
II 

(Icke-lagstiftningsakter) 

FÖRORDNINGAR 

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1/2014 

av den 28 augusti 2013 

om fastställande av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om 
tillämpning av det allmänna preferenssystemet 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA 
FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 207, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning 
av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rå
dets förordning (EG) nr 732/2008 ( 1 ), särskilt artikel 10.4, och 

av följande skäl: 

(1) I artikel 9.1 i förordning (EU) nr 978/2012 (nedan kallad 
GSP-förordningen) fastställs särskilda kriterier för bevil
jande av tullförmåner inom ramen för den särskilda sti
mulansordningen för hållbar utveckling och gott styre 
(nedan kallad GSP+) till det ansökande landet. Landet 
bör i detta sammanhang betraktas som sårbart. Landet 
bör ha ratificerat alla de konventioner som anges i bilaga 
VIII till GSP-förordningen, och de berörda övervaknings
organen får i sina senaste slutsatser inte ha påtalat någon 
allvarlig brist när det gäller genomförandet av dessa kon
ventioner. Landet bör inte, när det gäller någon av de 
berörda konventionerna, ha lämnat någon reservation 
som är förbjuden enligt någon av dessa konventioner 
eller som uteslutande enligt artikel 9 i GSP-förordningen 
är att anse som oförenlig med den konventionens mål 
och syfte. Det bör utan förbehåll godta alla de rappor
teringskrav som finns i konventionerna och ge de bin
dande åtaganden som avses i artikel 9.1 d, e och f i GSP- 
förordningen. 

(2) Varje ansökarland som vill omfattas av GSP + var tvunget 
att ge in en ansökan med uttömmande uppgifter om 
ratificeringen av de berörda konventionerna, sina reser
vationer och invändningar mot dessa reservationer som 
gjorts av de andra parterna i konventionen och dess 
bindande åtaganden. 

(3) Kommissionen har tagit emot ansökningar från Armeni
en, Bolivia, Kap Verde, Costa Rica, Ecuador, Georgien, 
Mongoliet, Pakistan, Paraguay och Peru. 

(4) Kommissionen har fått befogenheter att anta en delege
rad akt i enlighet med artikel 290 i fördraget om Euro
peiska unionens funktionssätt om fastställande av bilaga 
III, så att GSP + kan beviljas genom att det ansökande 
landet förs in i förteckningen över förmånsländer i GSP+. 

(5) Kommissionen har i enlighet med artikel 10.1 i GSP-för
ordningen prövat ansökningarna och har upprättat en 
förteckning över förmånsländer i GSP + som uppfyller 
kriterierna. Följaktligen bör deltagande i GSP + beviljas 
till dessa länder från och med den 1 januari 2014. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Bilaga III till förordning (EU) nr 978/2012 fastställs härmed i 
enlighet med bilagan till den här förordningen. 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.( 1 ) EUT L 303, 31.10.2012, s. 1.
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Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den 28 augusti 2013. 

På kommissionens vägnar 

José Manuel BARROSO 
Ordförande
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BILAGA 

”BILAGA III 

Förmånsländer ( 1 ) inom den särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre som avses i 
artikel 1.2 b 

Kolumn A: Alfabetisk kod enligt den nomenklatur för länder och territorier som används för unionens utrikeshandels
statistik 

Kolumn B: Namn 

A B 

AM Armenien 

BO Bolivia 

CR Costa Rica 

CV Kap Verde 

EC Ecuador 

GE Georgien 

MN Mongoliet 

PE Peru 

PK Pakistan 

PY Paraguay 

Förmånsländer inom den särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre som avses i artikel 1.2 
b, vilka tillfälligt avförts från den ordningen när det gäller samtliga eller vissa produkter med ursprung i dessa 

länder 

Kolumn A: Alfabetisk kod enligt den nomenklatur för länder och territorier som används för unionens utrikeshandels
statistik 

Kolumn B: Namn 

A B 

___________ 
( 1 ) Denna förteckning kan omfatta länder för vilka tullförmånerna tillfälligt eller tills vidare har upphävts. Kommissionen 

eller de behöriga myndigheterna i det berörda landet kan tillhandahålla en uppdaterad förteckning.”
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