
A BIZOTTSÁG 2003/2005/EK RENDELETE

(2005. december 8.)

a 447/2004/EK rendeletnek a SAPARD program ex post értékelése tekintetében történő
módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlo-
vákia csatlakozási szerződésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlo-
vákia csatlakozási okmányára és különösen annak 32. cikke (5)
bekezdésére és 33. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai
országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesz-
tési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban
történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK
tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló, 1999. december 22-i
2759/1999/EK bizottsági rendelet (1) 12. cikke rendelke-
zéseivel összhangban nem később, mint három évvel a
programidőszak lezárulta után el kell végezni a SAPARD
program ex post értékelését.

(2) Biztosítani kell azt, hogy ezeknek az értékeléseknek az
elvégzésére és finanszírozására 2006 után, vagyis a
SAPARD programnak az 1268/1999/EK tanácsi ren-
delet (2) által megállapított támogathatósági időszaka
után is sor kerülhessen.

(3) A Cseh Köztársaságnak, Észtországnak, Lettországnak,
Litvániának, Magyarországnak, Lengyelországnak, Szlové-
niának és Szlovákiának az 1268/1999/EK rendelet
alapján nyújtott támogatásról az 1257/1999/EK és

1260/1999/EK rendelet alapján nyújtott támogatásra
történő átmenet elősegítésére szolgáló szabályok megál-
lapításáról szóló, 2004. március 10-i 447/2004/EK
bizottsági rendelet (3) 3. cikkét következésképpen olyan
értelemben célszerű módosítani, hogy annak érvényes-
sége kiterjedjen a SAPARD program ex post értékelésére.

(4) Következésképpen helyénvaló a 447/2004/EK rendelet
módosítása.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 447/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése helyébe az
alábbi szöveg lép:

„(2) A vonatkozó SAPARD-programoknak a
2759/1999/EK bizottsági rendelet (*) 12. cikkében előírt ex
post értékelései, csakúgy mint az azon projektekre vonatkozó
kifizetések, amelyekre az 1268/1999/EK rendelet szerinti
előirányzatok kimerültek vagy elégtelenek, belefoglalhatók
az 1257/1999/EK rendelet szerinti, a 2004-től 2006-ig
terjedő időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programozásba,
és az EMOGA Garanciarészlegéből finanszírozhatók.

___________
(*) HL L 331., 1999.12.23., 51. o.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő hetedik napon lép hatályba.
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(1) HL L 331., 1999.12.23., 51. o. A legutóbb a 2278/2004/EK rende-
lettel (HL L 396., 2004.12.31., 36. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 161., 1999.6.26., 87. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rende-
lettel (HL L 389., 2004.12.30., 1. o.) módosított rendelet. (3) HL L 72., 2004.3.11., 64. o.



Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 8-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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