
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1127/2010 

z dnia 3 grudnia 2010 r. 

ustanawiające okres przejściowy na wycofanie Republiki Malediwów z wykazu państw 
beneficjentów szczególnego rozwiązania dla krajów najsłabiej rozwiniętych, zgodnie 
z 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. 

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 Malediwów (zwana dalej „Malediwami”) jest 
beneficjentem szczególnego rozwiązania dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych w ramach unijnego ogólnego 
systemu preferencji taryfowych. 

(2) Artykuł 11 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 
przewiduje możliwość wycofania państwa z wykazu 
państw objętych szczególnym rozwiązaniem dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych, kiedy państwo to zostanie 
usunięte z wykazu krajów najsłabiej rozwiniętych przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych. Artykuł ten prze
widuje także ustanowienie co najmniej trzyletniego 
okresu przejściowego w celu złagodzenia wszelkich nega
tywnych skutków, jakie mogą wyniknąć z utraty prefe
rencji taryfowych przyznanych w ramach szczególnego 
rozwiązania dla krajów najsłabiej rozwiniętych. 

(3) Organizacja Narodów Zjednoczonych usunęła Malediwy 
z wykazu krajów najsłabiej rozwiniętych z dniem 
1 stycznia 2011 r. ( 2 ). 

(4) W związku z tym Malediwy powinny mieć możliwość 
dalszego korzystania z preferencji przyznanych 
w ramach szczególnego rozwiązania dla krajów najsłabiej 
rozwiniętych do dnia 31 grudnia 2013 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Republika Malediwów zostaje z dniem 1 stycznia 2014 r. 
usunięta z wykazu państw beneficjentów szczególnego rozwią
zania 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

PL 4.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 318/15 

( 1 ) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1. 
( 2 ) Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/Res/60/33 z dnia 

30 listopada 2005 r.


