
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 21.)

a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló 980/2005/EK tanácsi rendelet 26.
cikke e) pontja által előírt, a fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó

különleges ösztönző előírásnak megfelelő kedvezményezett országok listájáról

(2005/924/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tarifális preferenciák általános rendszerének alkal-
mazásáról szóló, 2005. június 27-i 980/2005/EK tanácsi rende-
letre (1) és különösen annak 11. és 26. cikkére,

mivel:

(1) A 980/2005/EK rendelet a bizonyos követelményeknek
megfelelő fejlődő országok számára fenntartható fejlő-
désre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó
különleges ösztönző előírást biztosít.

(2) A különleges ösztönző előírást alkalmazni kívánó vala-
mennyi fejlődő ország 2005. október 31-ig írásban
benyújtotta kérelmét, amelyhez mellékelte a vonatkozó
egyezmények ratifikálásával kapcsolatos átfogó tájékozta-
tást, az egyezmények rendelkezéseinek hatékony végre-
hajtására irányuló jogszabályokat és rendelkezéseket,
valamint a vonatkozó egyezményekben és kapcsolódó
okmányokban előrevetített ellenőrzési és felülvizsgálati
mechanizmus elfogadására és teljesítésére irányuló köte-
lezettségvállalását.

(3) A Bizottság a 980/2005/EK rendelet 11. cikke rendelke-
zéseivel összhangban megvizsgálta ezeket a kérelmeket,
és megállapította a vonatkozó kritériumokat teljesítő
kedvezményezett országok végleges listáját. Ennek megfe-
lelően ezeknek az országoknak 2006. január 1-jétől
2008. december 31-ig a különleges ösztönző előírást
meg kell adni.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Általános Preferenciális Rendszer Bizottsá-
gának véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

2006. január 1-je és 2008. december 31-e között a következő
fejlődő országokra vonatkozik a 980/2005/EK rendelet által
előírt fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes kormányzásra
vonatkozó különleges ösztönző előírás:

(BO) Bolívia
(CO) Kolumbia
(CR) Costa Rica
(EC) Ecuador
(GE) Grúzia
(GT) Guatemala
(HN) Honduras
(LK) Srí Lanka
(MD) Moldovai Köztársaság
(MN) Mongólia
(NI) Nicaragua
(PA) Panama
(PE) Peru
(SV) El Salvador
(VE) Venezuela

Kelt Brüsszelben, 2005. december 21-én.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON

a Bizottság tagja
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