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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 26. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/595/ES, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú
oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia v období rokov
2007 – 2013, pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko
[oznámené pod číslom K(2007) 1283]
(2007/189/ES)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla
2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,
keďže:
(1)

(2)

(3)

(4)

Rozhodnutím Komisie 2006/595/ES (2) sa zostavil
zoznam regiónov, ktoré sú oprávnené na financovanie
zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia
v období rokov 2007 – 2013.
Po pristúpení Bulharska a Rumunska by sa mali regióny
v Bulharsku a Rumunsku pridať do zoznamu regiónov,
ktoré využívajú štrukturálne fondy v rámci cieľa Konvergencia.
Rozhodnutie 2006/595/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
V záujme jasnosti a právnej istoty by sa malo toto
rozhodnutie uplatňovať odo dňa pristúpenia Bulharska
a Rumunska,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

„BG31 Severozapaden
BG32

Severen tsentralen

BG33

Severoiztochen

BG34

Yugoiztochen

BG41

Yugozapaden

BG42

Yuzhen tsentralen“;

b) po zázname „PT20 Região Autónoma dos Açores“ sa vkladajú tieto záznamy:
„RO11 Nord-Vest
RO12 Centru
RO21 Nord-Est
RO22 Sud-Est
RO31 Sud-Muntenia
RO32 București-Ilfov
RO41 Sud-Vest Oltenia
RO42 Vest“.
Článok 2
Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2007.
Článok 3
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. marca 2007

Príloha I k rozhodnutiu 2006/595/ES sa mení a dopĺňa takto:
Za Komisiu
a) pred záznam „CZ02 Střední Čechy“ sa vkladajú tieto
záznamy:

(1) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením (ES) č. 1989/2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 6).
(2) Ú. v. EÚ L 243, 6.9.2006, s. 44.
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