
II 

(Icke-lagstiftningsakter) 

FÖRORDNINGAR 

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/128 

av den 25 november 2019 

om ändring av bilaga II 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 funktionssätt, 

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 rådets förordning (EG) nr 732/2008 (1), särskilt artikel 5.3, och 

av följande skäl: 

(1) I artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 anges kriterier för beviljande av 
tullförmåner enligt den allmänna ordningen inom det allmänna preferenssystemet. 

(2) Enligt artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 978/2012 ska ett land som av Världsbanken har klassificerats som ett 
höginkomstland eller ett högremedelinkomstland under tre år i följd omedelbart före uppdateringen av 
förteckningen över förmånsländer inte längre omfattas av det allmänna preferenssystemet. 

(3) Förteckningen över förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet som avses i artikel 1.2 a i förordning (EU) 
nr 978/2012 fastställs i bilaga II till den förordningen. I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) nr 978/2012 bör 
kommissionen senast den 1 januari varje år se över bilaga II i syfte att ändra de förtecknade ländernas status i 
enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 4. 

(4) I enlighet med artikel 5.2 a i förordning (EU) nr 978/2012 bör ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet 
och de ekonomiska aktörerna få tillräcklig tid på sig för att göra de justeringar som är nödvändiga vid en ändring av 
landets status inom det allmänna preferenssystemet. Följaktligen bör ordningen inom det allmänna preferens
systemet fortsätta att gälla under ett år efter den dag då en ändring av ett lands status träder i kraft i enlighet med 
artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 978/2012. 

(5) Nauru, Samoa och Tonga har av Världsbanken klassificerats som högremedelinkomstländer under 2017, 2018 och 
2019. Följaktligen har de inte längre rätt till statusen som förmånsland inom det allmänna preferenssystemet enligt 
artikel 4.1 a och bör avföras från bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012. Ordningen inom det allmänna preferens
systemet för dessa länder bör fortsätta under ett år efter det att beslutet om att avföra dessa länder från bilaga II till 
förordning (EU) nr 978/2012 har trätt i kraft. För enkelhetens och den rättsliga förutsebarhetens skull bör Nauru, 
Samoa och Tonga därför avföras från bilaga II med verkan från och med den 1 januari 2021. 

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferens-
systemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1). 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

I bilaga II förordning (EU) nr 978/2012 ska följande länder och deras alfabetiska koder avföras från kolumn A respektive 
kolumn B:                                                              

”NR Nauru 

WS Samoa 

TO Tonga”   

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020. 

Artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. 

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

Utfärdad i Bryssel den 25 november 2019.  

På kommissionens vägnar 
Ordförande 

Jean-Claude JUNCKER     
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