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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 2011
betreffende de goedkeuring van de door Roemenië ingediende rekeningen met betrekking tot de in
het kader van het speciaal toetredingsprogramma voor landbouw en plattelandsontwikkeling
(Sapard) gefinancierde uitgaven over 2007
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 759)
(Slechts de tekst in de Roemeense taal is authentiek)

(2011/96/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(2)

Artikel 11 van deel A van de bijlage bij de meerjaren
overeenkomsten voor financiering voorziet in de vaststel
ling van een besluit tot goedkeuring van de rekeningen
door de Commissie. Deze bepaling blijft uit hoofde van
Verordening (EG) nr. 248/2007 van toepassing op Roe
menië.

(3)

De termijnen waarbinnen de begunstigde landen de ver
eiste documenten aan de Commissie moeten overleggen,
is verstreken.

(4)

De rekeningen van Bulgarije en Kroatië zijn bij Beschik
king C(2008) 5524 van de Commissie van 30 september
2008 goedgekeurd. Aangezien de aanvullende gegevens
waarom Roemenië was verzocht, nog moesten worden
beoordeeld, kon de beschikking inzake de goedkeuring
van de rekeningen van dat land in die fase niet worden
goedgekeurd.

(5)

Inmiddels zijn de aanvullende gegevens ingediend. Op
basis van de verrichte controles kan de Commissie een
besluit nemen over de volledigheid, de juistheid en de
waarheidsgetrouwheid van de door het Sapard-orgaan
ingediende rekeningen.

(6)

Dit besluit is gebaseerd op boekhoudkundige gegevens.
Het verhindert de Commissie niet om later te besluiten
uitgaven die niet overeenkomstig Verordening (EG) nr.
2222/2000 zijn gedaan, uit te sluiten van financiering
door de EU,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van
21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap
voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw
en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Middenen Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (1),
Gezien Verordening (EG) nr. 2222/2000 van de Commissie van
7 juni 2000 houdende financiële uitvoeringsbepalingen van Ver
ordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunver
lening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen
op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de
kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de
pretoetredingsperiode (2), en met name artikel 13,
Gezien de met Roemenië op 2 februari 2001 gesloten meerja
renovereenkomst voor de financiering, en met name artikel 11
van deel A van de bijlage,
Gezien Verordening (EG) nr. 248/2007 van de Commissie van
8 maart 2007 inzake maatregelen betreffende de in het kader
van het Sapard-programma gesloten meerjarenovereenkomsten
voor de financiering en jaarlijkse financieringsovereenkomsten
en de overgang van Sapard naar plattelandsontwikkeling (3),
juncto de in bijlage II, punt 1, van die verordening bedoelde
meerjarenovereenkomsten voor de financiering, en met name
artikel 11 van deel A van de bijlage,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Na raadpleging van het Comité voor de landbouwfondsen,
Artikel 1
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Commissie heeft namens de Europese Unie met Roe
menië meerjarenovereenkomsten voor de financiering ge
sloten waarin het technische, juridische en bestuurlijks
rechtelijke kader voor de uitvoering van het speciaal toe
tredingsprogramma voor landbouw en plattelandsontwik
keling (Sapard) is opgenomen.

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87.
(2) PB L 253 van 7.10.2000, blz. 5.
(3) PB L 69 van 9.3.2007, blz. 5.

De rekeningen van het op het grondgebied van Roemenië ge
vestigde Sapard-orgaan met betrekking tot de uitgaven die in
2007 uit de algemene EU-begroting zijn gefinancierd, worden
goedgekeurd.
Artikel 2
De bij dit besluit goed te keuren uitgaven en EU-financiering
over het begrotingsjaar 2007, zoals opgegeven op 31 december
2007, en de bij dit besluit goed te keuren activa die dit begun
stigde land op 31 december 2007 namens de Europese Unie
hield, zijn opgenomen in de bijlage.
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Artikel 3
Dit besluit is gericht tot Roemenië.

Gedaan te Brussel, 11 februari 2011.
Voor de Commissie
Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Goedkeuring van de rekeningen van het Roemeense Sapard-orgaan
Boekjaar 2007
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Uitgaven en van de EU ontvangen financiering met betrekking tot het boekjaar 2007, als aangegeven per 31 december 2007
(alle bedragen luiden in EUR)
Begunstigd land

Roemenië

Aangifte D2
EU-bijdrage
Boekjaar 2007

Bij dit besluit Goedgekeurde
EU-bijdrage

Bij dit besluit afgesplitste
EU-bijdrage

Totaal b + c

Aanpassingen (1)

Van de EU Ontvangen
financiering (D1)

Verschil dat moet worden
teruggevorderd of betaald
Boekjaar 2007 (2)

a

b

c

d

e

f

g = d – e –f

260 601 503,20

260 601 503,20

0,00

260 601 503,20

39 204,26

260 464 956,44

97 342,50 (3)

Activa die de begunstigde landen namens de EU in bezit hadden per 31 december 2007
(alle bedragen luiden in EUR)
Begunstigd land

Bij dit besluit goedgekeurd saldo van
de EUROREKENING

Bij dit besluit afgesplitst saldo van de
EUROREKENING

815 476,50

Bij dit besluit afgesplitste
SCHULDVORDERINGEN

i

h

Roemenië

Bij dit besluit goedgekeurde
SCHULDVORDERINGEN
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(1) Dit bedrag geeft de aanpassingen aan die de Roemeense autoriteiten, wegens de voor maatregel 3.3 teruggevorderde bedragen, in de bij de Commissie voor het boekjaar 2007 aangegeven uitgaven hebben aangebracht in de
daaropvolgende perioden.
(2) Dit bedrag geeft het wiskundige verschil aan tussen het voor het boekjaar 2007 goedgekeurde en vergoede bedrag, zonder rekening te houden met de voorschotten die in de voorgaande jaren waren betaald. De diensten van de Commissie
verbinden zich er niet toe om op de datum van dit besluit enig bedrag terug te vorderen of te betalen.
(3) Het verschil van [– 97 342,50 EUR] is het wiskundige resultaat van [97 452,16 EUR] (uitgaven die waren aangegeven, maar die de Commissie, na beoordeling van de verslagen over de nieuwe uitvoering van maatregel 3.3, niet heeft
vergoed, [– 92,69 EUR] (correcties die de Roemeense autoriteiten in 2007 hebben aangebracht in D1 2006, [– 18,36 EUR] (ontstaan door de toepassing van een foute wisselkoers voor drie terug te vorderen bedragen, zoals uiteengezet
door de certificerende instantie, en [1,39 EUR] (ontstaan door afronding).

0,00

2 735 476,31 (1)

0,00

(1) Bij deze bedragen is geen rekening gehouden met de over de schulden opgebouwde rente.
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