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RADA

DECYZJA RADY

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie przyznania Republice Salwadoru szczególnego rozwiązania motywacyjnego
dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów po dniu 1 stycznia 2007 r.

(2006/978/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 133,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005
z dnia27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych prefe-
rencji taryfowych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Komisji 2005/924/WE (2) z dnia 21 grudnia
2005 r. Salwador został włączony do wykazu państw
rozwijających się kwalifikujących się do objęcia szcze-
gólnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrów-
noważonego rozwoju i dobrych rządów ustanowionym
w rozporządzeniu (WE) nr 980/2005 na okres od dnia
1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

(2) Na mocy tego rozporządzenia przyznanie po dniu
1 stycznia 2007 r. szczególnego rozwiązania państwom,
których dotyczą szczególne ograniczenia konstytucyjne
związane z ratyfikacją nie więcej niż dwóch z szesnastu
konwencji wymienionych w części A załącznika III do
tego rozporządzenia, jest uzależniona od decyzji Rady.

(3) Zgodnie tym rozporządzeniem Komisja przedłożyła
Radzie sprawozdanie w sprawie wypełnienia przez
Salwador zobowiązania określonego w tym rozporzą-
dzeniu, w którym to sprawozdaniu zaproponowano
kontynuowanie stosowania szczególnego rozwiązania
motywacyjnego po dniu 1 stycznia 2007 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Republika Salwadoru nadal korzysta ze szczególnego rozwią-
zania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju
i dobrych rządów, przewidzianego w art. 1 rozporządzenia
(WE) nr 980/2005, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do
dnia 31 grudnia 2008 r.

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady
J. KORKEAOJA

Przewodniczący

PLL 365/86 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2006

(1) Dz.U. L 169 z 30.6.2005, str. 1.
(2) Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 50.


