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COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind
Fondul European pentru Pescuit1, în special articolul 18 alineatul (3) și articolul 94 alineatul
(4),
întrucât:
(1)

La 22 iulie 2013, România a transmis Comisiei, prin intermediul sistemului informatic
pentru schimbul de date, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor
norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al
Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit2 (denumit în continuare „FEP”), o
cerere de revizuire a programului său operațional de asistență comunitară din partea
Fondului european pentru pescuit adoptat prin Decizia C(2007) 6664 a Comisiei din
14 decembrie 2007 și modificat ultima oară prin Decizia C(2012)8772 din 4
decembrie 2012.

(2)

Revizuirea propusă a programului operațional este justificată de necesitatea de a
modifica alocările bugetare pentru 2009 în conformitate cu suma dezangajată ca
urmare a nerespectării de către România a regulii n + 2, precum și de necesitatea de a
actualiza datele statistice și, implicit, indicatorii de rezultat asociați cu axele de
finanțare ale programului operațional.

(3)

La 22 ianuarie 2013, Comisia a informat autoritățile române, în conformitate cu
articolul 94 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, cu
privire la partea din angajamentul bugetar pentru 2010 din programul operațional al
României pentru care nu s-a trimis o cerere de plată până la data de 31 decembrie 2012
în cadrul obiectivului de convergență al programului respectiv și care a fost, prin
urmare, considerată ca fiind dezangajată în temeiul articolului 90 alineatul (1).
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(4)

La 12 iulie 2013, autoritățile române au fost de acord cu sumele propuse pentru
dezangajare.

(5)

Dezangajarea a fost efectuată la 18 octombrie 2013.

(6)

De asemenea, România a transmis Comisiei, prin intermediul sistemului informatic
pentru schimbul de date, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor
norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al
Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit3, un plan de finanțare revizuit al
programului operațional de asistență comunitară din partea Fondului european pentru
pescuit, adoptat prin Decizia C(2007) 6664 a Comisiei din 14 decembrie 2007, după
cum se stipulează la articolul 94 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al
Consiliului. Planul de finanțare revizuit reflectă nivelul redus de asistență în cadrul
obiectivului de convergență din cauza dezangajării automate a unei părți a
angajamentului bugetar anual pentru 2010.

(7)

În temeiul articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, la 3 mai
2012, comitetul de monitorizare a examinat și a aprobat propunerea de modificare a
conținutului Deciziei C(2007) 6664 din 14 decembrie 2007.

(8)

Prin urmare, Decizia C(2007) 6664 din 14 decembrie 2007 ar trebui modificată în
consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Decizia C(2007) 6664 din 14 decembrie 2007 se modifică după cum urmează:
(1)

RO

Articolul 3 alineatul (2) se modifică după cum urmează:
(a)

Pentru axa prioritară 1, valoarea maximă a ajutorului din partea FEP este de
2 250 000 EUR, iar rata maximă de cofinanțare este fixată la 75 %.

(b)

Pentru axa prioritară 2, valoarea maximă a ajutorului din partea FEP este de
123 718 796 EUR, iar rata maximă de cofinanțare este fixată la 75 %.

(c)

Pentru axa prioritară 3, valoarea maximă a ajutorului din partea FEP este de
16 108 405 EUR, iar rata maximă de cofinanțare este fixată la 75 %.

(d)

Pentru axa prioritară 4, valoarea maximă a ajutorului din partea FEP este de
49 477 711 EUR, iar rata maximă de cofinanțare este fixată la 75 %.

(e)

Pentru axa prioritară 5, valoarea maximă a ajutorului din partea FEP este de
16 736 016 EUR, iar rata maximă de cofinanțare este fixată la 75 %.

(2)

Anexa I se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa I la prezenta decizie.

(3)

Anexa II se înlocuiește cu anexa II la prezenta decizie.
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Articolul 2
(4)

În conformitate cu articolul 55 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE)
nr. 1198/2006, noile cheltuieli care decurg din modificările menționate la articolul 1
din prezenta decizie sunt eligibile de la data de 22 iulie 2013.

Articolul 3
Prezenta decizie se adresează României.
Adoptată la Bruxelles, 5.3.2014.

Pentru Comisie
Maria DAMANAKI
Membru al Comisiei
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