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

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1217/2008

z dnia 8 grudnia 2008 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 w celu włączenia Republiki Zambii
do wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 28 listopada 2007 r. Wspólnota zakończyła
negocjacje w sprawie umowy przejściowej ustanawiającej
ramy umowy o partnerstwie gospodarczym (dalej zwanej
„przejściową EPA”) z Seszelami, Zambią i Zimbabwe.

(2) Ponieważ w dniu 28 listopada 2007 r., gdy zakończono
negocjacje w sprawie przejściowej EPA, Wspólnota
i Republika Zambii nie uzgodniły jeszcze zambijskiej
oferty w sprawie dostępu do rynku, włączenie Zambii
do załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr
1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stoso
wania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących
z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych
w umowach ustanawiających lub prowadzących do usta
nowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1) nie
było możliwe.

(3) Wspólnota i Zambia zakończyły negocjacje w sprawie
zambijskiej oferty dostępu do rynku w dniu 30 września
2008 r.

(4) W związku z powyższym, w świetle art. 2 ust. 2 rozpo
rządzenia (WE) nr 1528/2007, należy zmienić
załącznik I w celu uwzględnienia w nim Zambii.

(5) Aby uwzględnić włączenie Zambii do zakresu stosowania
rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, rozporządzenie
Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r.
ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji
produktów cukrowniczych w latach gospodarczych
2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie
z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami
preferencyjnymi (2) zostanie, w stosownym czasie, zmie
nione przez Komisję ze skutkiem od dnia wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007
nazwa „Republika Zambii” zostaje wpisana pomiędzy pozycje
„Republika Ugandy” a „Republika Zimbabwe”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady
B. KOUCHNER

Przewodniczący
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