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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 28 września 2007 r.

wypowiadająca w imieniu Wspólnoty Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą
a Republiką Indii w sprawie cukru trzcinowego

(2007/626/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy Umowy między Europejską Wspólnotą Gospo-
darczą a Republiką Indii w sprawie cukru trzcinowego
(zwanej dalej „umową”), zatwierdzonej decyzją Rady
75/456/EWG (1), Wspólnota zobowiązuje się do zakupu
i przywozu, po cenach gwarantowanych, określonej ilości
pochodzącego z Indii cukru trzcinowego, surowego lub
białego, a Indie zobowiązują się dostarczyć go do Wspól-
noty. Artykuł 11 umowy zapewnia możliwość wypowie-
dzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem
dwuletniego okresu wypowiedzenia.

(2) Wskutek likwidacji systemu interwencji w ramach zrefor-
mowanej wspólnej organizacji rynku cukru wewnętrzne
ceny cukru nie będą już gwarantowane poprzez skup
interwencyjny. W związku z tym należy zlikwidować
system cen gwarantowanych w odniesieniu do cukru
przywożonego w ramach umowy.

(3) Należy zatem wypowiedzieć umowę zgodnie z jej art. 11
oraz powiadomić o tym wypowiedzeniu Indie jako
sygnatariusza umowy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym w imieniu Wspólnoty wypowiada się ze skutkiem
od dnia 1 października 2009 r. Umowę między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Indii w sprawie cukru
trzcinowego, podpisaną dnia 18 lipca 1975 r.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna-
czenia osoby lub osób upoważnionych do powiadomienia
rządu Indii o wypowiedzeniu wspomnianej umowy.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 września 2007 r.

W imieniu Rady
M. PINHO

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 190 z 23.7.1975, str. 35.


