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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 19 czerwca 2006 r.

dostosowująca Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

(2006/663/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, pod-
pisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r., w szczegól-
ności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczegól-
ności jego art. 22,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obsza-
rów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2) wprowadza
zmiany do dorobku prawnego, na którym opierały się
negocjacje akcesyjne z Bułgarią i Rumunią.

(2) Istnieje zatem potrzeba dostosowania Aktu przystąpienia
Bułgarii i Rumunii, tak aby był on zgodny z rozporządze-
niem (WE) nr 1698/2005.

(3) Przepisy przejściowe i wykonawcze dotyczące rozwoju
obszarów wiejskich dla okresu programowania rozpoczy-
nającego się dnia 1 stycznia 2007 r. powinny zostać przy-
jęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 90 ust. 2

rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Należy zatem odpo-
wiednio dostosować odwołania w postanowieniach pro-
ceduralnych przewidzianych w Akcie przystąpienia
Bułgarii i Rumunii.

(4) Osiągając porozumienie polityczne w sprawie rozporzą-
dzenia (WE) nr 1698/2005, Rada i Komisja uzgodniły we
wspólnej deklaracji dotyczącej Bułgarii i Rumunii o prze-
dłużeniu do 2013 r. stosowania środków dotyczących
usług z zakresu doradztwa rolniczego przewidzianych
w załączniku VIII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumu-
nii w odniesieniu do świadczenia usług z zakresu doradz-
twa rolniczego dla rolników korzystających ze wsparcia
dla gospodarstw niskotowarowych. Należy dostosować
Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, tak aby uwzględ-
niał on wspomniane porozumienie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) artykuł 29 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli w tym zakresie będą konieczne szczególne środki
przejściowe, przyjmowane są one zgodnie z procedurą
określoną w art. 90 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wspar-
cia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (*).

(*) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1463/2006
(Dz.U. L 277 z 9.10.2006, str. 1).”;

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1463/2006 (patrz: str. 1 niniejszego Dziennika
Urzędowego).
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2) w artykule 34 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Oprócz przepisów dotyczących rozwoju obsza-
rów wiejskich obowiązujących w dniu przystąpienia,
postanowienia określone w sekcjach I, II i III załącznika
VIII mają zastosowanie do Bułgarii i Rumunii w latach
2007–2009, z wyjątkiem sekcji I pkt D tego załącznika,
które mają również zastosowanie w latach 2010–2013
w odniesieniu do świadczenia usług z zakresu doradz-
twa rolniczego dla rolników korzystających ze wspar-
cia dla gospodarstw niskotowarowych. Szczególne
postanowienia finansowe określone w sekcji IV załącz-
nika VIII mają zastosowanie do Bułgarii i Rumunii
w całym okresie programowania w latach 2007–2013.”;

b) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zgodnie z procedurą określoną w art. 90
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, w razie
konieczności, przyjmuje się przepisy wykonawcze
w celu stosowania postanowień załącznika VIII.”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję sporządza się w językach angielskim, czeskim,
duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim,
irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim,
niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim,
szwedzkim, węgierskim, włoskim, bułgarskim i rumuńskim, przy
czym teksty w każdym z tych dwudziestu trzech języków są na
równi autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r.
z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułga-
rii i Rumunii.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL

Przewodniczący
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