
II 

(Nelegislatívne akty) 

NARIADENIA 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/128 

z 25. novembra 2019, 

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa 
uplatňuje systém všeobecných colných preferencií 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje 
systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3, 

keďže: 

(1) V článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 sa stanovujú kritériá udeľovania colných 
preferencií v rámci všeobecného opatrenia všeobecného systému preferencií (ďalej len „VSP“). 

(2) V článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa stanovuje, že krajina, ktorú Svetová banka klasifikovala 
ako krajinu s vysokými alebo nadpriemernými príjmami v troch po sebe nasledujúcich rokoch bezprostredne 
predchádzajúcich aktualizácii zoznamu zvýhodnených krajín, by už nemala využívať výhody na základe VSP. 

(3) Zoznam zvýhodnených krajín podľa VSP v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa stanovuje 
v prílohe II k uvedenému nariadeniu. V súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 by Komisia mala 
každý rok do 1. januára preskúmať prílohu II s cieľom zmeniť štatút krajín uvedených v zozname podľa kritérií 
stanovených v článku 4. 

(4) Podľa článku 5 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 978/2012 by sa krajine zvýhodnenej podľa VSP a hospodárskym 
subjektom mal poskytnúť dostatočný čas na riadne prispôsobenie sa zmene štatútu krajiny v rámci VSP. Z toho 
vyplýva, že opatrenie VSP by sa malo naďalej uplatňovať jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti zmeny 
štatútu krajiny podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 978/2012. 

(5) Nauru, Samoa a Tonga boli klasifikované Svetovou bankou ako krajiny s nadpriemernými príjmami v rokoch 2017, 
2018 a 2019. Nespĺňajú už teda požiadavky na štatút zvýhodnenej krajiny podľa VSP na základe článku 4 ods. 1 
písm. a) a mali by sa odstrániť z prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012. Opatrenie VSP by sa pre tieto krajiny 
malo uplatňovať naďalej jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odstránení týchto krajín 
z prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012. V záujme zjednodušenia a právnej istoty by sa preto Nauru, Samoa 
a Tonga mali odstrániť z prílohy II s účinnosťou od 1. januára 2021, 

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných 
preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1). 
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PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 sa zo stĺpca B odstraňujú tieto názvy krajín a zo stĺpca A tieto príslušné 
abecedné kódy:                                                              

„NR Nauru 

WS Samoa 

TO Tonga“   

Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

Článok 1 sa uplatňuje od 1. januára 2021. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 25. novembra 2019  

Za Komisiu 
Predseda 

Jean-Claude JUNCKER     
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