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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 2007
tot wijziging van Beschikking 2006/595/EG tot vaststelling van de lijst van de regio’s die uit hoofde
van de convergentiedoelstelling in aanmerking komen voor financiering uit de structuurfondsen
voor de periode 2007-2013, wat Bulgarije en Roemenië betreft
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1283)
(2007/189/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van
11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal
Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 1260/1999 (1), en met name op artikel 5, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Bij Beschikking 2006/595/EG van de Commissie (2) werd
de lijst van de regio’s die uit hoofde van de convergentiedoelstelling in aanmerking komen voor financiering uit
de structuurfondsen voor de periode 2007-2013 vastgesteld.
Ingevolge de toetreding van Bulgarije en Roemenië moeten regio's in Bulgarije en Roemenië worden toegevoegd
aan de lijst van de regio’s die uit hoofde van de convergentiedoelstelling in aanmerking komen voor financiering
uit de structuurfondsen.
Beschikking 2006/595/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
Voor de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet deze
beschikking van toepassing zijn vanaf de datum van toetreding van Bulgarije en Roemenië,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Bijlage I bij Beschikking 2006/595/EG wordt als volgt
gewijzigd:
a) de volgende gegevens worden ingevoegd vóór „CZ02 Střední
Čechy”:

(1) PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1989/2006 (PB L 411 van 30.12.2006, blz. 6).
(2) PB L 243 van 6.9.2006, blz. 44.

„BG31 Severozapaden
BG32

Severen tsentralen

BG33

Severoiztochen

BG34

Yugoiztochen

BG41

Yugozapaden

BG42

Yuzhen tsentralen”;

b) de volgende gegevens worden ingevoegd na „PT20 Região
Autónoma dos Açores”:
„RO11 Nord-Vest
RO12 Centru
RO21 Nord-Est
RO22 Sud-Est
RO31 Sud-Muntenia
RO32 București-Ilfov
RO41 Sud-Vest Oltenia
RO42 Vest”.
Artikel 2
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari
2007.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2007.
Voor de Commissie
Danuta HÜBNER

Lid van de Commissie

