L 277/2

SV

Europeiska unionens officiella tidning

9.10.2006

II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 19 juni 2006
om anpassning av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien när det gäller landsbygdsutveckling
(2006/663/EG)
i procedurreglerna i anslutningsakten för Bulgarien och
Rumänien bör därför ändras i enlighet med detta.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, undertecknat i Luxemburg den 25 april 2005, särskilt
artikel 4.3,

(4)

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien,
särskilt artikel 22,

med beaktande av kommissionens förslag,

Vid den politiska överenskommelsen om förordning (EG)
nr 1698/2005 beslutade rådet och kommissionen i en
gemensam förklaring om Bulgarien och Rumänien att förlänga den åtgärd om rådgivningstjänster som föreskrivs i
bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien till 2013 när det gäller rådgivningstjänster till jordbrukare som får stöd till delvis självförsörjande
jordbruk. Anslutningsakten bör anpassas till denna
överenskommelse.

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

(1)

(2)

Genom rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den
20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU) (2) införs ändringar av den del av gemenskapsrätten på vilken anslutningsförhandlingarna med Bulgarien
och Rumänien grundade sig.

Anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien bör därför
ändras, så att den blir förenlig med förordning (EG)
nr 1698/2005.

Artikel 1

Anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien skall ändras på
följande sätt:

1.

I artikel 29 skall den andra meningen ersättas med följande:

Övergångsregler och genomförandebestämmelser för den
programperiod för landsbygdsutvecklingen som inleds den
1 januari 2007 bör antas i enlighet med förfarandet i artikel 90.2 i förordning (EG) nr 1698/2005. Hänvisningarna

”Om det behövs särskilda övergångsåtgärder i detta hänseende skall dessa antas i enlighet med förfarandet i artikel 90.2 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den
20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU) (*).

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EUT L 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1463/2006 (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(*) EUT L 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen ändrad
genom förordning (EG) nr 1463/2006 (EUT L 277,
9.10.2006, s. 1).”

(3)
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Artikel 34 skall ändras på följande sätt:
a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:
”1. Utöver de förordningar om landsbygdsutveckling
som gäller vid anslutningen skall bestämmelserna i
avsnitten I–III i bilaga VIII tillämpas på Bulgarien och
Rumänien för perioden 2007–2009, med undantag av
avsnitt I punkt D i den bilagan, vilken också skall tillämpas för perioden 2010–2013 i fråga om rådgivningstjänster till jordbrukare som får stöd för delvis
självförsörjande jordbruk. De särskilda finansiella
bestämmelserna i avsnitt IV i bilaga VIII skall tillämpas
på Bulgarien och Rumänien under hela programperioden 2007–2013.”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3.
Tillämpningsföreskrifter för bestämmelserna i
bilaga VIII skall vid behov antas i enlighet med förfarandet i artikel 90.2 i förordning (EG) nr 1698/2005.”
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Artikel 2

Detta beslut är upprättat på danska, engelska, estniska, finska,
franska, grekiska, irländska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska,
spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska, bulgariska och
rumänska språken, vilka samtliga tjugotre språkversioner är lika
giltiga.
Artikel 3
Detta beslut får verkan den 1 januari 2007, under förutsättning
att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i
kraft.

Utfärdat i Luxemburg den 19 juni 2006.
På rådets vägnar
J. PRÖLL

Ordförande

