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REGULAMENTUL (CE) nr. 1084/2006 AL CONSILIULUI
din 11 iulie 2006
de instituire a Fondului de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, în special articolul 161 al
doilea paragraf,
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul conform al Parlamentului European1,
având în vedere avizul Comitetului Economic si Social European2,
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor
dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social
European si Fondul de coeziune4 introduce un nou cadru în care se înscrie actiunea
fondurilor cu finalitate structurala si a Fondului de coeziune, stabilind, în special,
obiectivele, principiile si normele de parteneriat, de programare, de evaluare si de
gestiune. În consecinta, este oportun sa se precizeze misiunea Fondului de coeziune în
raport cu noul cadru de actiune si cu misiunea care îi este consacrata prin Tratat si sa se
abroge, din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului din 16
mai 1994 de instituire a Fondului de coeziune5.

(2)

Proiectele finantate prin Fondul de coeziune în domeniul retelelor transeuropene de
transport trebuie sa fie în conformitate cu orientarile privind aceste retele care au fost
adoptate de Consiliul si Parlamentul European. În scopul concentrarii eforturilor, ar
trebui sa se acorde prioritate proiectelor de interes comun, astfel cum au fost definite în
Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliul din 23 iulie 1996
privind orientarile comunitare pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport6

(3)

Comunitatea poate contribui, prin intermediul Fondului de coeziune, la actiunile care au
ca scop continuarea obiectivelor Comunitatii în domeniul mediului prevazute la
articolele 6 si 174 din Tratat.
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(4)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede ca normele privind eligibilitatea cheltuielilor
trebuie stabilite la nivel national, cu anumite exceptii pentru care este necesara stabilirea
unor norme specifice. În consecinta, este necesar sa se precizeze normele specifice
privind exceptiile care au legatura cu Fondul de coeziune.

(5)

Normele de conditionare privind acordarea unui sprijin financiar ar trebui sa se aplice în
continuare în legatura cu respectarea normelor de convergenta economica prevazute la
articolul 99 din Tratat si tinând seama de necesitatea de a dispune de finante publice
sanatoase. În aceasta privinta, statele membre care au adoptat Euro trebuie sa puna în
aplicare programe de stabilitate, în timp ce statele membre care nu au adoptat aceasta
moneda trebuie sa puna în aplicare programe de convergenta, astfel cum au fost definite
în Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind intensificarea
supravegherii pozitiilor bugetare, precum si supravegherea si coordonarea politicilor
economice, astfel încât sa se evite deficitele publice excesive, în conformitate cu
articolul 104 din Tratat1. Normele de conditionare nu ar trebui sa se aplice
angajamentelor care au fost deja asumate în momentul suspendarii,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Instituirea si misiunea Fondului de coeziune
(1) Se instituie un Fond de coeziune (denumit în continuare „Fondul”) în scopul
intensificarii coeziunii economice si sociale în cadrul Comunitatii, în perspectiva promovarii
unei dezvoltari durabile.
(2) Fondul este reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 si de prezentul
regulament.
Articolul 2
Sfera de aplicare a asistentei
(1) Fondul intervine pentru actiuni din domeniile enumerate în continuare, respectând un
echilibru corect si tinând seama de necesitatile de investitie si de infrastructura specifice
fiecarui stat membru beneficiar:
(a)

retelele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes comun
enumerate în Decizia nr. 1692/96/CE;

(b)

mediul face parte din prioritatile politicii comunitare de protectie a mediului, astfel cum
au fost definite în programul de politica si de actiune din domeniul mediului. În acest
context, Fondul poate sa intervina, de asemenea, în domenii legate de dezvoltarea
durabila care prezinta avantaje clare pentru mediu, precum eficacitatea energetica si
energiile regenerabile, iar în ceea ce priveste transportul care nu are legatura cu retelele
transeuropene, transportul feroviar, transportul pe caile navigabile interne, transportul
maritim, sistemele de transport intermodal si interoperabilitatea lor, gestiunea traficului
rutier, maritim si aerian, transporturile urbane specifice si transporturile publice.
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(2) Echilibrul corect al asistentei se defineste prin parteneriat între statele membre si
Comisie.
Articolul 3
Eligibilitatea cheltuielilor
Urmatoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru o interventie din cadrul Fondului:
(a)

dobânzile debitoare;

(b)

achizitionarea unor terenuri la o suma mai mare cu 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru actiunea în cauza;

(c)

locuinta;

(d)

darâmarea centralelor nucleare; si

(e)

taxa pe valoarea adaugata recuperabila.
Articolul 4
Conditii de acces la asistenta Fondului

(1)

Asistenta Fondului este conditionata de urmatoarele norme:

(a)

în cazul în care Consiliul a hotarât, în conformitate cu dispozitiile articolului 104
alineatul (6) din Tratat, ca exista un deficit public excesiv într-un stat membru
beneficiar; si

(b)

a constatat, în conformitate cu dispozitiile articolului 104 alineatul (8) din Tratat, ca
statul membru în cauza nu a întreprins nici o actiune urmata de consecinte ca raspuns la
o recomandare a Consiliului formulata în temeiul articolului 104 alineatul (7) din Tratat,

se poate hotarî suspendarea totala sau partiala a angajamentelor Fondului de care beneficiaza
statul membru în cauza, cu efect de la 1 ianuarie a anului urmator celui în care s-a adoptat
decizia de suspendare.
(2) În cazul în care Consiliul constata ca statul membru în cauza a adoptat masurile
corective necesare, acesta hotaraste, de îndata, sa anuleze suspendarea angajamentelor în
cauza. Consiliul hotaraste de îndata, la propunerea Comisiei, reînscrierea în buget a
angajamentelor care au facut obiectul unei suspendari, în conformitate cu procedura stabilita
în Acordul interinstitutional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu si Comisie
privind disciplina bugetara si buna gestiune financiara1.
(3) La propunerea Comisiei, Consiliul adopta deciziile prevazute la alineatele (1) si (2) cu
majoritate calificata.
Articolul 5
Dispozitii tranzitorii
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(1) Prezentul regulament nu afecteaza continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totala
sau partiala, a proiectelor sau a altor forme de interventie aprobate de Comisie pe baza
Regulamentului (CE) nr. 1164/94 care se aplica din acest moment, de la aceasta data, acestei
interventii sau acestor proiecte pâna la finalizarea lor.
(2) Solicitarile privind proiectele de proportii, în sensul articolelor 39, 40 si 41 din
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, prezentate Comisiei în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1164/94, ramân valabile cu conditia completarii lor, dupa caz, pentru a deveni conforme
cu cerintele prezentului regulament si cu articolele mentionate anterior din Regulamentul
(CE) nr. 1083/2006, în termen de maximum doua luni începând cu 1 ianuarie 2007.
Articolul 6
Abrogarea
(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor articolului 105 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1083/2006 si ale articolului 5 din prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1164/94 se
abroga cu efect de la 1 ianuarie 2007.
(2)

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpreteaza ca trimiteri la prezentul regulament.
Articolul 7
Reexaminarea

Consiliul reexamineaza prezentul regulament cel târziu la 31 decembrie 2013, în conformitate
cu articolul 161 din Tratatul CE.
Articolul 8
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intra în vigoare în ziua urmatoare datei publicarii în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplica direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2006.
Pentru Consiliu
Presedintele
E. HEINÄLUOMA

