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PROTOKÓł,

PRZEDł,UŻENIA MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO
POROZUMIENIA CUKROWNICZEGO Z 1958 R.

W SPRAWIE DALSZEGO

sporządzony w Londynie dnia 14 listopada 1966 r.
\, Przekład.
AU" Nom de la Republique Populaire de Pologne
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ '

LE CONSEIL D'ET A T
DE LA R~PUBLlQUE POPULAlRE DE POLOGNE

a tous

podaje do powszechnej wiadomości:

ceux qui ces Presentes Lettres verront
fait savoir ce qui suit:

uil Protocole portant nouvelle prorogation de l'Accord j
W dniu 14 listopada 1966 rokit sporządzony został. w
Londynie Protokół w . sprawie dalszego przedłużenia mocy . International sur le sune de 1958 a ete fait li Londres,.. le
quatorze novembre 1966.
obowiązującej Międzynarodowego porozumienia ' 'cukrowniczego z 1958 roku.
'
się z powyższym Protokołem Rada
go i uznaje za słuszny z zastrzeżeniami, uczynionymi, przy podpisaniu przez Przedstawiciela Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Międzynarodowego porozumIenia cukrowniczego z 1958 roku 0); oświadcza, że wymieniony Protokół jest przyjęty, ratyfikowany J pot'wierdzony,
. oraz prżyrzekli, że będzie niezmiennie zachowywany!

Apres avoirvu et examine leditProtocole le Conseil
d'Etat l'a approuve et approuve avec les reserves faites au
moment de la signature par le Re.p resentant du Gouverneinent
de la Republique Populaire de Pologne de l'Accord international sur le sucre le 1958 '); declare que le ProŁocole susmehtionne est accepte, ratifie et confirme et promet qu'U sera
inviolablement observe.

Na dowód czego wydanyz!,stałAkt nlniejszy, opatrzoPolskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

En Foi de Quoi les Presentes Lettres ont ete delivn~es,
revetue du Sceau de la Republique Populaire de Pologne.

Po

zlł:1;najomieniu

Państwa uznała

ny

pieczęcią

Dano w Warszawie, dnia 3 października 1967 roku.
Przewodniczący

Thmne

a Varsovie,

Rady Państwa:

President du Conseil d'Etat:

E. Ochab

L. S.

L. S.

' Minister Spraw Zagnmicznych:
w z.J.Winiewicz
(Tek:Jt

le 30ctobre 1967.
E. Ochab

Ministr.e des' Affaires Etrangeres:
wz.J. Winiewicz
protokołu

zalllieszczony jest

wzał.ączniku

nr 3 do niniejszego numeru).

0) ,,1. Podpisanie niniejszego Porozumienia,kt6rew artykułach 14 1 .34 wymienia ,Cbiny, nie może być w , żadnych ·okoliczno- I.:,
",c1ach uważane za uznanie władzy Kuomintangu nad terytorium Tajwanu ani tak zwaneg,o "Nacjonalistycznego Rządu Chinskiego~
jako leg,alnego ' i właściwęgo rządu Chin.
2. Bior.ąc pod ' uwagę fakt, że Polska Rzeczpospolita Ludowa jest krajem g05podarkiplanowej, postanowienia niniejszego Poro%umienla .orlnoszące się do ' produkcji, zapasów ' i subsydiowania eks portu, w szczególności artykuły . lO, 13 i 3, nie mają zastosowania
do ,P olskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
.
1.' The 5igning01 tbisAgreement, which in ArtiCles 14 and 34 mentions. China, may under no circumstances ,be regarded 'as ' a ' recogliitlonofthe 'authority .ol the ' Kuomintangover the territory of Talwan ' nor of t1ieso.callerl' ,;Chinese mationali1lUgovernment':,
:aithelegal and competeat ,g9vernmenlolChina.
!
2" Considerilm 'thefact ',tbat .the Polish, ' People's Republic 1s acountryof ' pla-nned economy, · t~provisionsof ' fhe ;presentAgl'e- .,
,ement ·concerning prOduction, stock' and : subsidisation· Qf>expOl't 'espedi1l1yArticlu rOj 1-3 'and3do not"il'p plyto thePółishPeopłe-'s "
Republic."
.
(D~ U. 2: 1960 r. Nc28,poz. 156).
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z dnia 13' marca 1968 r.\
/'

dotyczące ratyfikacji przez Polskę Protokołu w sprawie dalszego przedłużenia mocy. obowiązującej Międzynarodowego
. porozumienia cukrowniczego z 19,58 r., ' sporządzonego w Londynie dnia 14 listopada 1966 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty4 ustęp 2 Protokołu w sprawie dalszego przedłuzenia
mocy obowiązującej Międzynarodowego llorozumienia cukułem

/

krowniczego z 1958 r., sporządzonego w Londynie dnia 14 listopada 1966 r., złożony , został dnia' 14 grudnia i967 r. Rzą
dowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii l Północ-i .

