
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 11 lutego 2011 r. 

dotycząca rozliczenia rachunków przedstawionych przez Rumunię w odniesieniu do wydatków 
finansowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa 

i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w 2007 r. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 759) 

(Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny) 

(2011/96/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 
21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomo
cowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie 
rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się 
o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakce
syjnym ( 1 ), 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2222/2000 
z dnia 7 czerwca 2000 r. ustanawiające zasady finansowe dla 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie 
wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań prze
dakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiej
skich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegają
cych się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedak
cesyjnym ( 2 ), w szczególności jego art. 13, 

uwzględniając wieloletnią umowę finansową zawartą z Rumunią 
w dniu 2 lutego 2001 r., w szczególności art. 11 rozdziału A jej 
załącznika, 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2007 
z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie środków dotyczących wielo
letnich umów finansowych oraz rocznych umów finansowych 
zawartych w ramach programu SAPARD oraz przejścia 
z programu SAPARD do programu rozwoju obszarów wiej
skich ( 3 ), w powiązaniu z wieloletnimi umowami finansowymi, 
o których mowa z załączniku II, pkt 1 tego rozporządzenia, 
w szczególności z art. 11 rozdziału A załącznika do nich, 

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Komisja, działając w imieniu Unii Europejskiej, zawarła 
z Rumunią wieloletnie umowy finansowe (MAFA) usta
nawiające techniczne, prawne i administracyjne ramy 
realizacji Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz 
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD). 

(2) Artykuł 11 rozdziału A załącznika do wieloletnich 
umów finansowych przewiduje przyjęcie przez Komisję 
decyzji o rozliczeniu rachunków. Na mocy rozporzą
dzenia (WE) nr 248/2007 przepis ten nadal ma zastoso
wanie do Rumunii. 

(3) Termin przewidziany na przedłożenie wymaganych 
dokumentów Komisji przez państwa otrzymujące 
pomoc dobiegł końca. 

(4) W decyzji Komisji C(2008) 5524 z dnia 30 września 
2008 r. rozliczono rachunki Bułgarii oraz Chorwacji. 
Niemniej jednak z uwagi na brak dodatkowych infor
macji, o które zwrócono się do Rumunii, decyzja doty
cząca rachunków tego państwa nie mogła zostać 
wówczas przyjęta. 

(5) W międzyczasie przekazano jednak informacje uzupeł
niające. Przeprowadzone kontrole pozwoliły Komisji na 
podjęcie decyzji co do kompletności, dokładności 
i prawdziwości rachunków przedłożonych przez agencję 
SAPARD. 

(6) Niniejsza decyzja zostaje podjęta w oparciu o informacje 
księgowe. Nie narusza ona możliwości podjęcia następnie 
przez Komisję decyzji o wyłączeniu z finansowania przez 
UE wydatków poniesionych niezgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 2222/2000, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Rachunki agencji SAPARD, położonej na terytorium Rumunii, 
dotyczące wydatków finansowanych z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej w 2007 r. zostają niniejszym rozliczone. 

Artykuł 2 

Wydatki oraz środki finansowe otrzymane z UE za rok finan
sowy 2007, określone na dzień 31 grudnia 2007 r., jak również 
aktywa posiadane w dniu 31 grudnia 2007 r. w imieniu UE 
przez państwo będące beneficjentem, które zostają rozliczone 
na mocy niniejszej decyzji, określono w załączniku.
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Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rumunii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

Rozliczenie rachunków rumuńskiej agencji SAPARD 

Rok budżetowy 2007 

Wydatki i środki finansowe otrzymane z UE w odniesieniu do roku budżetowego 2007 na dzień 31 grudnia 2007 r. 

(wszystkie kwoty w EUR) 

Państwo będące 
beneficjentem 

Deklaracja D2 
Wkład UE 

Rok budżetowy 2007 

Wkład UE rozliczony 
niniejszą decyzją 

Wkład UE wyłączony 
niniejszą decyzją Suma b + c Dostosowania (1 ) Środki finansowe 

otrzymane z UE (D1) 

Różnica do odzyskania lub 
zapłaty 

Rok budżetowy 2007 (2 ) 

a b c d e f g = d - e - f 

Rumunia 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 ) 

(1 ) Niniejsza kwota odpowiada korektom dokonanym przez władze rumuńskie w wydatkach zadeklarowanych Komisji za rok budżetowy 2007 podczas kolejnych okresów, z uwagi na kwoty odzyskane z tytułu środka 3.3. 
(2 ) Niniejsza kwota odpowiada matematycznej różnicy pomiędzy kwotą rozliczoną oraz kwotą zwróconą za rok finansowy 2007, nie uwzględnia jednak zaliczek wypłaconych w latach poprzednich. Służby Komisji nie zobowiązują się do 

odzyskania lub zapłaty żadnych kwot na dzień niniejszej decyzji. 
(3 ) Różnica w wysokości [– 97 342,50 EUR] jest matematycznym wynikiem odpowiadającym kwocie [97 452,16 EUR], odpowiadającej zadeklarowanym wydatkom, które jednak nie zostały zwrócone przez Komisję w wyniku przyjęcia 

sprawozdań dotyczących środka 3.3, kwocie [– 92,69 EUR] odpowiadającej korektom dokonanym przez władze rumuńskie w 2007 r. dla D1 2006, kwocie [– 18,36 EUR] wynikającej z przyjęcia niewłaściwych kursów wymiany walut 
dla trzech odnośnych transakcji odzyskania należności, zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez państwo będące beneficjentem, oraz kwocie [1,39 EUR] wynikającej z zaokrąglenia. 

Aktywa posiadane w imieniu UE przez państwo będące beneficjentem na dzień 31 grudnia 2007 r. 

(wszystkie kwoty w EUR) 

Państwo będące beneficjentem RACHUNEK W EURO 
saldo rozliczone niniejszą decyzją 

RACHUNEK W EURO 
saldo wyłączone niniejszą decyzją 

NALEŻNOŚCI 
rozliczone niniejszą decyzją 

NALEŻNOŚCI 
Wyłączone niniejszą decyzją 

h i 

Rumunia 815 476,50 0,00 2 735 476,31 (1 ) 0,00 

(1 ) Kwoty nie obejmują narosłych odsetek od zadłużenia.
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