
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1978 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 w odniesieniu do 
warunków stosowania art. 8 wymienionych w załączniku VI do tego rozporządzenia 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. 
wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 (1), w 
szczególności jego art. 8 ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 preferencje taryfowe przewidziane w rozwiązaniu 
ogólnym w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych („GSP”) zawiesza się w stosunku do produktów 
zawartych w danej sekcji systemu GSP, pochodzących z kraju korzystającego z systemu GSP, jeżeli średnia 
wartość przywozu takich produktów z danego kraju korzystającego z systemu GSP do Unii przez trzy kolejne 
lata przekracza progi wymienione w załączniku VI. Progi oblicza się jako odsetek całkowitej wartości przywozu 
do Unii tego samego produktu ze wszystkich krajów korzystających z systemu GSP. 

(2)  W przypadku wprowadzania zmian w wykazie krajów korzystających z systemu GSP, w rozporządzeniu (UE) 
nr 978/2012 upoważniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych, aby zmienić załącznik VI w celu 
dostosowania warunków wymienionych w tym załączniku tak, by zachować proporcjonalnie taki sam poziom 
sekcji produktów objętych znoszeniem preferencji jak ten określony w art. 8 ust.1. 

(3)  Z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r. rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1421/2013 (2) z wykazu 
krajów korzystających z systemu GSP umieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 
usunięto Chiny, Ekwador, Malediwy i Tajlandię. Ze względu na znaczny udział przywozu z tych państw w 
ramach systemu GSP ich usunięcie z listy krajów korzystających wymaga dostosowania warunków wymienionych 
w załączniku VI do rozporządzenia (UE) nr 978/2012. 

(4)  W rezultacie wszystkich zmian w wykazie krajów zamieszczonym w załączniku II do rozporządzenia (UE) 
nr 978/2012, w okresie między wejściem w życie tego rozporządzenia a dniem 1 stycznia 2015 r., całkowity 
przywóz do Unii z wszystkich krajów korzystających z systemu GSP, ujęty jako średnia w ciągu ostatnich trzech 
kolejnych lat (2012-2014), zmalałby do 30,71 %. Sekcje S-2a, S-3 i S-5 załącznika V są wartościami odstającymi, 
ponieważ w odniesieniu do tych sekcji całkowity przywóz do Unii z wszystkich krajów korzystających z GSP 
spadłby nieznacznie (o mniej niż 10 %). W związku z tym, w celu zachowania proporcjonalnie takiego samego 
poziomu sekcji produktów objętych znoszeniem preferencji, oba progi wymienione w załączniku VI powinny 
zostać zwiększone do odpowiednio 47,2 % i 57,0 % z wyjątkiem sekcji S-2a, S-3 i S-5 załącznika V, dla których 
próg powinien zostać zachowany na obecnym poziomie. 

5.11.2015 L 289/1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1. 
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1421/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załączniki I, II i IV do rozporzą

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (Dz.U. L 355 z 
31.12.2013, s. 1). 



(5)  Ponieważ rozporządzeniem (UE) nr 1421/2013 z wykazu państw korzystających z systemu GSP usunięto Chiny, 
Ekwador, Malediwy i Tajlandię ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r., w celu zapewnienia spójności oraz 
pewności prawa niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2015 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik VI do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK VI 

Warunki stosowania art. 8 

1.  Art. 8 ma zastosowanie, gdy udział procentowy, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, przekracza 57,0 %. 

2.  Art. 8 ma zastosowanie do każdej z sekcji GSP: S-2a i S-3 i S-5 załącznika V, gdy udział procentowy, o którym 
mowa w ust. 1 tego artykułu, przekracza 17,5 %. 

3.  Art. 8 ma zastosowanie do każdej z sekcji GSP: S-11a i S-11b załącznika V, gdy udział procentowy, o którym 
mowa w ust. 1 tego artykułu, przekracza 47,2 %.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 sierpnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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