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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 27 lutego 2006 r.

zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których
decyzja ta ma zastosowanie, w następstwie fal tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r.

(2006/174/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 181a,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Fale tsunami, które pojawiły się w dniu 26 grudnia
2004 r. w regionie Oceanu Indyjskiego, spowodowały
znaczące szkody części obszarów przybrzeżnych
w okolicznych krajach.

(2) Europejski Bank Inwestycyjny określił w krajach, które
ucierpiały w największym stopniu, w tym Malediwach,
potencjalne projekty, które mogłyby przynieść korzyść
tym, którzy wskutek fal tsunami ponieśli bezpośrednie
i pośrednie straty.

(3) Decyzja 2000/24/WE z dnia 22 grudnia 1999 r.
o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego
Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych
w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby
projektów prowadzonych poza obszarem Wspólnoty
(Europa Środkowa i Wschodnia, kraje basenu Morza
Śródziemnego, Ameryka Łacińska i Azja oraz Republika
Południowej Afryki) (2) nie obejmuje Malediwów, które

nie znajdują się na liście krajów, do których decyzja ta
ma zastosowanie.

(4) W związku z tym decyzję 2000/24/WE należy odpo-
wiednio zmienić,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 2 decyzji 2000/24/WE wprowadza się następujące
zmiany: w tiret czwartym pomiędzy słowami „Makau”
i „Malezja” dodaje się słowo „Malediwy”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r.

W imieniu Rady
U. PLASSNIK

Przewodniczący

PLL 62/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.3.2006

(1) Opinia z dnia 17 stycznia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 9 z 13.1.2000, str. 24. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2005/47/WE (Dz.U. L 21 z 25.1.2005, str. 9).


