
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/79 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 
wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych 

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. 10 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 określono szczegółowe kryteria kwalifikowalności dotyczące 
przyznania krajowi składającemu wniosek preferencji taryfowych w ramach szczególnego rozwiązania motywa
cyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (GSP+). Do tego celu dany kraj musi być 
uznany za podatny na zagrożenia. Powinien on ratyfikować wszystkie konwencje wymienione w załączniku VIII 
do rozporządzenia (UE) nr 978/2012, a najnowsze dostępne wnioski właściwych organów monitorujących nie 
powinny stwierdzać poważnego naruszenia skutecznego wykonania którejkolwiek z tych konwencji. W 
odniesieniu do żadnej z odpowiednich konwencji kraj ten nie powinien złożyć zastrzeżenia, zakazanego przez 
którąkolwiek z tych konwencji lub które do celów art. 9 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 uznawane jest za 
niezgodne z przedmiotem i celem konwencji. Powinien on bez zastrzeżeń zaakceptować wymogi w zakresie 
sprawozdawczości nałożone każdą konwencją i podjąć wiążące zobowiązania określone w art. 9 ust. 1 lit. d), e) 
i f) rozporządzenia (UE) nr 978/2012. 

(2)  Kraj korzystający z systemu GSP, który chce korzystać z GSP+, musi przedłożyć wniosek zawierający 
wyczerpujące informacje dotyczące ratyfikacji odpowiednich konwencji, jego zastrzeżeń i sprzeciwów złożonych 
przez inne strony konwencji w odniesieniu do tych zastrzeżeń oraz jego wiążących zobowiązań. 

(3)  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE, aby ustanowić i 
zmienić załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w celu przyznania GSP+ krajowi składającemu 
wniosek poprzez dodanie go do wykazu krajów korzystających z systemu GSP+. 

(4)  W dniu 25 maja 2015 r. Komisja otrzymała wniosek o GSP+ od Republiki Kirgiskiej. 

(5)  Komisja zbadała wniosek złożony zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 i 
ustaliła, że Republika Kirgiska spełnia kryteria kwalifikowalności. W związku z powyższym GSP+ powinno 
zostać przyznane Republice Kirgiskiej od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a załącznik III do 
rozporządzenia (UE) nr 978/2012 powinien zostać odpowiednio zmieniony. 

(6)  Komisja będzie monitorować status ratyfikacji odpowiednich konwencji i ich skuteczne wykonanie przez 
Republikę Kirgiską, a także będzie dokonywać przeglądu współpracy tego kraju z odpowiednimi organami 
monitorującymi, zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 978/2012, 
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(1) Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1. 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku III do rozporządzeniu (UE) nr 978/2012 następujący kraj i odpowiadający mu kod alfabetyczny dodaje się 
odpowiednio w kolumnach B i A: 

„Republika Kirgiska KG”  

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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