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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 447/2004
(2004. gada 10. marts),
ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu pāreju no atbalsta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1268/1999 uz
atbalstu, kas Regulā (EK) Nr. 1257/1999 un 1260/1999 paredzēts Čehijai, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai,
Ungārijai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai
(3)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu,
un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un
jo īpaši tā 32. panta 5. punktu un 33. panta 5. punktu,

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Definīcija
Šajā regulā “jaunās dalībvalstis” ir Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva,
Ungārija, Polija, Slovēnija un Slovākija.

2. pants
Līgumu slēgšanas laikposma beigas saskaņā ar Regulu (EK)
Nr. 1268/1999

tā kā:

(1)

(2)

Padomes Regula (EK) Nr. 1268/1999 ( ) ieviesa Kopienas
atbalstu pirmspievienošanās pasākumiem lauksaimniecības un lauku apvidu attīstībai Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīs pirmspievienošanās laikā (Sapard
programma). Minētā programma ietver virkni pasākumu,
kam pēc pievienošanās atbalstu sniedz saskaņā ar Padomes
1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF)
atbalstu lauku attīstībai un par dažu regulu grozīšanu un
atcelšanu (2) vai Padomes Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ar
ko nosaka vispārējus noteikumus par struktūrfondiem (3).
Lai atvieglotu pāreju no viena atbalsta veida uz otru, jānosaka laikposms, kurā saskaņā ar Sapard programmu var
uzņemties saistības attiecībā pret saņēmējiem.
1

Jāparedz nosacījumi, ar kādiem projektus, kas apstiprināti
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1268/1999, bet ko vairs nevar
finansēt saskaņā ar minēto regulu, var pārcelt uz lauku
attīstības programmu.

( ) OV L 161, 26.6.1999., 87. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 696/2003 (OV L 99, 17.4.2003., 24. lpp.).
(2) OV L 160 26.6.1999., 80. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
2003. gada Pievienošanās aktu.
(3) OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1105/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 3. lpp.).
1

1. Attiecībā uz pasākumiem, ko pēc pievienošanās var finansēt
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF)
Garantiju nodaļa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/1999 47.a
pantu, jaunās dalībvalstis var turpināt slēgt līgumus vai uzņemties saistības saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1268/1999 līdz dienai,
kad Komisijai iesniedz lauku attīstības plānus.
2. Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1268/1999 2. pantā minētajiem
pasākumiem vai apakšpasākumiem, ko pēc pievienošanās var
finansēt Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda
(ELVGF) Garantiju nodaļa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999
2. panta 2.a punktu, jaunās dalībvalstis var turpināt slēgt līgumus
vai uzņemties saistības saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1268/1999 līdz
dienai, kad tās sāk slēgt līgumus vai uzņemties saistības pasākumiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1260/1999.

3. pants
Sapard projektu finansēšana, ja apropriācijas ir izsmeltas
1. Projektiem, par ko līgumi slēgti no 2002. gada saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 1268/1999 2. panta ceturtajā, septītajā un 14.
ievilkumā minētajiem pasākumiem, izdevumus, kas radušies pēc
2006. gada 31. decembra, var iekļaut lauku attīstības programmas izstrādē laikposmam no 2004. gada līdz 2006. gadam
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1257/1999 un finansēt ELVGF Garantiju nodaļa.
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2. Maksājumus par projektiem, kam apropriācijas saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 1268/1999 ir izsmeltas vai nepietiekamas, var
iekļaut lauku attīstības programmas izstrādē laikposmam no
2004. gada līdz 2006. gadam saskaņā ar Regulu (EK)
Nr. 1257/1999 un finansēt ELVGF Garantiju nodaļa.
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4. Turpina piemērot noteikumus par tiesīgumu un palīdzības
pārbaudēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1268/1999.
5. Izvēlēto projektu sarakstu sastāda attiecīgā jaunā dalībvalsts.

4. pants
3. Ja jaunās dalībvalstis piemēro 1. un 2. punktu, tās norāda apjomus, kas atbilst apropriācijām, kuras iedalītas Regulas (EK)
Nr. 141/2004 (1) II pielikuma finansējuma tabulā.

Šī regula stājas spēkā tad, ja stājas spēkā Čehijas, Igaunijas, Kipras,
Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un
Slovākijas Pievienošanās līgums, un minētā līguma spēkā stāšanās
dienā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2004. gada 10. martā
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Franz FISCHLER

(1) OV L 24, 29.1.2004., 25. lpp.

