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(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 182/2014
av den 17 december 2013
om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om
tillämpning av det allmänna preferenssystemet
unionens funktionssätt om fastställande och ändring av
bilaga III, så att den särskilda stimulansordningen kan
beviljas genom att det ansökande landet förs in i för
teckningen över förmånsländer inom den särskilda stimu
lansordningen.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
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

(4)

Kommissionen har tagit emot ansökningar från Republi
ken El Salvador, Republiken Guatemala och Republiken
Panama.

av följande skäl:

(5)

Kommissionen har prövat ansökningarna i enlighet med
artikel 10.1 i förordning (EU) nr 978/2012 och anser att
länderna uppfyller kriterierna. Därför bör de omfattas av
den särskilda stimulansordningen från och med den här
förordningens ikraftträdande, och bilaga III till förordning
(EU) nr 978/2012 bör ändras i enlighet med detta.

(6)

Kommissionen kommer att övervaka hur förmånsländer
nas ratificering och genomförande i praktiken av de be
rörda konventionerna framskrider samt övervaka deras
samarbete med de berörda övervakningsorganen, i enlig
het med artikel 13.

(1)

(2)

(3)

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 sti
mulansordningen) till ett ansökande land. Landet bör i
detta sammanhang anses vara sårbart. Landet bör ha
ratificerat alla de konventioner som förtecknas i bilaga
VIII till den förordningen, och de berörda övervaknings
organen bör 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 förordning (EU)
nr 978/2012 är att anse som oförenlig med den kon
ventionens mål och syfte. Det bör utan förbehåll god
känna de rapporteringskrav som finns i konventionerna
och ge de bindande åtaganden som avses i artikel 9.1 d,
e och f i förordning (EU) nr 978/2012.
Ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet
som vill omfattas av den särskilda stimulansordningen
måste lämna in en ansökan med uttömmande uppgifter
om ratificeringen av de berörda konventionerna, sina
reservationer och de invändningar mot dessa reservatio
ner som gjorts av de andra parterna i konventionen samt
sina bindande åtaganden.
Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i
enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande länder och deras alfabetiska kod ska införas i kolum
nerna B respektive A i bilaga III till förordning (EU) nr
978/2012:

”El Salvador

SV

Guatemala

GT

Panama

PA”
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 december 2013.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

