
DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania
motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego
rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji

taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8028)

(2008/938/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia
22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji tary
fowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia
2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE)
nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr
1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (1), w szczególności jego art.
10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 732/2008 przewiduje przy
znanie szczególnego rozwiązania motywacyjnego doty
czącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów
krajom rozwijającym się, które spełniają wymogi okre
ślone w art. 8 i 9 tego rozporządzenia.

(2) Każdy kraj rozwijający się pragnący skorzystać ze szcze
gólnego rozwiązania motywacyjnego powinien był
złożyć do dnia 31 października 2008 r. stosowny
pisemny wniosek, któremu towarzyszyły wyczerpujące
informacje na temat ratyfikacji właściwych konwencji,
prawodawstwa i środków mających na celu skuteczne
wdrożenie przepisów konwencji, oraz zobowiązanie do
przyjęcia i pełnego przestrzegania mechanizmu kontroli
i przeglądu przewidzianego we właściwych konwencjach
i powiązanych instrumentach. Pozytywne rozpatrzenie
takiego wniosku uwarunkowane jest również koniecz
nością uznania kraju składającego wniosek za podatny
na zagrożenia zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ust.
2 rozporządzenia (WE) nr 732/2008.

(3) Komisja zbadała złożone wnioski, zgodnie z przepisami
art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 732/2008,
i sporządziła ostateczny wykaz państw beneficjentów
spełniających te kryteria. W związku z tym szczególne
rozwiązanie motywacyjne powinno zostać przyznane
wymienionym krajom w okresie od dnia 1 stycznia
2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

(4) Zgodnie z art. 10 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr
732/2008 spełnienie kryteriów, które są skądinąd przed
miotem toczonych dochodzeń w odniesieniu do Sri
Lanki (2) oraz Salwadoru (3), wszczętych przez Komisję
na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 980/2005 (4), podlega ustaleniu w toku tych docho
dzeń.

(5) Terminowe ogłoszenie niniejszej decyzji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej powinno zagwarantować
spełnienie spoczywającego na Komisji zgodnie z art. 10
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 zobowiązania
do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej wykazu państw korzystających ze szczególnego
rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważo
nego rozwoju i dobrych rządów od dnia 1 stycznia
2009 r.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ds. Preferencji Ogólnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące kraje rozwijające się korzystają w okresie od dnia
1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. ze szczególnego
rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego
rozwoju i dobrych rządów, ustanowionego w rozporządzeniu
(WE) nr 732/2008:

(AM) Armenia

(AZ) Azerbejdżan

(BO) Boliwia

(CO) Kolumbia

(CR) Kostaryka

(EC) Ekwador

(GE) Gruzja

(GT) Gwatemala

(HN) Honduras

(LK) Sri Lanka

PLL 334/90 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.12.2008

(1) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.

(2) Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 34.
(3) Dz.U. L 108 z 18.4.2008, s. 29.
(4) Dz.U. L 169 z 30.6.2005, s. 1.



(MN) Mongolia

(NI) Nikaragua

(PE) Peru

(PY) Paragwaj

(SV) Salwador

(VE) Wenezuela

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do: Republiki Armenii, Repu
bliki Azerbejdżanu, Republiki Boliwii, Republiki Kolumbii,
Republiki Kostaryki, Republiki Ekwadoru, Republiki Salwadoru,

Gruzji, Republiki Gwatemali, Republiki Hondurasu, Mongolii,
Republiki Nikaragui, Republiki Paragwaju, Republiki Peru,
Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki
i Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Catherine ASHTON

Członek Komisji
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