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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 30 . november 1990

om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over de udgifter for regnskabs
året 1988, der er finansieret gennem Den Europæiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget, Garantisektionen
(90/644/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 729/70
af 21 . april 1970 om finansiering af den fælles landbrugs
politik ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2048/
88 (2), særlig artikel 5, stk. 2,
'
efter høring af Fondskomitéen, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i forordning (EØF)
nr. 729/70 afslutter Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte årsregnskaber de konti, der
vedrører udgifter afholdt af de i artikel 4 i nævnte forord
ning omhandlede kontorer og organer ;

tionen ; ifølge artikel 102 i finansforordningen af 21 .
december 1977 (6), senest ændret ved forordning (Eura
tom, EKSF, EØF) nr. 610/90f), opføres resultatet af
beslutningen om regnskabsafslutningen, som eventuelt
udviser en forskel mellem de samlede udgifter, der i
henhold til artikel 100 og 101 er konteret det pågældende
regnskabsår, og de samlede udgifter, som er godkendt af
Kommissionen ved regnskabsafslutningen, under én
artikel som plus- og minusudgift ;

i henhold til artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 729/70
er det kun restitutioner ved udførsel til tredjelande og
interventioner til regulering af landbrugsmarkederne,
henholdsvis ydet og foretaget efter Fællesskabets regler
inden for rammerne af de fælles markedsordninger, som
kan finansieres ; ved kontrollen har det vist sig, at en del
af udgifterne, der er anmeldt af medlemsstaterne, ikke
opfylder disse betingelser, og de kan følgelig ikke finansi
eres af EUGFL, Garantisektionen ; de af hver af de berørte
medlemsstater anmeldte beløb, de til refusion af EUGFL,

Garantisektionen, godkendte beløb, forskellene mellem
medlemsstaterne har tilsendt Kommissionen det nødven

dige materiale med henblik på afslutningen af regnska
berne for regnskabsåret 1988 ; i henhold til bestemmel
serne i Rådets forordning (EØF) nr. 3183/87 af 19.
oktober 1987, om særlige bestemmelser for finansieringen
af den fælles landbrugspolitik (3), begyndte regnskabsåret
1988 i november 1987, da de midler, som Fællesskabet

havde stillet medlemsstaterne til rådighed til finansiering,
var opbrugt ; i henhold til bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 2048/88 afsluttes dette regnskabsår den 15.

disse to beløb samt forskellene mellem de til refusion

gennem Garantisektionen godkendte beløb og de i regn
skabsåret bogførte beløb, er anført i bilaget til denne
beslutning ;

medlemsstaterne har faet detaljeret meddelelse om
korrektionerne og har kunnet tilkendegive deres
opfattelse i den forbindelse ;

oktober 1988 ;

Kommissionen har foretaget kontrol på stedet i henhold
til artikel 9, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 729/70 ;

de udgifter, der er anmeldt af Italien som støtte til forbrug
af olivenolie til et beløb af 183 369 315 937 lire og af
Grækenland for produktionsstøtte til bomuld til et beløb

i henhold til artikel 8 i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1723/72 af 26. juli 1972 om regnskabsafslutningen for
Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbru
get, Garantisektionen (4), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 295/88 (*), omfatter beslutningen om regnskabs
afslutningen fastlæggelsen af de udgifter, der er afholdt i
hver medlemsstat i løbet af det pågældende regnskabsår,
og som er anerkendt som påhvilende fonden, Garantisek

af 48 065 056 733 dr., er ikke omfattet af denne beslut
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ning, da en yderligere undersøgelse af dossiererne er
nødvendig ; disse beløb er derfor blevet fratrukket i de
udgifter, der er anmeldt af de pågældende medlemsstater
for dette regnskabsår, og de vil blive gjort op senere ; de
garantier, der i henhold til Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1726/70 (8), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 4263/88 (9), er ydet i forbindelse med den støtte, som
Grækenland har modtaget til tobak i blade fra høstårerne
(6) EFT nr. L 356 af 31 . 12. 1977, s. 1 .
O EFT nr. L 70 af 16. 3. 1990, s. 1 .
(8) EFT nr. L 191 af 27. 8 . 1970, s. 1 .
' EFT nr. L 376 af 31 . 12. 1988, s. 34.
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1981 til 1985, vil i øvrigt også blive opgjort senere ; regn
skabsafslutningen vedrørende disse dossierer vil blive
foretaget på grundlag af de yderligere oplysninger, som
medlemsstaterne skal fremlægge inden en frist, som vil
blive meddelt dem af Kommissionen ;

de ikke godkendte udgifter omfatter for Tyskland et beløb
på 27 510 204 DM, for Nederlandene et beløb på
125 403 941 hfl, for Frankrig et beløb på 547 383 456 ffr.
og for Danmark et beløb på 45 027 353 dkr. som eksport
restitutioner vedrørende sektorerne for korn og sukker ;
disse beløb skal afholdes af disse medlemsstater i henhold

til denne beslutning ; de særlige omstændigheder i forbin
delse med disse sager gør det imidlertid berettiget, at
Kommissionen på ny undersøger afvisningen af finansie
ring i forbindelse med denne regnskabsafslutning, såfremt
medlemsstaterne fremlægger de krævede beviser inden en
frist på seks måneder fra bekendtgørelsen af nærværende
beslutning ; uanset dette har denne beslutning dog umid
delbar virkning ;

de ikke godkendte udgifter for Tyskland omfatter et beløb
på 104 418 850 DM vedrørende den tillægsafgift, som
skulle være opkrævet i sektoren for mælk og mejeripro
dukter ; dette beløb skal ifølge denne beslutning afholdes
af medlemsstaten ; de særlige omstændigheder i forbin
delse med denne sag gør det imidlertid berettiget, at
Kommissionen på ny undersøger denne afvisning af
finansiering på basis af de udgifter, som medlemsstaten
senest den 31 . marts 1991 skal anmelde vedrørende et

program for tilbagekøb af referencemængder, der ikke
senere kan fordeles på ny ; uanset dette har denne beslut
ning dog umiddelbar virkning ;

de ikke godkendte udgifter omfatter for Italien et beløb
på 13 953 883 351 lire, vedrørende præmier til fåre- og
gedekødsproducenter ; dette beløb skal afholdes af denne
medlemsstat i henhold til denne beslutning ; de særlige
omstændigheder i forbindelse med denne sag gør det

imidlertid berettiget, at Kommissionen på ny undersøger
afvisningen af finansiering i forbindelse med denne regn
skabsafslutning, såfremt medlemsstaten fremlægger de
krævede beviser inden en frist, som vil blive meddelt den

af Kommissionen ; uanset dette har denne beslutning dog
umiddelbar virkning ;
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de monetære udligningsbeløb vedrørende eksport til tred
jelande er blevet anmeldt af Grækenland som egne
ressourcer ; Kommissionen har anmodet om nærmere

enkeltheder herom og forbeholder sig ret til at foretage de
nødvendige berigtigelser inden for rammerne af en senere
beslutning om regnskabsafslutning, dersom disse oplys
ninger i henhold til de gældende forordninger resulterer i,
at de pågældende monetære udligningsbeløb skulle have
været modregnet i restitutioner ;

Domstolen har ved sin afgørelse i sag C-10/88 annulleret
beslutningen om regnskabsafslutningen for Italiens
vedkommende for regnskabsåret 1985 for så vidt angår
afvisningen af fællesskabsfinansiering af de udgifter, der
var anmeldt af denne medlemsstat vedrørende kælvnigs
præmier, som følge deraf skal der i henhold til Traktatens
artikel 176 ved denne regnskabsafslutning godkendes
fællesskabsfinansiering af et beløb på 19 045 553 222 lire
for regnskabsåret 1985 ; endvidere skal der i forbindelse
med denne regnskabsafslutning godkendes fællesskabsfi
nansiering af de beløb, som af samme grund blev afvist
fra fællesskabsfinansiering i forbindelse med regnskabså
rene 1986 og 1987, nemlig i alt 57 665 488 647 lire for
Italiens vedkommende, i alt 173 871,44 £ for Det Fore

nede Kongeriges vedkommende og i alt 7 683 lv£ for
Irlands vedkommende ;

Domstolen har ved sin afgørelse i sag C-8/88 annulleret
beslutningen om regnskabsafslutningen for Tysklands
vedkommende for regnskabsåret 1984 for så vidt angår
afvisningen af fællesskabsfinansiering af visse beløb
vedrørende præmier for bibeholdelse af besætninger af
ammekøer ; som følge deraf skal der i henhold til Trakta
tens artikel 176 ved denne regnskabsafslutning godkendes
fællesskabsfinansiering af et beløb på 42 585,88 DM for
regnskabsåret 1984 ; endvidere skal der i forbindelse med
denne regnskabsafslutning godkendes fællesskabsfinansie
ring af det beløb, som af samme grund blev afvist fra
fællesskabsfinansiering i forbindelse med regnskabsåret
1986, nemlig 40 324,06 DM ;

Domstolen har ved sin afgørelse i sag C-259/87 annul
leret beslutningen om regnskabsafslutningen for Græken
lands vedkommende for regnskabsåret 1983 for så vidt
angår afvisningen af fællesskabsfinansiering af de af denne
medlemsstats anmeldte udgifter vedrørende salg af to
mængder på 30 000 tons blød hvede fra interventionsla
ger ; som følge deraf skal der i henhold til Traktatens

de ikke godkendte udgifter omfatter for Frankrig et beløb
på 446 472 537 ffr. vedrørende tillægsafgiften inden for
mejerisektoren ; dette beløb skal afholdes af denne
medlemsstat i henhold til denne beslutning ; de særlige
omstændigheder i forbindelse med denne sag gør det
imidlertid berettiget, at Kommissionen på ny undersøger
afvisningen af finansiering i forbindelse med denne regn
skabsafslutning, såfremt medlemsstaten fremlægger de
krævede beviser inden en frist, som vil blive meddelt den

af Kommissionen ; uanset dette har denne beslutning dog
umiddelbar virkning ;

artikel 176 ved denne regnskabsafslutning godkendes
fællesskabsfinansiering af et beløb på 596 040 000 dr. for
regnskabsåret 1983 ;

Domstolen har ved sin afgørelse i sag C-334/87 annul
leret beslutningen om regnskabsafslutningen for Græken
lands vedkommende for regnskabsåret 1984 for så vidt
angår afvisningen af fællesskabsfinansiering af de af denne
medlemsstat anmeldte udgifter vedrørende oplagringsom
kostninger for en mængde olie af presserester i perioden
fra 14. marts til 7. august 1984 ; som følge deraf skal der i
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henhold til Traktatens artikel 176 ved denne regnskab

safslutning godkendes fællesskabsfinansiering af et beløb
på 9 389 270 dr. i forbindelse med regnskabsåret 1984 ;
hvad angår Italien er undersøgelserne vedrørende kvali
teten og oprindelsen af olivenolie opkøbt til intervention,
vedrørende ammekopræmier, støtte til forarbejdning af
soja, produktionsstøtte for hård hvede samt kvaliteten af
interventionstobak nu afsluttet ; hvad angår Frankrig er
undersøgelsen vedrørende privat oplagring af kalvekød
ligeledes afsluttet ; følgerne heraf er fastlagt i denne
beslutning ;
i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1078/77 af 17.
maj 1977 om indførelse af en præmieordning for ikke
markedsføring af mælk og mejeriprodukter og for omstil
ling af malkekvægsbesætninger ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1 300/84 (2), finansieres 60 % af
udgifterne til disse foranstaltninger af Garantisektionen og
40 % af Udviklingssektionen ; disse foranstaltninger
betragtes som interventioner efter artikel 3 i forordning
(EØF) nr. 729/70 og udgør en fælles foranstaltning efter
forordningens artikel 6, stk. 1 ; Udviklingssektionens
udgifter må derfor indgå i regnskabsafslutningen for de af
EUGFL finansierede udgifter ;

ning, uregelmæssigheder efter artikel 8 i forordning (EØF)
nr. 729/70 eller domme, der afsiges af Domstolen i sager,
der verserer for øjeblikket, og som angår områder som
omhandlet i nærværende beslutning ;

hvad angår fødevarehjælpen, er regnskabsafslutningen
endnu ikke foretaget, og de finansielle følger for Garanti
sektionen fastlægges i forbindelse med en senere regn
skabsafslutning —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Medlemsstaternes regnskaber over udgifter, der er finansi
eret gennem EUGFL, Garantisektionen, for regnskabsåret
1988, godkendes som anført i bilaget til denne beslutning.
Artikel 2

denne beslutning foregriber ikke de finansielle konse
kvenser, som må drages i forbindelse med en senere regn
skabsafslutning som følge af, at der er indledt procedurer

De beløb, der fremkommer i bilagets punkt 3, kolonne
(c), skal betragtes som en del af de udgifter, der henvises
til i artikel 3 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2776/88 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
775/90 (4), for den måned, der efterfølger måneden for
meddelelsen om denne beslutning.

vedrørende statsstøtte som omhandlet i Traktatens artikel
93 eller vedrørende traktatskrænkelser som omhandlet i

Artikel 3

Traktatens artikel 169, hvis disse procedurer endnu ikke
er afsluttet eller er afsluttet efter den 18 . juli 1989 ; dette
gælder også traktatskrænkelser, der er begået i 1988, og
statsstøtte, der er ydet i 1988, men som er uforenelig med
Traktaten og vil kunne berøre EUGFL's udgifter i et regn
skabsår efter 1988 ;

nærværende beslutning foregriber ikke de finansielle
konsekvenser som må drages af Kommissionen i forbin
delse med en senere regnskabsafslutning som følge af
igangværende undersøgelser på datoen for denne beslut

(') EFT nr. L 131 af 26. 5. 1977, s. 1 .
« EFT nr. L 125 af 12. 5. 1984, s. 3.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(3) EFT nr. L 249 af 8 . 9. 1988, s. 9.
(4) EFT nr. L 83 af 30. 9. 1990, s. 85.
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BILAG

(i DM)

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter
Medlemsstat : Tyskland
Regnskabsår : 1988

\

vedrørende

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078 /77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

10 152 712 681,85

- 258 321,22

10 152 454 360,63

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

10 152 712 681,85

- 258 321,22

10 152 454 360,63

- 168 222 311,94

0,—

- 168 222 31 1,94

82 909,94

0,—

82 909,94

9 984 573 279,85

- 258 321,22

9 984 314 958,63

10 165 885 067,92

- 258 321,22

10 165 626 746,70

0,—

0,—

0,—
0,—

forordning (EØF)
nr. 1078 /77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning
d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a -1- b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter
f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)
2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år

c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

0,—

0,—

10 165 885 067,92

- 258 321,22

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

181 311 788,07

0,—

10 165 626 746,70 '

181 311 788,07
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(i bfr.)
Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter
Medlemsstat : Belgien
Regnskabsår : 1988

vedrørende

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078 /77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

31 242 058 323

0

31 242 058 323

0

0

0

0

0

0

31 242 058 323

0

31 242 058 323

- 161 656 793

0

- 161 656 793

0

o

0

31 080 401 530

0

31 080 401 530

31 240 513 681

0

31 240 513 681

0

0

0

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning

b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter
f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)

2. Bogførte udgifter

I

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

0

0

0

31 240 513 681

0

31 240 513 681

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

160 112 151

0

160 112 151
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(i dkr.)
Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078 /77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

9 726 589 690,69

26 130,85

9 726 615 821,54

0,—

0,—

0,—

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

0,—

0,—

0,—

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)

9 726 589 690,69

26 130,85

9 726 615 821,54

e) Ikke-anerkendte udgifter

- 91 652 563,05

0,—

- 91 652 563,05

0,—

0,—

0,—

9 634 937 127,64

26 130,85

9 634 963 258,49

9 622 771 637,98

26 130,85

9 622 797 768,83

0,—

0,—

0,—

Medlemsstat : Danmark

vedrørende

Regnskabsår : 1 988

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)
2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år

c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a 4- b — c)

0,—

0,—

0,—

9 622 771 637,98

26 130,85

9 622 797 768,83

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

- 12 165 489,66

0,—

- 12165 489,66
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(t pta.)

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter
vedrørende

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078/77

(a + b)

tø

(b)

(c)

258 919 719 589

0

258 919 719 589

0

0

0

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

0

0

0

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)

258 919 719 589

0

258 919 719 589

- 2 122 861 793

0

- 2 122 861 793

Medlemsstat : Spanien
Regnskabsår : 1988

l

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter
a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning

b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

e) Ikke-anerkendte udgifter
f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)

0

0

0

256 796 857 796

0

256 796 857 796

260 123 221 533

0

260 123 221 533

0

0

0

2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år

c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

0

0

0

260 123 221 533

0

260 123 221 533

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

3 326 363 737

0

(') Heraf et beløb på 2 049 388 719 pta. som allerede er indbetalt for august måned 1990.

3 326 363 737 (l)
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d ffr.)

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078 /77

(a + b)

(*)

(b)

(c)

43 548 342 550,09

- 275 304,45

43 548 067 245,64

0,—

0,—

0,—

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

0,—

0,—

0,—

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter

43 548 342 550,09

- 275 304,45

43 548 067 245,64

- 1 316 172 541,71

0,—

- 1 316 172 541,71

Medlemsstat : Frankrig
Regnskabsår : 1988

\

vedrørende

forordning (EØF)
nr. 1078 /77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)

- 6 531 932,—

0,—

- 6 531 932,—

42 225 638 076,38

- 275 304,45

42 225 362 771,93

43 464 461 989,71

- 275 304,45

43 464 186 685,26

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

43 464 461 989,71

- 275 304,45

43 464 186 685,26

1 238 823 913,33

0,—

1 238 823 913,33

2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)
3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)
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(i dr.)

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter
Medlemsstat : Grækenland

vedrørende

Regnskabsår : 1988

forordning (EØF)

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

217 122 444 928

0

217 122 444 928

0

0

0

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

48 065 056 733

0

48 065 056 733

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)

169 057 388 195

0

169 057 388 195

e) Ikke-anerkendte udgifter

- 2 258 331 903

0

- 2 258 331 903

605 429 270

0

605 429 270

167 404 485 562

0

167 404 485 562

217 122 477 146

0

217 122 477 146

0

0

0

48 065 056 733

0

48 065 056 733

d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

169 057 420 413

0

169 057 420 413

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

1 652 934 851

0

1 652 934 851

nr. 1078 /77

1 . Anerkendte udgifter

I

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning

b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)
2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning

I

Nr. L 350/91
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(i Ir. JO

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078 /77

(a + b)

00

(b)

(c)

829 429 582,40

- 15 671,16

829 413 911,24

0,—

0,—

0,—

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

0,—

0,—

0,—

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)

829 429 582,40

- 15 671,16

829 413 911,24

- 936 345,59

0,—

- 936 345,59

7 683,—

0,—

7 683,—

828 500 919,81

- 15 671,16

828 485 248,65

835 156 327,19

- 15 671,16

835 140 656,03

0,—

0,—

0,—

Medlemsstat : Irland

vedrørende

Regnskabsår : 1988

forordning (BØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter
a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

e) Ikke-anerkendte udgifter
f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber

g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)
2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår

b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

0,—

0,—

0,—

835 156 327,19

- 15 671,16

835 140 656,03

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

6 655 407,38

0,—

6 655 407,38
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(i lire)

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078/77

(a + b)

tø

0»)

(c)

6 714 737 597 462

0

6 714 737 597 462

0

0

0

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

183 369 315 937

0

183 369 315 937

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter

6 531 368 281 525

0

- 239 185 286 586

0

- 239 185 286 586

f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber

- 107 666 614 137

0

- 107 666 614 137

6 184 516 380 802

0

6 184 516 380 802

6 640 451 024 338

0

6 640 451 024 338

0

0

0

183 369 315 937

0

183 369 315 937

6 457 081 708 401

0

6 457 081 708 401

272 565 327 599

0

272 565 327 599

Medlemsstat : Italien

vedrørende

Regnskabsår : 1988

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning

b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)

6 531 368 281 525 ,

2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)
3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)
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(i Ifc)

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078/77

(a + b)

«

(b)

(c)

129 368 606

371 101

129 739 707

0

0

0

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

0

0

0

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)

129 368 606

371 101

129 739 707

803 459

0

803 459

0

0

0

130 172 065

371 101

130 543 166

129 368 721

371 101

129 739 822

0

0

0

0

0

0

129 368 721

371 101

129 739 822

- 803 344

0

- 803 344

Medlemsstat : Luxembourg
Regnskabsår : 1988

vedrørende

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

e) Ikke-anerkendte udgifter

f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)
2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)
3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)
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(i hfi.)
Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen ,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

8 894 749 689,45

0

8 894 749 689,45

Medlemsstat : Nederlandene

vedrørende

Regnskabsår : 1988

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter

f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)

2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår

0

0

0

0

0

0

8 894 749 689,45

0

8 894 749 689,45

- 163 747 892,57

0

- 163 747 892,57

0

8 731 001 796,88

0

0

8 731 001 796,88

0

\

l
8 894 547 000,63

0

8 894 547 000,63

b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn

skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut

ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a 4- b — c)

8 894 547 000,63

0

8 894 547 000,63

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

163 545 203,75

0

163 545 203,75

0

0

0

0

0

0

Nr. L 350/95
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(i esc.)
Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

1 alt

nr. 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

26 595 095 149

0

26 595 095 149

0

0

0

0

0

0

26 595 095 1 49

0

26 595 095 149

- 92 007 104

0

- 92 007 104

0

0

0

26 503 088 045

0

26 503 088 045

26 593 912 176

0

26 593 912176

0

0

0

vedrørende

Medlemsstat : Portugal
Regnskabsår : 1988

forordning (EØF)
nr. 1078/77

\
1 . Anerkendte udgifter
a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning

b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning
d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a -1- b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter
f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)

2. Bogførte udgifter
a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår

I

b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

0

0

0

26 593 912 176

0

26 593 912 176

3 . Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

90 824 131

0

90 824 131

Nr. L 350/96
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i Q

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter
Medlemsstat : Det Forenede Kongerige
Regnskabsår : 1988

\

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

1 348 124 078,79

- 15 080,28

1 348 108 998,51

0,—

0,—

0 ,—

0,—

0,—

0,—

1 348 124 078,79

- 15 080,28

1 348 108 998,51

- 7 543 602,08

0,—

- 7 543 602,08

173 871,44

0,—

173 871,44

1 340 754 348,15

- 15 080,28

1 340 739 267,87

1 351 452 421,45

- 15 080,28

1 351 437 341,17

o,_

0,—

0,—

vedrørende

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning
d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a -(- b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter
f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e H- f)
2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år

c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

0,—

0,—

0,—

1 351 452 421,45

- 15 080,28

1 351 437 341,17

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

10 698 073,30

0,—

10 698 073,30

