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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre
vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az egyszerű programokra vonatkozó pályázati felhívás (2016/C 41/03)2 közzétételét
követően 199 javaslatot nyújtottak be.

(2)

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (a
továbbiakban: CHAFEA) megbízást kapott, hogy az említett felhívásban rögzített
kritériumok szerint értékelje az egyszerű programokra vonatkozó javaslatokat. E
célból a CHAFEA-n belül értékelő bizottság felállítására került sor.

(3)

Külön rangsort állapítottak meg a felhívásban szereplő minden egyes prioritást élvező
téma tekintetében.

(4)

Tekintettel a rendelkezésre álló költségvetésre, indokolt úgy rendelkezni, hogy az
Unió által nyújtott pénzügyi hozzájárulásból a 60 legjobban rangsorolt javaslat
részesüljön.

(5)

Figyelemmel az értékelő bizottság ajánlásaira, a kiválasztott programokat, illetve a
tartaléklistáról kiválasztott javaslatokat benyújtó pályázók közül egyeseket az
1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet3 204. cikkének (5)
bekezdésével összhangban fel kell kérni arra, hogy nem lényeges változtatásokkal
igazítsák ki programjaikat. A kiválasztott programok megvalósításához nyújtott uniós
pénzügyi hozzájárulás maximális összegét meg kell állapítani tekintet nélkül arra,
hogy az érintett pályázók elfogadják-e a kiigazításokat.
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HL L 317., 2014.11.4., 56. o.
2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EGYSZERŰ PROGRAMOK – Az 1144/2014/EU rendelettel
összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre
vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések (2016/C 41/03) (HL C 41., 2016.2.4., 4. o.).
A Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. október 29.) az Unió általános
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti
és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).
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(6)

A legjobban rangsorolt javaslatok között nem szereplő, azonban a támogathatósági
feltételeknek megfelelő és a pályázati felhívásban rögzített minimális küszöbértékek
szerinti pontszámot elérő javaslatokat ki kell választani a javaslatok tartaléklistájára
való felvétel céljára. További előirányzatok elérhetővé válása esetén e javaslatoknak
uniós pénzügyi hozzájárulást kell megítélni újabb végrehajtási határozat elfogadása
nélkül, a megállapított rangsort követve. Ugyanakkor a tartaléklistáról ily módon ki
nem választott programokat elutasítottnak kell tekinteni.

(7)

26 javaslat a költségvetési források elégtelensége miatt nem vehető figyelembe, 52
javaslat esetében a pontszámok nem érték el a pályázati felhívásban rögzített
küszöbértékeket, 42 javaslat pedig nem felelt meg a támogathatósági feltételeknek.
Következésképpen ezeket a javaslatokat el kell utasítani.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok
közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
Az I. mellékletben felsorolt, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és
promóciós intézkedéseket magukban foglaló programok uniós pénzügyi hozzájárulásban
részesülnek.
Az uniós pénzügyi hozzájárulásnak a programok végrehajtási időszakára vonatkozó
maximális összegeit az említett melléklet rögzíti.
2. cikk
A II. mellékletben felsorolt programok a javaslatok tartaléklistáját képezik.
Amennyiben az I. mellékletben felsorolt kiválasztott programokat benyújtó pályázók nem
írják alá a támogatási megállapodást az e határozatról való értesítés napjától számított 90
napon belül az (EU) 2015/1831 bizottsági végrehajtási rendelet4 10. cikke (3) bekezdésének
megfelelően, és nem nyújtanak be a Bizottsághoz a megállapodás említett határidőn túli
aláírásának engedélyezésére irányuló kérelmet, a tagállamok erről a határidő lejártát követő
10 napon belül értesítik a Bizottságot.
Tekintettel a rendelkezésre álló költségvetésre, a második bekezdésben hivatkozott,
tagállamok általi értesítést követően a tartaléklistán a legjobban rangsorolt javaslatokat a
rendelkezésre álló költségvetési összeg erejéig kiválasztottnak kell tekinteni.
A második bekezdésben hivatkozott, tagállamok általi értesítésre rendelkezésre álló határidő
lejártától számított 20 napon belül a Bizottság értesíti a tagállamokat a tartaléklistáról
kiválasztott javaslatokról. Ez az (EU) 2015/1831 bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikkének
(3) bekezdése szerinti értesítésnek minősül.
A II. mellékletben szereplő tartaléklistáról ki nem választott javaslatok elutasítottnak
minősülnek.
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A Bizottság (EU) 2015/1831 végrehajtási rendelete (2015. október 7.) a belső piacon és harmadik országokban
megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló
1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L
266., 2015.10.13., 14. o.).
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3. cikk
A III. mellékletben felsorolt programok elutasítottnak minősülnek.
4. cikk
Az 1. cikkben hivatkozott kiválasztott programokon és a 2. cikkben hivatkozott,
tartaléklistáról kiválasztott javaslatokon elvégzendő kiigazítások felsorolását a IV., illetve az
V. melléklet tartalmazza.
5. cikk
Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Dán Királyság, az Észt Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Francia
Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Holland Királyság, a Horvát Köztársaság, Írország, a
Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, Magyarország, NagyBritannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az
Olasz Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Spanyol
Királyság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság a címzettje.
Kelt Brüsszelben, 2016.11.18.-én.

a Bizottság részéről
Phil HOGAN
a Bizottság tagja
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