
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 9.)

az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő
alkalmazásáról szóló 732/2008/EK tanácsi rendeletben előírt, a fenntartható fejlődésre és a jó
kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásnak megfelelő kedvezményezett országok

listájáról

(az értesítés a C(2008) 8028. számú dokumentummal történt)

(2008/938/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009.
január 1-jétől 2011. december 31-ig történő alkalmazásáról,
illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint
az 1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módo
sításáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rende
letre (1),

mivel:

(1) A 732/2008/EK rendelet a fenntartható fejlődésre és a jó
kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírást
biztosít azon fejlődő országok számára, amelyek megfe
lelnek a 8. és 9. cikkben meghatározott egyes követelmé
nyeknek.

(2) A különleges ösztönző előírást alkalmazni kívánó vala
mennyi fejlődő országnak 2008. október 31-ig írásban
be kellett nyújtania kérelmét, amelyhez mellékelni kellett
az említett egyezmények megerősítésével, az egyezmé
nyek rendelkezéseinek tényleges végrehajtásához szük
séges jogszabályokkal és intézkedésekkel, valamint azon
kötelezettségvállalásával kapcsolatos átfogó tájékoztatást,
hogy elfogadja és teljes mértékben teljesíti a vonatkozó
egyezményekben és a kapcsolódó jogi eszközökben előírt
ellenőrzési és felülvizsgálati mechanizmust. Kizárólag a
732/2008/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének értel
mében sérülékeny országnak minősülő ország kérelme
fogadható el.

(3) A Bizottság a 732/2008/EK rendelet 10. cikke (1) bekez
désének rendelkezéseivel összhangban megvizsgálta
ezeket a kérelmeket, és összeállította a kritériumokat
teljesítő kedvezményezett országok listáját. Ennek megfe
lelően ezeket az országokat 2009. január 1-jétől 2011.
december 31-ig a különleges ösztönző előírás hatálya alá
kell vonni.

(4) A 732/2008/EK rendelet 10. cikkének (6) bekezdésével
összhangban a vizsgálatok során ellenőrzik, hogy a
980/2005/EK tanácsi rendelet (2) 18. cikke (2) bekezdése
alapján indított, még folyamatban lévő, Srí Lankára (3) és
Salvadorra (4) vonatkozó vizsgálatok tárgyát képező krité
riumok teljesülnek-e.

(5) E határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában kellő
időben történő közzétételével teljesül a 732/2008/EK
rendelet 10. cikke (3) bekezdésében említett azon köte
lezettség, amely a fenntartható fejlődésre és a jó
kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásban
2009. január 1-jétől részesülő kedvezményezett országok
listájának az Európai Unió Hivatalos Lapjában értesítés
formájában történő közzétételre vonatkozik.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Általános Preferenciális Rendszer Bizottsá
gának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

2009. január 1-je és 2011. december 31-e között a következő
fejlődő országokra vonatkozik a 732/2008/EK rendelet által
előírt, fenntartható fejlődésre és jó kormányzásra vonatkozó
különleges ösztönző előírás:

(AM) Örményország

(AZ) Azerbajdzsán

(BO) Bolívia

(CO) Kolumbia

(CR) Costa Rica

(EC) Ecuador

(GE) Grúzia

(GT) Guatemala

(HN) Honduras

(LK) Srí Lanka
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(MN) Mongólia

(NI) Nicaragua

(PE) Peru

(PY) Paraguay

(SV) Salvador

(VE) Venezuela

2. cikk

E határozat címzettjei: az Örmény Köztársaság, az Azerbajdzsán
Köztársaság, a Bolíviai Köztársaság, a Kolumbiai Köztársaság, a
Costa Rica Köztársaság, az Ecuadori Köztársaság, a Salvadori

Köztársaság, Grúzia, a Guatemalai Köztársaság, a Hondurasi
Köztársaság, Mongólia, a Nicaraguai Köztársaság, a Paraguayi
Köztársaság, a Perui Köztársaság, a Srí Lanka Demokratikus
Szocialista Köztársaság és a Venezuelai Bolivári Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 9-én.

a Bizottság részéről
Catherine ASHTON

a Bizottság tagja
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