
DECYZJA RADY (UE) 2019/2136 

z dnia 5 grudnia 2019 r. 

upoważniająca do podjęcia rokowań w sprawie zmiany Międzynarodowej umowy w sprawie cukru 
z 1992 r. 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku 
art. 218 ust. 3 i 4, 

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Rady 92/580/EWG (1) Unia została stroną Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r. (2) („ISA”) 
oraz członkiem Międzynarodowej Organizacji Cukru („ISO”). 

(2) Od 1995 r. Unia zatwierdzała przedłużenie ISA na dwuletnie okresy. Dnia 19 lipca 2019 r. na 55. sesji Międzynaro-
dowej Rady ds. Cukru („ISC”) Komisja, na podstawie upoważnienia Rady (3), opowiedziała się za dalszym przedłuże-
niem ISA na okres do dwóch lat, kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. 

(3) W dniu 19 lipca 2019 r. ISC podjęła decyzję o przedłużeniu ISA o dwa lata, do dnia 31 grudnia 2021 r. 

(4) Zgodnie z art. 8 ISA ISC jest organem wykonującym lub prowadzącym do wykonania wszystkich funkcji niezbęd
nych do realizacji postanowień ISA. Zgodnie z art. 13 ISA wszystkie decyzje ISC mają być podejmowane zasadniczo 
w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba 
że w ISA przewidziano głosowanie specjalne. 

(5) Zgodnie z art. 25 ISA członkowie ISO posiadają łącznie 2 000 głosów. Każdy z członków ISO posiada określoną 
liczbę głosów, która jest corocznie korygowana według kryteriów ustanowionych w ISA. 

(6) Uczestnictwo w międzynarodowej umowie w sprawie cukru leży w interesie Unii, biorąc pod uwagę znaczenie tego 
sektora dla pewnej liczby państw członkowskich i dla gospodarki europejskiego sektora cukru. 

(7) Instytucjonalne ramy umowy ISA, w szczególności podział głosów wśród członków ISO, który również określa 
wkład finansowy każdego członka na rzecz ISO, nie odzwierciedlają już jednak realiów światowego rynku cukru. 

(8) Zgodnie z zasadami ISA dotyczącymi wkładów finansowych na rzecz ISO udział wkładu finansowego Unii pozostał 
taki sam od 1992 r., chociaż światowy rynek cukru, a w szczególności względna pozycja Unii na nim, znacznie 
zmienił się od tego czasu. W związku z tym Unia ponosiła nieproporcjonalnie dużą część kosztów budżetowych i 
odpowiedzialności w ISO w ostatnich latach. 

(9) Decyzją Rady (UE) 2017/2242 (4) Komisja została upoważniona przez Radę do podjęcia rokowań z pozostałymi 
stronami ISA w obrębie ISC w celu zmodernizowania ISA, a w szczególności w celu wyeliminowania obecnych roz
bieżności pomiędzy podziałem głosów i wkładem finansowym członków ISO, a ich względną pozycją na świato
wym rynku cukru. To upoważnienie jest ważne do dnia 31 grudnia 2019 r. 

(1) Decyzja Rady 92/580/EWG z dnia 13 listopada 1992 r. dotycząca podpisania i zawarcia międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 
1992 r. (Dz.U. L 379 z 23.12.1992, s. 15). 

(2) Międzynarodowa umowa w sprawie cukru z 1992 r. (Dz.U. L 379 z 23.12.1992, s. 16). 
(3) Decyzja Rady (UE) 2019/1251 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w 

ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie cukru 
z 1992 r. (Dz.U. L 195 z 23.7.2019, s. 18). 

(4) Decyzja Rady (UE) 2017/2242 z dnia 30 listopada 2017 r. upoważniająca do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zmiany Międzynarodo-
wej umowy w sprawie cukru z 1992 r. (Dz.U. L 322 z 7.12.2017, s. 29). 
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(10) Na podstawie upoważnienia udzielonego decyzją (UE) 2017/2242 Komisja podjęła rokowania z państwami człon
kowskimi ISO i przedstawiła wnioski dotyczące zmian w art. 25 ISA. Dnia 19 lipca 2019 r. ISC podjęła decyzję o 
podjęciu rokowań pod kierunkiem Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) 
przed swoim posiedzeniem w listopadzie 2019 r. W odpowiedzi na wnioski licznych państw członkowskich ISO 
Międzynarodowa Rada ds. Cukru postanowiła, że poza zmianą art. 25 ISA zajmie się przeglądem innych części ISA, 
mianowicie obejmujących cele i program prac ISO. Zgodnie z decyzją ISC rokowania zostaną zakończone nie 
później niż dnia 31 grudnia 2021 r. 

(11) Konieczne jest zatem otrzymanie od Rady nowego upoważnienia, które obejmie poszerzony zakres rokowań i 
przedłużony termin. 

(12) Wszelkie poprawki uzgodnione podczas rokowań muszą być przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 44 
umowy. Zgodnie z tym artykułem ISC może, w drodze głosowania specjalnego, zalecić członkom ISO zmianę do 
umowy ISA. Unia, jako członek ISC, zgodnie z art. 7 ISA powinna mieć możliwość uczestniczenia w rokowaniach 
w celu zmiany ram instytucjonalnych ISA. 

(13) Dlatego też należy upoważnić Komisję do podjęcia rokowań w ramach ISC celem zmiany ISA, ustanowienia wytycz
nych negocjacyjnych. Podczas prowadzenia negocjacji Komisja powinna dalej konsultować się z tym samym specjal
nym komitetem, powołanym decyzją (UE) 2017/2242, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym upoważnia się Komisję do podjęcia rokowań celem wprowadzenia zmian do Międzynarodowej umowy w 
sprawie cukru z 1992 r. 

2. Rokowania są prowadzone na podstawie wytycznych negocjacyjnych Rady określonych w addendum do niniejszej 
decyzji. 

Artykuł 2 

Rokowania należy prowadzić w konsultacji z Grupą Roboczą ds. Grup Towarowych. 

Artykuł 3 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2019 r.  

W imieniu Rady 
Przewodniczący 

M. LINTILÄ     
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