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EUROOPA KOMISJON,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL)
nr 1144/2014 siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja
müügiedendusmeetmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ)
nr 3/2008,1 eriti selle artikli 11 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Pärast lihtprogrammide taotlusi käsitleva projektikonkursi avaldamist (2016/C 41/03)2
on esitatud 199 ettepanekut.

(2)

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusametile (edaspidi
„Chafea“) on tehtud ülesandeks hinnata lihtprogramme käsitlevaid taotlusi vastavalt
kõnealuses projektikonkursis kehtestatud kriteeriumidele. Sel eesmärgil loodi Chafea
raames hindamiskomitee.

(3)

Projektikonkursi iga prioriteetse teema jaoks kehtestati eraldi pingerida.

(4)

Olemasolevat eelarvet arvesse võttes tuleks liidu rahalist toetust anda 60 taotlusele,
mis on pingerea eesotsas.

(5)

Hindamiskomitee soovitusi arvestades tuleks valitud programmide teatavatel
taotlejatel ja reservnimekirjast valitud taotluste puhul paluda taotlejatel oma
programme kohandada väheoluliste muudatustega vastavalt komisjoni delegeeritud
määruse (EL) nr 1268/20123 artikli 204 lõikele 5. Olenemata asjaomaste taotlejate
tehtavatest kohandustest tuleks valitud programmidele kehtestada maksimaalne liidu
rahaline toetus.

(6)

Taotlused, mis ei kuulu pingerea eesotsa, kuid mis vastavad rahastamiskõlblikkuse
kriteeriumidele ja ületavad projektikonkursis kehtestatud miinimumkünniseid, tuleks
valida taotluste reservnimekirja lisamiseks. Olemasolevate assigneeringute puhul
tuleks neile anda liidu rahalist toetust vastavalt kehtestatud pingereale, ilma et oleks
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ELT L 317, 4.11.2014, lk 56.
PROJEKTIKONKURSS 2016 – LIHTPROGRAMMID Siseturul ja kolmandates riikides vastavalt
määrusele (EL) nr 1144/2014 võetavad põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmed
(2016/C 41/03) (ELT C 41, 4.2.2016, lk 4).
Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve
suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).
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vaja võtta vastu teist rakendusotsust. Seega tuleks reservnimekirjast valimata jäetud
programmid lugeda tagasilükatuks.
(7)

Ebapiisava eelarve tõttu ei saa 26 taotlust käsitada rahastamiskõblikuna, 52 taotluse
puhul ei ole täidetud projektikonkursis kehtestatud künnised ning 42 taotlust ei
vastanud rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele. Need taotlused tuleks seega tagasi
lükata.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise
korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
Artikkel 1
I lisas loetletud põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmeid hõlmavad
programmid on valitud liidu rahalise toetuse saamiseks.
Liidu maksimaalne rahaline toetus selliste programmide rakendamisperioodiks on sätestatud
kõnealuses lisas.
Artikkel 2
II lisas loetletud programmid moodustavad taotluste reservnimekirja.
Kui I lisas loetletud valitud programmide taotlejad ei allkirjasta toetuslepingut käesoleva
otsuse teatavakstegemisest 90 päeva jooksul, nagu on ette nähtud komisjoni rakendusmääruse
(EL) 2015/18314 artikli 10 lõikega 3, ning komisjonile ei ole esitatud taotlust lubada
kõnealune leping allkirjastada pärast kõnealust tähtaega, teatavad liikmesriigid sellest
komisjonile kümme päeva pärast tähtaega.
Olemasolevat eelarvet arvesse võttes loetakse pärast seda, kui liikmesriik on esitanud teises
lõigus osutatud teate, reservnimekirja pingerea eesotsas olevad taotlused olemasoleva
eelarvesumma piires väljavalituks.
Komisjon teeb liikmesriikidele reservnimekirjast väljavalitud taotlused teatavaks 20 päeva
jooksul alates teises lõigus osutatud liikmesriikide teate esitamise tähtajast. Seda loetakse
komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2015/1831 artikli 10 lõike 3 kohaseks teatamiseks.
II lisas esitatud reservnimekirjast valimata jäetud taotlused lükatakse tagasi.
Artikkel 3
III lisas esitatud programmid lükatakse tagasi.
Artikkel 4
Kohandused, mida tuleb teha artiklis 1 osutatud valitud programmidele ja artiklis 2 osutatud
reservnimekirjast väljavalitud taotlustele, on loetletud vastavalt IV ja V lisas.
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Komisjoni 7. oktoobri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1831, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1144/2014 (siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja
müügiedendusmeetmete kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 266, 13.10.2015, lk 14).
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Artikkel 5
Käesolev otsus on adresseeritud Austria Vabariigile, Belgia Kuningriigile, Bulgaaria
Vabariigile, Horvaatia Vabariigile, Tšehhi Vabariigile, Küprose Vabariigile, Taani
Kuningriigile, Eesti Vabariigile, Prantsuse Vabariigile, Soome Vabariigile, Saksamaa
Liitvabariigile, Kreeka Vabariigile, Ungarile, Iirimaale, Itaalia Vabariigile, Läti Vabariigile,
Leedu Vabariigile, Madalmaade Kuningriigile, Poola Vabariigile, Portugali Vabariigile,
Rumeeniale, Slovaki Vabariigile, Sloveenia Vabariigile, Hispaania Kuningriigile ning
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.
Brüssel, 18.11.2016

Komisjoni nimel
Phil HOGAN
komisjoni liige
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