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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie wniosku Burkina Faso o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru z krajów AKP

(2004/527/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 133 w powiązaniu z art. 300 ust. 2
pierwsze zdanie,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólna Deklaracja w sprawie Protokołu 3 w sprawie
cukru z AKP do Umowy o Partnerstwie AKP-WE (1)
stanowi, że zostanie zbadany każdy wniosek o uczest-
nictwo w przepisach tego protokołu, złożony przez
państwo Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), będące
umawiającą się stroną Konwencji, lecz niewymienione
w tym Protokole.

(2) Burkina Faso jest krajem AKP, będącym umawiającą się
stroną Umowy o partnerstwie AKP-WE, który zwrócił się
z wnioskiem o uczestnictwo w przepisach wyżej wymie-
nionego Protokołu.

(3) W liście z dnia 30 września 2002 r. państwa AKP wyra-
ziły zgodę na przystąpienie Burkina Faso do wyżej
wymienionego Protokołu.

(4) Badanie wniosku Burkina Faso wykazało, że kraj ten nie
jest eksporterem netto cukru i nie jest w stanie w sposób
trwały dokonywać wywozów cukru.

(5) Właściwym jest przekazanie tych wniosków Burkina Faso
na piśmie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Wniosek złożony przez Burkina Faso o przystąpienie do Proto-
kołu nr 3 w sprawie cukru z AKP do Umowy o Partnerstwie
AKP-WE nie zostaje przyjęty.

Załączony list jest wysłany do Burkina Faso.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2004 r.

W imieniu Rady
M. CULLEN

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 269.



ZAŁĄCZNIK

Bruksela,

Szanowny Panie Ambasadorze,

Mam zaszczyt zwrócić się do Pana, nawiązując do listu z dnia 8 listopada 2000 r., w którym przedłożony został wniosek
o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru z AKP. Zgodnie ze Wspólną Deklaracją załączoną do Protokołu w sprawie
cukru z AKP, Wspólnota Europejska zbadała przedłożony wniosek i stwierdziła, że w chwili obecnej Burkina Faso nie jest
w stanie w sposób trwały wypełniać zobowiązań zawartych w Protokole. W odniesieniu do wcześniejszych przypadków
zdolność do wypełniania tych obowiązków określana była na podstawie tego, czy dany kraj jest eksporterem netto cukru.

Muszę zatem z przykrością poinformować Pana, że wniosek Burkina Faso o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru
nie może zostać przyjęty.

Kopię niniejszego listu otrzymuje Sekretarz Generalny Państw AKP.

Z wyrazami najgłębszego szacunku,

W imieniu Rady Unii Europejskiej

PL1.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 232/41


