
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 607/2013 

z dnia 12 czerwca 2013 r. 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 552/97 tymczasowo wycofujące dostęp do ogólnych 
preferencji taryfowych w odniesieniu do Mjanmy/Birmy 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 552/97 z dnia 
24 marca 1997 r. tymczasowo wycofującego dostęp do 
ogólnych preferencji taryfowych w odniesieniu do 
Związku Myanmar ( 2 ), zmieniony na mocy art. 28 ust. 
1 rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 
22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system prefe
rencji taryfowych od dnia 1 stycznia 2009 r. ( 3 ), przewi
duje, że dostęp Mjanmy/Birmy do preferencji taryfowych 
przyznanych rozporządzeniem (WE) nr 732/2008 
zostaje tymczasowo wycofany. 

(2) Art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 732/2008 
stanowi, że preferencyjne traktowanie przewidziane 
w tym rozporządzeniu może zostać tymczasowo wyco
fane w stosunku do wszystkich lub niektórych 
produktów pochodzących z państwa beneficjenta 
z powodu poważnego i systematycznego naruszania 
zasad ustanowionych w konwencjach wymienionych 
w załączniku III część A do tego rozporządzenia — na 
podstawie wniosków właściwych organów monitorują
cych. 

(3) Konwencja nr 29 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) z 1930 r. dotycząca pracy przymusowej lub 
obowiązkowej jest wymieniona w części A w załączniku 
III do rozporządzenia (WE) nr 732/2008. 

(4) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 552/97 stoso
wanie tego rozporządzenia powinno zostać zakończone, 
jeżeli w świetle sprawozdania Komisji w sprawie pracy 

przymusowej w Mjanmie/Birmie zostanie wykazane, że 
praktyki, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 732/2008 już nie mają miejsca. 

(5) W dniu 13 czerwca 2012 r., Międzynarodowa Konfe
rencja Pracy (MKP) przyjęła rezolucję dotyczącą środków 
wobec Mjanmy przyjętych na podstawie art. 33 Konsty
tucji MOP („rezolucja MKP”). Uwzględniając konkluzje 
przyjęte w dniu 4 czerwca 2012 r. przez Komitet MKP 
ds. Stosowania Norm oraz biorąc pod uwagę, że utrzy
manie obowiązujących środków nie przyczyniałoby się 
już osiągnięcia pożądanego rezultatu, MKP podjęła 
decyzję o zniesieniu ograniczeń, które wykluczały rząd 
Mjanmy/Birmy z korzystania ze współpracy i pomocy 
technicznej MOP. MKP zawiesiła także na jeden rok 
wezwanie przez MOP swoich członków do dokonania 
przeglądu swych stosunków z Mjanmą/Birmą w celu 
zapewnienia, że w ramach tych stosunków nie jest wyko
rzystywana praca przymusowa. 

(6) W dniu 17 września 2012 r. Komisja opublikowała 
zawierające jej wnioski sprawozdanie na podstawie art. 2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 552/97 w odniesieniu do 
pracy przymusowej w Mjanmie/Birmie („sprawozdanie”). 
W sprawozdaniu stwierdza się, że postępy poczynione 
przez Mjanmę/Birmę w celu spełnienia zaleceń MOP, 
co zostało potwierdzone przez właściwe organy monito
rujące MOP, pozwalają stwierdzić, że naruszanie zasad 
określonych w konwencji MOP nr 29 nie jest już 
uważane za „poważne i systematyczne”, oraz zaleca się 
przywrócenie dostępu do ogólnych preferencji taryfo
wych dla Mjanmy/Birmy. 

(7) W świetle rezolucji MKP i sprawozdania oraz zgodnie 
z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 552/97 czasowe wyco
fanie dostępu Mjanmy/Birmy do preferencji taryfowych 
przyznanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 
732/2008 należy uchylić z dniem przyjęcia rezolucji 
MKP. 

(8) Komisja powinna nadal monitorować rozwój wydarzeń 
w Mjanmie/Birmie w odniesieniu do pracy przymusowej 
i reagować na te wydarzenia zgodnie z obowiązującymi 
procedurami, w tym, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
ponownie zastosować procedurę wycofania, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie (WE) nr 552/97 niniejszym traci moc.

PL 29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/13 

( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2013 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja 
Rady z dnia 10 czerwca 2013 r. 

( 2 ) Dz.U. L 85 z 27.3.1997, s. 8. 
( 3 ) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 czerwca 2012 r. 

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

Sporządzono w Strasburgu dnia 12 czerwca 2013 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

L. CREIGHTON 
Przewodniczący
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