
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 9 grudnia 2011 r. 

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 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9044) 

(2011/830/UE) 

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 od dnia 1 stycznia 2009 r. i zmieniające rozporządzenia 
(WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 i 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) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 512/2011 ( 2 ) przedłużono stosowanie rozporządzenia 
(WE) nr 732/2008 do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do 
dnia określonego w kolejnym rozporządzeniu, 
w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześ
niejsza. 

(2) W rozporządzeniu (WE) nr 732/2008 przewidziano 
możliwość przyznania szczególnego rozwiązania moty
wacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju 
i dobrych rządów krajom rozwijającym się, które speł
niają wymogi określone w art. 8 i 9 tego rozporządzenia. 

(3) Każdy kraj rozwijający się, który chce skorzystać ze 
szczególnego rozwiązania motywacyjnego od dnia 
1 stycznia 2012 r., powinien był złożyć stosowny 
wniosek do dnia 31 października 2011 r. wraz 
z wyczerpującymi informacjami na temat ratyfikacji 
właściwych konwencji, prawodawstwa i środków 
służących skutecznemu wdrożeniu postanowień tych 
konwencji oraz swego zobowiązania do zaakceptowania 
i pełnego przestrzegania mechanizmu monitorowania 
i przeglądu przewidzianego we właściwych konwencjach. 
Aby danemu krajowi przyznano szczególne rozwiązanie 
motywacyjne, musi on także być krajem „podatnym na 
zagrożenia” zgodnie z definicją w art. 8 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 732/2008. 

(4) Do dnia 31 października 2011 r. Komisja otrzymała 
wniosek w sprawie korzystania ze szczególnego 
rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważo
nego rozwoju i dobrych rządów od dnia 1 stycznia 
2012 r. od Republiki Zielonego Przylądka. 

(5) Wniosek rozpatrzono zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 732/2008. 

(6) W trakcie rozpatrywania wniosku ustalono, że Republika 
Zielonego Przylądka spełnia wszystkie konieczne wyma
gania wskazane w art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 
732/2008. W związku z powyższym szczególne 
rozwiązanie motywacyjne powinno zostać przyznane 
Republice Zielonego Przylądka od dnia 1 stycznia 
2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do dnia okre 
ślonego w kolejnym rozporządzeniu, w zależności od 
tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. 

(7) Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
732/2008 o niniejszej decyzji należy powiadomić Repub
likę Zielonego Przylądka. 

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

(9) Niniejsza decyzja nie ma wpływu na status beneficjenta 
tego rozwiązania przysługujący jakiemukolwiek państwu 
wymienionemu w decyzji Komisji 2008/938/WE z dnia 
9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu państw benefi
cjentów, które kwalifikują się do szczególnego 
rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważo
nego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowa
dzającym ogólny system preferencji taryfowych na 
okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 
2011 r. ( 3 ), zmienionego decyzją 2009/454/WE ( 4 ) 
i decyzją Komisji 2010/318/UE z dnia 9 czerwca 
2010 r. w sprawie państw beneficjentów, które kwali
fikują 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., zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 732/2008 ( 5 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Republika Zielonego Przylądka korzysta ze szczególnego 
rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego w rozporządzeniu 
(WE) nr 732/2008, 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.
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Zielonego Przylądka. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Karel DE GUCHT 
Członek Komisji
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