
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1126/2010 

z dnia 3 grudnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1547/2007 w odniesieniu do wydłużenia okresu 
przejściowego na wycofanie Republiki Zielonego Przylądka z wykazu państw beneficjentów 

objętych szczególnymi ustaleniami dla krajów najsłabiej rozwiniętych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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. 11 ust. 8, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Republika Zielonego Przylądka (zwana dalej „Zielonym 
Przylądkiem”) jest państwem beneficjentem objętym 
szczególnymi ustaleniami dla krajów najsłabiej rozwinię
tych (znanym także jako program „Wszystko oprócz 
broni”) w ramach ogólnego systemu preferencji taryfo
wych Unii. 

(2) Artykuł 11 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 
przewiduje możliwość usunięcia państwa z wykazu 
krajów objętych szczególnymi ustaleniami dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych, kiedy państwo to zostanie wyklu
czone z wykazu krajów najsłabiej rozwiniętych przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych. Artykuł ten prze
widuje także ustanowienie co najmniej trzyletniego 
okresu przejściowego, zanim usunięcie stanie się 
skuteczne. 

(3) Organizacja Narodów Zjednoczonych usunęła Zielony 
Przylądek z wykazu krajów najsłabiej rozwiniętych 
z dniem 1 stycznia 2008 r. ( 2 ). 

(4) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1547/2007 ( 3 ) 
Zielony Przylądek został usunięty z wykazu państw 
beneficjentów objętych szczególnymi ustaleniami dla 

krajów najsłabiej rozwiniętych z dniem 1 stycznia 
2011 r. po upływie trzyletniego okresu przejściowego. 

(5) Okres przejściowy ustanowiony rozporządzeniem (WE) 
nr 1547/2007 przypadł na okres kryzysu gospodarczego 
i charakteryzował się mniejszym obrotem handlowym, 
który negatywnie wpłynął na podejmowane przez 
Zielony Przylądek wysiłki na rzecz dywersyfikacji gospo
darczej. Okres przejściowy nie zapewnił zatem Zielo
nemu Przylądkowi czasu koniecznego dla likwidacji 
nadmiernego uzależnienia od jednego kluczowego 
sektora eksportu i złagodzenia potencjalnych negatyw
nych skutków wykluczenia z programu „Wszystko 
oprócz broni”. W związku z tym należy wydłużyć ten 
okres do dnia 1 stycznia 2012 r. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Ogólnych Preferencji Tary
fowych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1547/2007 otrzymuje 
brzmienie: 

„Artykuł 1 

Republika Zielonego Przylądka zostaje z dniem 1 stycznia 
2012 r. usunięta z wykazu państw beneficjentów objętych 
szczególnymi ustaleniami dla krajów najsłabiej rozwiniętych 
w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008.” 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1. 
( 2 ) Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/Res/59/210 z dnia 

20 grudnia 2004 r. 
( 3 ) Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 70.


