
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 19 marca 2012 r. 

stanowiąca o wszczęciu dochodzenia na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 
732/2008 w odniesieniu do skutecznego wdrażania Jednolitej konwencji Narodów Zjednoczonych 

o środkach odurzających w Boliwii 

(2012/161/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 na okres od dnia 1 stycznia 2009 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. 17 ust. 2, 

po konsultacji z Komitetem ds. Preferencji Ogólnych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 29 czerwca 2011 r. rząd Wielonarodowego 
Państwa Boliwia (zwanego dalej Boliwią) przedłożył 
Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjedno
czonych dokument wypowiedzenia Jednolitej konwencji 
Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających. 
Wypowiedzenie stało się skuteczne w Boliwii dnia 
1 stycznia 2012 r. 

(2) Boliwia złożyła następnie dokument reakcesji do Jedno
litej konwencji Narodów Zjednoczonych o środkach 
odurzających z zastrzeżeniem dotyczącym tradycyjnego 
wykorzystania liści koki (w szczególności do żucia 
i zastosowań leczniczych). Ten wniosek o reakcesję jest 
obecnie rozpatrywany przez państwa będące stronami. 

(3) W art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 
przewiduje się czasowe wycofanie szczególnego rozwią
zania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju i dobrych rządów, o którym mowa w rozdziale 
II sekcja 2 tego rozporządzenia, w szczególności gdy 
prawodawstwo krajowe nie zawiera już konwencji, 
o których mowa w załączniku III, ratyfikowanych 
w celu spełnienia wymogów art. 8 ust. 1 i 2 lub gdy 
prawodawstwo to nie jest skutecznie wdrażane. Rozwią
zanie to zostało przyznane Boliwii decyzją Komisji 
2008/938/WE ( 2 ). 

(4) Jednolita konwencja Narodów Zjednoczonych o środkach 
odurzających jest wymieniona w części B pkt 24 załącz
nika III do rozporządzenia (WE) nr 732/2008. 

(5) Artykuł 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 
stanowi, że jeżeli Komisja otrzyma informację, która 
może uzasadniać czasowe wycofanie, i jeżeli uważa, że 
istnieją wystarczające podstawy do wszczęcia dochodze
nia, informuje o tym Komitet ds. Preferencji Ogólnych 
i wnioskuje o konsultacje. Na podstawie art. 17 ust. 2 po 
przeprowadzeniu konsultacji Komisja może podjąć 
decyzję o wszczęciu dochodzenia. 

(6) Konieczne jest dokonanie analizy skutków wypowie
dzenia tej konwencji w celu ustalenia, czy uzasadniają 
one czasowe wycofanie szczególnego rozwiązania moty
wacyjnego. Istnieją zatem wystarczające podstawy do 
wszczęcia dochodzenia. 

(7) Konsultacje z Komitetem ds. Preferencji Ogólnych odbyły 
się w dniu 27 lutego 2012 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Komisja wszczyna dochodzenie mające na celu ustalenie, czy 
wypowiedzenie Jednolitej konwencji Narodów Zjednoczonych 
o środkach odurzających uzasadnia czasowe wycofanie szcze
gólnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważo
nego rozwoju i dobrych rządów w odniesieniu do produktów 
pochodzących z Boliwii. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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