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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1979
av den 28 augusti 2015
om ändring av bilagorna II, III och IV 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
artiklarna 5.3, 10.5 och 17.2 och
av följande skäl:
(1)

I artikel 4 i 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 inte omfattas av det allmänna preferens
systemet.

(3)

Enligt artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 978/2012 ska ett land som omfattas av en ordning för förmånstillträde
till marknaden som ger samma tullförmåner som det allmänna preferenssystemet, eller som är mer omfattande
och gäller så gott som all handel, inte omfattas av det systemet.

(4)

Förteckningen över förmånsländer inom den allmänna ordningen som avses i artikel 1.2 a i förordning (EU)
nr 978/2012 fastställs i bilaga II i den förordningen. Enligt artikel 5 i den förordningen ska bilaga II ses över
senast den 1 januari varje år för att återspegla ändringar i förhållande till kriterierna i artikel 4. Dessutom
fastställs att förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet och de ekonomiska aktörerna ska få tillräcklig
tid på sig för att göra de nödvändiga justeringarna vid en ändring av landets status inom det allmänna preferens
systemet. Följaktligen ska ordningen inom det allmänna preferenssystemet fortsätta att gälla under ett år efter den
dag då en ändring av ett lands status på grundval av artikel 4.1 a trädde i kraft och under två år från och med
den dag då en ordning för förmånstillträde till marknaden börjar tillämpas i enlighet med artikel 4.1 b.

(5)

Fiji, Irak, Marshallöarna och Tonga har av Världsbanken klassificerats som högremedelinkomstländer under 2013,
2014 och 2015. Följaktligen har dessa länder 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. Beslutet om
att avföra ett land från förteckningen över förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet ska börja gälla ett
år från och med den dag då den förordningen trädde i kraft. För enkelhetens och den rättsliga förutsebarhetens
skull bör Fiji, Irak, Marshallöarna och Tonga därför avföras från bilaga II med verkan från och med den 1 januari
2017.

(6)

Följande länder har vid olika datum under 2014 börjat tillämpa en ordning för förmånstillträde till marknaden:
Georgien den 1 september 2014, Kamerun den 4 augusti 2014 och Fiji den 28 juli 2014. För enkelhetens och
den rättsliga förutsebarhetens skull bör Georgien och Kamerun därför avföras från bilaga II med verkan från och
med den 1 januari 2017. Som förklaras i skäl 5 skulle Fiji redan ha avförts från bilaga II eftersom det har blivit
ett högremedelinkomstland.

(7)

I artikel 9.1 i förordning (EU) nr 978/2012 fastställs särskilda kriterier för beviljande av tullförmåner inom ramen
för den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (nedan kallad den särskilda stimulansord
ningen). Ett grundläggande villkor är att landet måste vara ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet.
Förteckningen över förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet fastställs i bilaga III till förordning (EU)
nr 978/2012.
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(8)

Som en följd av att Georgien upphör att vara förmånsland inom det allmänna preferenssystemet den 1 januari
2017 upphör det även att vara förmånsland inom den särskilda stimulansordningen enligt artikel 9.1 i
förordning (EU) nr 978/2012. Georgien bör därför avföras från bilaga III till förordning (EU) nr 978/2012 med
verkan från och med den 1 januari 2017.

(9)

Enligt artikel 17.1 i förordning (EU) nr 978/2012 ska ett land som enligt FN:s definition hör till de minst
utvecklade länderna omfattas av tullförmånerna enligt den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna
(Allt utom vapen-initiativet). Förteckningen över förmånsländer inom den särskilda ordningen för de minst
utvecklade länderna fastställs i bilaga IV till den förordningen.

(10)

FN fråntog Samoa statusen som minst utvecklat land den 1 januari 2014. Följaktligen har Samoa inte längre rätt
till statusen som förmånsland inom det allmänna preferenssystemet enligt artikel 17.1 och bör avföras från
bilaga IV till förordning (EU) nr 978/2012. Förordningen om att avföra ett land från förteckningen över
förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet ska börja gälla efter en övergångsperiod på tre år från och
med den dag då förordningen trädde i kraft. Därför bör Samoa avföras från bilaga IV med verkan från den
1 januari 2019.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av förordning (EU) nr 978/2012
Förordning (EU) nr 978/2012 ska ändras på följande sätt:
1. I bilaga II ska följande länder och deras alfabetiska kod avföras från kolumn A respektive kolumn B:

CM

Kamerun

FJ

Fiji

GE

Georgien

IQ

Irak

MH

Marshallöarna

TO

Tonga

2. I bilaga III ska följande länder och deras alfabetiska kod avföras från kolumn A respektive kolumn B:

GE

Georgien

3. I bilaga IV ska följande länder och deras alfabetiska kod avföras från kolumn A respektive kolumn B:

WS

Samoa
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Artikel 2
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
Artikel 1.1 och 1.2 ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.
Artikel 1.3 ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 augusti 2015.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

