
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. június 21.)

a 2004-től 2006-ig tartó időszakban a strukturális alapok 2. célkitűzése alapján a Cseh Köztársaság
támogatásra jogosult térségeinek felsorolásáról

(az értesítés a B(2004) 2134. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/559/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a strukturális alapokra (1) vonatkozó általános rendel-
kezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK
tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

a Régiófejlesztési és Szerkezetváltási Bizottsággal, az Agrárstruk-
turális és Vidékfejlesztési Bizottsággal és a Halászati és Akvakul-
túraágazati Strukturális Bizottsággal folytatott konzultációt
követően,

mivel:

(1) A strukturális alapok 2. célkitűzése a strukturális nehéz-
ségekkel küzdő térségek gazdasági és szociális szerkezet-
váltásának támogatására irányul.

(2) A Bizottság és a tagállamok a támogatást ténylegesen a
legsúlyosabban érintett területekre kívánják összpontosí-
tani a legmegfelelőbb területi szinten.

(3) A támogatásra jogosult népességmaximum 370 000 lakos,
a Cseh Köztársaság esetében a népességmaximumot az 1.
célkitűzés alá nem tartozó NUTS II. szintű régiók lakossá-

gának 31 százalékában meghatározó 1260/1999/EK ren-
delet 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(4) A Bizottság a tagállamok javaslatai alapján és az érintett
tagállamokkal részletesen egyeztetve készíti el a 2. célki-
tűzés szerint támogatásra jogosult térségek listáját a
nemzeti prioritásokat kellően figyelembe véve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A melléklet tartalmazza a strukturális alapok 2. célkitűzése
alapján a Cseh Köztársaság támogatásra jogosult térségeinek
listáját a 2004. május 1-jétől 2006. december 31-éig tartó
időszakra.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Cseh Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 21-én.

a Bizottság részéről
Jacques BARROT

a Bizottság tagja

HUL 249/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.7.23.

(1) HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a csatlakozási okmánnyal
módosított rendelet.



MELLÉKLET

a 2. célkitűzés szerint a Cseh Köztársaság közösségi támogatásra jogosult térségeinek listája

a 2004-től 2006-ig tartó időszakra

NUTS III. szintű régió

Támogatásra jogosult térségek A NUTS III. szintű régió
lakossága a támogatásra
jogosult térségekben (a

lakosok számában megadva)
A NUTS III. szintű régió

egésze, kivéve
A NUTS III. szintű régiónak csak az alábbi

térségei

Az 1260/1999/EK rendelet 4. cikke (7) bekezdése rendelkezései szerint támogatható térségek

Praha körzetek (nemzeti kód):
Praha 1 (500054)
Praha 8 (500208)
Praha – Březiněves (538124)
Praha – Ďáblice (547298)
Praha – Dolní Chabry (547301)
Praha 9 (500216)
Praha 12 (547107)
Praha – Libuš (547051)
Praha 14 (547361)
Praha – Dolní Počernice (538175)
Praha 15 (547387)
Praha – Dolní Měcholupy (547379)
Praha – Dubeč (538205)
Praha – Petrovice (547395)
Praha – Štěrboholy (547409)
Praha 19 – Kbely (547344)
Praha – Čakovice (547310)
Praha – Satalice (538736)
Praha – Vinoř (539007)
Praha 20 – Horní Počernice (538213)
Praha 21 – Újezd nad Lesy (538949)
Praha – Běchovice (538060)
Praha – Klánovice (538302)
Praha – Koloděje (538353)
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