
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1045/2005

z dnia 4 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy
transgranicznej w ramach programu PHARE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia
18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy gospodarczej dla
niektórych państw Europy Środkowej i Wschodniej (1),
w szczególności jego art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada Europejska podczas spotkania w Brukseli w dniach
17 i 18 czerwca 2004 r. podjęła decyzję o przyznaniu
Chorwacji statusu państwa kandydującego do członko-
stwa w UE i poprosiła Komisję o przygotowanie strategii
przedakcesyjnej dla Chorwacji obejmującej niezbędne
instrumenty,

(2) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2257/2004
z dnia 20 grudnia 2004 r. Chorwację włączono do
grona krajów beneficjentów instrumentu przedakcesyj-
nego PHARE z dniem 2 stycznia 2005 r.

(3) Dlatego też należy zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2760/98 (2) celem rozszerzenia programu współpracy

transgranicznej PHARE tak, aby objął on tereny przygra-
niczne Chorwacji graniczące z krajami sąsiednimi.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Przebudowy Gospodarczej
w Niektórych Państwach Europy Środkowej
i Wschodniej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na końcu art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2760/98 dodaje
się tekst w brzmieniu:

„c) Chorwacja i Włochy, Chorwacja i Słowenia, Chorwacja
i Węgry, Chorwacja i Serbia i Czarnogóra, Chorwacja
i Bośnia-Hercegowina”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Olli REHN

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2257/2004 (Dz.U. L 389
z 30.12.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 345 z 19.12.1998, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1822/2003 (Dz.U. L 267
z 17.10.2003, str. 9).


