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(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. június 19.)

a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési
támogatás összege, annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult

régiókban összpontosítandó legkisebb összeg meghatározásáról

(2006/493/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1), és külö-
nösen annak 69. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az 1698/2005/EK rendelet szerinti közösségi vidékfej-
lesztési támogatások kötelezettségvállalási előirányzati
összegét – a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e
közötti időszakra –, annak éves bontását és a konver-
gencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosí-
tani kívánt minimális összegét a költségvetési fegyelemről
és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 2006. május
17-i intézményközi megállapodással (2) összhangban kell
megállapítani.

(2) A teljes összegnek magában kell foglalnia a Bulgáriának
és Romániának nyújtott összegeket is, figyelemmel a
Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai
Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés 2007.

január 1-jei hatályba lépését. Amennyiben a csatlakozási
szerződés 2007. január 1-jén az említett országok egyike
vagy mindkettő tekintetében nem lép hatályba, a teljes
összeget ennek megfelelően ki kell igazítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az 1698/2005/EK rendelet szerinti közösségi vidékfejlesztési
támogatások kötelezettségvállalási előirányzatának teljes
összegét – a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti
időszakra –, annak éves bontását és az említett rendelet 2.
cikkének j) pontjában említett konvergencia-célkitűzés alapján
jogosult régiókban összpontosítani kívánt minimális összeget e
határozat mellékletében állapítják meg.

Kelt Luxembourgban, 2006. június 19-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. PRÖLL
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(2) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.



MELLÉKLET

A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege, annak éves
bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítani kívánt minimális

összeg és annak éves bontása (*)

millió EUR 2004-es árakon (**) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen

Teljes összeg az EU-25,
Bulgária és Románia

esetében
10 710 10 447 10 185 9 955 9 717 9 483 9 253 69 750

A konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiók részére fenntartott összegek 27 699

(*) A kötelező modulációt és egyéb, a közös agrárpolitika piachoz kapcsolódó kiadásainak és közvetlen kifizetéseinek a vidékfejlesztés
számára történő átcsoportosításait megelőzően.

(**) A feltüntetett összegek a legközelebbi millióra kerekítettek, míg a programozást a legközelebbi egész euróra végzik.
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