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Państwa korzystające ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju i dobrych rządów od dnia 1 stycznia 2012 r. 

(2011/C 363/06) 

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającym ogólny system 
preferencji taryfowych od dnia 1 stycznia 2009 r. ( 1 ) („rozporządzenie”), przedłużonym rozporządzeniem 
(UE) nr 512/2011 ( 2 ), ustanowiono szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego 
rozwoju i dobrych rządów (GSP+). W rozporządzeniu przewidziano, na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt (iii), 
możliwość przyznania GSP+ od dnia 1 stycznia 2012 r. krajom rozwijającym się, które złożyły odpowiedni 
wniosek do dnia 31 października 2011 r. 

Do dnia 31 października 2011 r. Komisja otrzymała wniosek w sprawie korzystania ze szczególnego 
rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów od dnia 
1 stycznia 2012 r. od Republiki Zielonego Przylądka. Komisja rozpatrzyła ten wniosek zgodnie z art. 10 
ust. 1 rozporządzenia i w dniu 9 grudnia 2011 r. przyjęła decyzję wykonawczą Komisji 2011/830 
w sprawie państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego 
dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów od dnia 1 stycznia 2012 r., zgodnie 
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 ( 3 ), przyznając rozwiązanie GSP+ Republice Zielonego 
Przylądka od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do dnia określonego w kolejnym 
rozporządzeniu, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia, państwa, którym przyznano GSP+ na mocy decyzji Komisji 
2008/938/WE z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się 
do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na 
okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. ( 4 ), zmienionego decyzją Komisji 
2009/454/WE ( 5 ) i decyzją Komisji 2010/318/UE z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie państw benefi
cjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju i dobrych rządów na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. ( 6 ), nie są 
zobowiązane do ponownego przedkładania wniosku o GSP+ na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) 
i nadal korzystają z GSP+.
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