
DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 marca 2008 r.

przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 980/2005 odnośnie do wolności związkowej i ochrony praw związkowych w Salwadorze

(2008/316/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia
27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji
taryfowych (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem ds. Preferencji Ogólnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja otrzymała informację, że Sąd Najwyższy
w Salwadorze w orzeczeniu z dnia 28 października
2007 r. w sprawach 63-2007 i 69-2007 uznał niektóre
przepisy Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
nr 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw
związkowych za niezgodne z art. 47 Konstytucji Salwa-
doru.

(2) Artykuł 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 980/2005
przewiduje czasowe wycofanie szczególnego rozwiązania
motywacyjnego, o którym mowa w rozdziale 2 sekcja II
tego rozporządzenia, w szczególności, gdy ustawodaw-
stwo krajowe nie zawiera już konwencji, o których
mowa w załączniku III do tego rozporządzenia, ratyfiko-
wanych w celu spełnienia wymogów art. 9 ust. 1 i 2 lub
gdy ustawodawstwo to nie jest skutecznie wdrażane.

(3) Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87
dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związ-
kowych wymieniona jest w załączniku III część A pkt 14
rozporządzenia (WE) nr 980/2005.

(4) Komisja przeprowadziła wstępne badanie orzeczenia
Sądu Najwyższego Salwadoru w sprawach 63-2007
oraz 69-2007 i uznała za konieczne dalsze przeanalizo-
wanie skutków prawnych tego orzeczenia w celu usta-
lenia, czy uzasadniają one czasowe wycofanie szczegól-
nego rozwiązania motywacyjnego. Z tego względu
Komisja uważa, że istnieją wystarczające podstawy do
wszczęcia dochodzenia.

(5) Konsultacje z Komitetem ds. Preferencji Ogólnych zostały
przeprowadzone w dniu 3 marca 2008 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Komisja wszczyna dochodzenie w celu ustalenia, czy krajowe
ustawodawstwo Republiki Salwadoru nie zawiera już Konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 dotyczącej wolności
związkowej i ochrony praw związkowych lub czy ustawodaw-
stwo to nie jest skutecznie wdrażane.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 2008 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 169 z 30.6.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 55/2008 (Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 1).


