
DECYZJA RADY

z dnia 28 września 2007 r.

wypowiadająca w imieniu Wspólnoty protokół nr 3 w sprawie cukru AKP występującego
w konwencji AKP-EWG z Lomé oraz odpowiednie deklaracje załączone do konwencji, zawarte
w protokole nr 3 załączonym do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, w odniesieniu
do Barbadosu, Belize, Republiki Konga, Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiki Wysp Fidżi,
Republiki Gujany, Jamajki, Republiki Kenii, Republiki Madagaskaru, Republiki Malawi, Republiki
Mauritiusu, Republiki Mozambiku, Federacji Saint Kitts i Nevis, Republiki Surinamu, Królestwa
Suazi, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Republiki Trynidadu i Tobago, Republiki Ugandy,

Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe

(2007/627/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy protokołu nr 3 w sprawie cukru AKP wystę-
pującego w konwencji AKP-EWG z Lomé podpisanej
dnia 28 lutego 1975 r., wraz z odpowiednimi deklara-
cjami załączonymi do konwencji („protokół w sprawie
cukru”), zawartymi w protokole nr 3 załączonym do
załącznika V do Umowy o partnerstwie pomiędzy człon-
kami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami człon-
kowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23
czerwca 2000 r. („umowa o partnerstwie AKP-WE”) (1),
Wspólnota zobowiązuje się do zakupu i przywozu, po
gwarantowanych cenach, określonych ilości cukru trzci-
nowego, surowego lub białego, pochodzącego z państw
sygnatariuszy AKP, a państwa te zobowiązują się do jego
dostarczenia do Wspólnoty. Protokół w sprawie cukru
przewiduje możliwość wypowiedzenia protokołu przez
Wspólnotę w odniesieniu do każdego państwa AKP
i przez każde państwo AKP w odniesieniu do Wspólnoty,
z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia.

(2) Obecne przepisy dotyczące handlu stosowane
w odniesieniu do krajów AKP, zawarte w załączniku V
do umowy o partnerstwie AKP-WE, wygasają w dniu 31
grudnia 2007 r. Zgodnie z art. 36 umowy o partnerstwie
AKP-WE umowy o partnerstwie gospodarczym („umowy
EPA”) określą nowe ramy prawne handlu z państwami
AKP i zastąpią system handlu określony w umowie
o partnerstwie AKP-WE. Artykuł 36 ust. 4 umowy
o partnerstwie AKP-WE wymaga od stron przeglądu
protokołu w sprawie cukru w ramach negocjacji umów
EPA. Zwolnienie z zobowiązań Wspólnoty Europejskiej

w ramach artykułu I porozumienia GATT w zakresie
preferencji handlowych dla krajów AKP na podstawie
umowy o partnerstwie AKP-WE, przyznane przez konfe-
rencję ministerialną WTO, która odbyła się w Doha dnia
14 listopada 2001 r., także wygasa dnia 31 grudnia
2007 r.

(3) W celu uwzględnienia systemu przywozu cukru
w systemie przywozu przewidzianym w umowach EPA,
wskazane jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań dla
wypowiedzenia protokołu w sprawie cukru i wszelkich
zobowiązań w nim zawartych na odpowiednio
wczesnym etapie, ze względu na wymóg dwuletniego
okresu wypowiedzenia określony w protokole
w sprawie cukru.

(4) Ustalenia zawarte w protokole w sprawie cukru służyły
zarówno interesom AKP, jak i Wspólnoty, gdyż gwaran-
towały eksporterom z państw AKP zbyt na dochodowym
rynku oraz zapewniały regularne dostawy rafineriom
Wspólnoty przetwarzającym cukier trzcinowy. Ustalenia
zawarte w protokole w sprawie cukru AKP nie mogą
jednak zostać utrzymane. W kontekście reformy sektora
cukru we Wspólnocie Wspólnota nie będzie już gwaran-
tować cen europejskim producentom cukru w związku
ze stopniowym odchodzeniem od stosowanego wcześniej
mechanizmu interwencyjnego.

(5) W kontekście przechodzenia do liberalizacji handlu
między AKP-WE niemożliwe jest współistnienie nieogra-
niczonych ilości z gwarancjami dotyczącymi ceny
i wielkości zawartymi w protokole w sprawie cukru.
Jeśli chodzi o kraje najsłabiej rozwinięte (LDC), nieogra-
niczony dostęp do rynku dla cukru przewidziany został
na mocy inicjatywy „Wszystko oprócz broni” (EBA) od
dnia 1 lipca 2009 r. W związku z tym, że rozpoczęcie
drugiego etapu okresu przejściowego przewidziane jest
na dzień 1 października 2009 r., system cukrowy
w ramach EBA powinien zostać odpowiednio skorygo-
wany.
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(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3, poprawiona w Luksemburgu dnia
25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4).



(6) Wypowiedzenie nie przesądza o zawarciu w przyszłości
dwustronnych umów pomiędzy Wspólnotą a państwami
AKP w sprawie traktowania cukru w kontekście ogólnych
umów EPA.

(7) Konieczne jest zatem wypowiedzenie protokołu
w sprawie cukru zgodnie z jego art. 10 oraz powiado-
mienie o wypowiedzeniu każdego państwa AKP sygnata-
riusza protokołu w sprawie cukru,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym wypowiada się w imieniu Wspólnoty, ze skutkiem
od dnia 1 października 2009 r., protokół nr 3 w sprawie cukru
AKP występującego w konwencji AKP-EWG z Lomé podpisanej
dnia 28 lutego 1975 r., oraz odpowiednie oświadczenia załą-
czone do konwencji, zawarte w protokole nr 3 załączonym do
załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, podpisanej
w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., w odniesieniu do Barba-
dosu, Belize, Republiki Konga, Republiki Wybrzeża Kości
Słoniowej, Republiki Wysp Fidżi, Republiki Gujany, Jamajki,
Republiki Kenii, Republiki Madagaskaru, Republiki Malawi,
Republiki Mauritiusu, Republiki Mozambiku, Federacji Saint
Kitts i Nevis, Republiki Surinamu, Królestwa Suazi, Zjedno-
czonej Republiki Tanzanii, Republiki Trynidadu i Tobago, Repu-
bliki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna-
czenia osoby (osób) upoważnionych do powiadomienia rządów
Barbadosu, Belize, Republiki Konga, Republiki Wybrzeża Kości
Słoniowej, Republiki Wysp Fidżi, Republiki Gujany, Jamajki,
Republiki Kenii, Republiki Madagaskaru, Republiki Malawi,
Republiki Mauritiusu, Republiki Mozambiku, Federacji Saint
Kitts i Nevis, Republiki Surinamu, Królestwa Suazi, Zjedno-
czonej Republiki Tanzanii, Republiki Trynidadu i Tobago, Repu-
bliki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe
o wypowiedzeniu tego protokołu.

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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