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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15.6.2006

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 24 май 2006 година
за определяне на сумите съгласно член 10, параграф 2, член 143г и член 143д от Регламент (ЕО)
№ 1782/2003 на Съвета, предоставяни на ЕЗФРСР, и на сумите, предоставяни за разходи на ЕФГЗ
(2006/410/ЕО)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(3)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от
21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално член 12, параграфи 2 и 3 от него,

Сумите, които ще се предоставят на ЕЗФРСР, и нетният
баланс, който ще се предостави за разходи на ЕФГЗ, следва
да се определят на базата на тези максимални годишни суми
за бюджетните години от 2007 до 2013,

РЕШИ:

като има предвид, че:
(1)

(2)

В член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от
29 септември 2003 г. за създаване на общи правила за
схеми за пряка помощ в рамките на Общата селскостопанска политика и за създаване на някои схеми за помощ на
земеделски производители (2) е посочен методът за изчисляване на нетните суми на модулацията, която следва да се
предостави на Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР). В членове 143г и 143д от упоменатия регламент са определени сумите, които се предоставят на ЕЗФРСР за преструктуриране на районите, в които
се отглеждат памук и тютюн.
Максималните годишни суми, предоставяни за разходи на
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)
преди трансферите към ЕЗФРСР до 2013 г., са определени
в приложение I към Междуинституционалното споразумение за финансовата рамка 2007—2013 г. (3).

(1) ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО)
№ 320/2006 (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42).
(2) ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО)
№ 319/2006 (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 32).
(3) Все още непубликувано в Официален вестник.

Член единствен
Сумите, които ще се предоставят за бюджетните години от 2007
до 2013 на Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) съгласно член 10, параграф 2, член 143г и
член 143д от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, както и
нетният баланс, който ще се предостави за разходи на Европейския
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), се определят в
приложението към настоящото решение.
Съставено в Брюксел на 24 май 2006 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
(в милиони EUR)
Суми, предоставяни на ЕЗФРСР
Бюджетна година

член 10, параграф 2 от
Регламент (ЕО)
№ 1782/2003

член 143г от Регламент (ЕО)
№ 1782/2003

член 143д от Регламент (ЕО)
№ 1782/2003

Нетен баланс,
предоставян за разходи
на ЕФГЗ

2007

984

22

44 753

2008

1241

22

44 954

2009

1252

22

45 405

2010

1257

22

2011

1231

22

484

45 880

2012

1231

22

484

46 356

2013

1228

22

484

46 840

45 867

