenskomst om regler og framgangsmåter for 
tvisteløsning.

4) Samrådet som ble avholdt mellom Republikken Korea 
og Fellesskapet, som forutsatt i WTO-avtalen, førte 
ikke til noen tilfredsstillende løsning. Fellesskapet 
anmodet 11. juni 2003 WTOs tvisteløsningsorgan om 
å opprette et panel for den illojale praksis i koreansk 
skipsbyggingsindustri.

5) Forordning (EF) nr. 1177/2002 opphører å gjelde  
31. mars 2004. Republikken Korea har ennå ikke på en 
effektiv måte gjennomført sine forpliktelser i henhold til 
den omforente protokoll, og WTOs framgangsmåte for 
tvisteløsning forventes ikke å ha ført til en løsning innen 
nevnte dato. Den midlertidige beskyttelsesordningen må 
derfor forlenges —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artkkel 1

Artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1177/2002 skal lyde:

«Artikkel 5

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er blitt 
kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den opphører 
å gjelde 31. mars 2005.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 19.3.2004, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2004 av 4. juni 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 25.11.2004, s. 13.

(1) Uttalelse av 26. februar 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) EFT L 172 av 2.7.2002, s. 1.
(3) Kommisjonsbeslutning 2002/818/EF av 8. oktober 2002 i henhold til 

bestemmelsene i rådsforordning  (EF) nr. 3286/94 om handelspraksis 
opprettholdt av Korea som påvirker handelen med handelsskip (EFT L 281 
av 19.10.2002, s. 15).
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Utferdiget i Brussel, 11. mars 2004.

 For Rådet

 M. HARNEY

 Formann


