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VERORDENING (EU) Nr. 512/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 mei 2011
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een
schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december
2011
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Het is niet raadzaam Verordening (EG) nr. 732/2008
voor onbepaalde duur te verlengen. Daarom en om de
nodige tijd te bieden om de wetgevingsprocedure met
betrekking tot het nieuwe schema af te ronden, moet
de geldigheidsuur van die verordening worden verlengd
tot en met 31 december 2013. Als de volgende verorde
ning vóór die datum van toepassing wordt, moet de
verlengingsperiode dienovereenkomstig worden verkort.

(5)

Om de samenhang en de continuïteit in de werking van
het schema te verzekeren, moeten er enkele technische
wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 732/2008 worden
aangebracht.

(6)

Ontwikkelingslanden die voldoen aan de criteria om voor
de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ont
wikkeling en goed bestuur (SAP+) in aanmerking te ko
men, moeten kunnen profiteren van de aanvullende ta
riefpreferenties in het kader van die regeling, als zij ui
terlijk 31 oktober 2011 of 30 april 2013 een verzoek bij
de Commissie indienen en de Commissie beslist hun de
bijzondere stimuleringsregeling uiterlijk op 15 december
2011, respectievelijk uiterlijk op 15 juni 2013 toe te
kennen. Ontwikkelingslanden die als gevolg van Beschik
king 2008/938/EG van de Commissie van 9 december
2008 tot vaststelling van de lijst van begunstigde landen
die in aanmerking komen voor de bijzondere stimule
ringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed be
stuur overeenkomstig Verordening (EG) nr. 732/2008
van de Raad (3), en Besluit 2010/318/EU van de Com
missie van 9 juni 2010 betreffende de begunstigde lan
den die in aanmerking komen voor de bijzondere stimu
leringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed be
stuur voor de periode van 1 juli 2010 tot en met
31 december 2011, als bedoeld in Verordening (EG)
nr. 732/2008 van de Raad (4), al voordelen genieten uit
hoofde van de bijzondere stimuleringsregeling, moeten
die voordelen ook tijdens de verlenging van het huidige
schema blijven genieten.

(7)

Verordening (EG) nr. 732/2008 moet bijgevolg dienover
eenkomstig gewijzigd worden,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 207, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan
de nationale parlementen,
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Sinds 1971 verleent de Unie ontwikkelingslanden han
delspreferenties in het kader van het stelsel van algemene
preferenties („SAP”). Het SAP is uitgevoerd door middel
van opeenvolgende verordeningen betreffende de toepas
sing van een schema van algemene tariefpreferenties („het
schema”) met een geldigheidsduur van gewoonlijk telkens
drie jaar.

(2)

Het huidige schema is vastgesteld bij Verordening (EG)
nr. 732/2008 van de Raad (2) en is van toepassing tot en
met 31 december 2011. De onderhavige verordening
moet de continuïteit van toepassing van het schema na
die datum waarborgen.

(3)

Toekomstige verbeteringen van het schema moeten wor
den gebaseerd op een voorstel van de Commissie voor
een nieuwe verordening („de volgende verordening”)
waarbij rekening moet worden gehouden met relevante
overwegingen met betrekking tot de doeltreffendheid van
Verordening (EG) nr. 732/2008 voor de verwezenlijking
van de doelstellingen van het schema. De volgende ver
ordening moet de nodige wijzigingen omvatten om de
blijvende doeltreffendheid van het schema te waarborgen.
Het is ook van essentieel belang dat het voorstel van de
Commissie rekening houdt met statistische handelsgege
vens — die pas in juli 2010 beschikbaar zijn gekomen
— over de onder het schema vallende invoer tijdens de
periode tot eind 2009, een jaar waarin de wereldhandel,
met inbegrip van de handel in de ontwikkelingslanden,
sterk is gekrompen. Het is ook van belang dat de eco
nomische actoren en de begunstigde landen in kennis
worden gesteld van de veranderingen die de volgende
verordening teweeg zal brengen. Tijdens de resterende
geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 732/2008 is
het bijgevolg onmogelijk voor de Commissie een voorstel
uit te werken en vervolgens de volgende verordening
overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure goed
te keuren. Het is echter wenselijk de continuïteit van
het schema ook na 31 december 2011 te waarborgen,
totdat de volgende verordening is goedgekeurd en van
toepassing wordt.

(1) Standpunt van het Europees Parlement van 24 maart 2011 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
14 april 2011.
(2) PB L 211 van 6.8.2008, blz. 1.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 732/2008 wordt als volgt gewijzigd:
1) De titel wordt vervangen door:
„Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad van 22 juli
2008 betreffende de toepassing van een schema van alge
mene tariefpreferenties vanaf 1 januari 2009 en tot wijziging
van de Verordeningen (EG) nr. 552/97 en (EG) nr.
1933/2006 en de Verordeningen (EG) nr. 1100/2006 en
(EG) nr. 964/2007 van de Commissie”.
(3) PB L 334 van 12.12.2008, blz. 90.
(4) PB L 142 van 10.6.2010, blz. 10.
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2) In de tweede alinea van artikel 8, lid 2, worden de volgende
punten toegevoegd:
„c) voor de toepassing van artikel 9, lid 1, onder a), iii) —
die welke beschikbaar zijn op 1 september 2010, uit
gedrukt als een jaargemiddelde over drie opeenvolgende
jaren;
d) voor de toepassing van artikel 9, lid 1, onder a), iv) — die
welke beschikbaar zijn op 1 september 2012, uitgedrukt
als een jaargemiddelde over drie opeenvolgende jaren.”.
3) Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 wordt het volgende toegevoegd na punt a), ii):
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ii) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„Landen waaraan de bijzondere stimuleringsregeling
voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur is toe
gekend op grond van een verzoek krachtens lid 1,
onder a), ii), hoeven geen verzoek krachtens lid 1,
onder a), iii), of lid 1, onder a), iv), in te dienen.
Landen waaraan de bijzondere stimuleringsregeling
voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur is toe
gekend op grond van een verzoek krachtens lid 1,
onder a), iii), hoeven geen verzoek krachtens lid 1,
onder a), iv), in te dienen.”.
4) Artikel 10, lid 3, wordt gewijzigd als volgt:

„of

a) het woord „of” wordt toegevoegd aan het eind van punt
b);

iii) uiterlijk op 31 oktober 2011 om met ingang van
1 januari 2012 onder de bijzondere stimuleringsrege
ling te vallen;

b) de volgende punten worden toegevoegd:

of

„c) uiterlijk op 15 december 2011 in geval van een ver
zoek krachtens artikel 9, lid 1, onder a), iii); of

iv) uiterlijk op 30 april 2013 om met ingang van 1 juli
2013 onder de bijzondere stimuleringsregeling te val
len;”;

d) uiterlijk op 15 juni 2013 in geval van een verzoek
krachtens artikel 9, lid 1, onder a), iv).”.

b) lid 3 wordt als volgt gewijzigd:
i) de tweede zin wordt vervangen door:
„Landen waaraan de bijzondere stimuleringsregeling
voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur is toe
gekend op grond van een verzoek krachtens lid 1,
onder a), i), hoeven geen verzoek krachtens lid 1,
onder a), ii), lid 1, onder a), iii), of lid 1, onder a),
iv), in te dienen.”;

5) In artikel 32, lid 2, worden de woorden „31 december 2011”
vervangen door de woorden: „de vroegste van de volgende
twee datums: 31 december 2013 of de bij de volgende
verordening vastgestelde datum”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Straatsburg, 11 mei 2011.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitster

J. BUZEK

GYŐRI E.

