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KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia
22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących
produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/20081, w szczególności jego art. 11 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Po ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków w sprawie programów prostych
(2017/C 9/06)2 złożono 190 wniosków.

(2)

Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)
powierzono zadanie oceny wniosków w sprawie programów prostych zgodnie
z kryteriami ustanowionymi w wyżej wymienionym zaproszeniu. W tym celu
utworzono w ramach Chafea komisję oceniającą.

(3)

W odniesieniu do każdego z priorytetów określonych w zaproszeniu stworzono
odrębną listę rankingową.

(4)

Uwzględniając dostępny budżet, wkład finansowy Unii należy przyznać 52 wnioskom,
które otrzymają najwyższą liczbę punktów.

(5)

W świetle zaleceń komisji oceniającej niektórzy wnioskodawcy wybranych
programów i wnioskodawcy wybrani z listy rezerwowej wniosków będą musieli
dostosować swoje programy, wprowadzając nieznaczne zmiany zgodnie z art. 204
ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/20123. Niezależnie od
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Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 56.
2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – PROGRAMY PROSTE Dotacje na działania
informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym
i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1144/2014 (2017/C 9/06) (Dz.U. C 9 z 12.1.2017, s. 7).
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie
zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012
w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362
z 31.12.2012, s. 1).
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zaakceptowania zmian przez odpowiednich wnioskodawców należy
maksymalną kwotę wkładu finansowego Unii do wybranych programów.

ustalić

(6)

Wnioski, które nie otrzymają maksymalnej liczby punktów, ale które osiągną
minimalne progi określone w zaproszeniu do składania wniosków, zostaną
umieszczone na liście rezerwowej wniosków. W przypadku dostępności środków
należy przyznać wkład finansowy Unii według ustalonego rankingu bez przyjmowania
drugiej decyzji wykonawczej. Jednocześnie programy, które nie zostaną wybrane
z listy rezerwowej, należy uznać za odrzucone.

(7)

2 wnioski uznano za niedopuszczalne, 101 wniosków nie osiągnęło progów
określonych w zaproszeniu do składania wniosków, a 26 wniosków nie spełniało
kryteriów kwalifikowalności. Wnioski te należy zatem odrzucić.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Programy w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów
rolnych wymienione w załączniku I zostały wybrane do wkładu finansowego Unii.
Maksymalne kwoty wkładu finansowego Unii na czas realizacji programów są określone
w tym załączniku.
Artykuł 2
Programy wymienione w załączniku II stanowią listę rezerwową wniosków.
Jeżeli wnioskodawcy wybranych programów wymienionych w załączniku I nie podpiszą
umowy o udzielenie dotacji w ciągu 90 dni od notyfikowania niniejszej decyzji zgodnie
z art. 10 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/18314 i nie złożą do
Komisji wniosku o zezwolenie na podpisanie jej po tym terminie, państwa członkowskie
powiadamiają o tym Komisję w ciągu 10 dni następujących po terminie.
Ze względu na dostępny budżet w następstwie powiadomienia przez państwa członkowskie,
o którym mowa w akapicie drugim, wnioski z listy rezerwowej, które otrzymały najwyższą
liczbę punktów, uznaje się za wybrane, do wysokości dostępnych środków budżetowych.
W terminie 20 dni od terminu wyznaczonego na powiadomienie przez państwa członkowskie,
o którym mowa w akapicie drugim, Komisja powiadamia państwa członkowskie, które
wnioski wybrano z listy rezerwowej. Uznaje się to za powiadomienie zgodnie z art. 10 ust. 3
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831.
Wnioski, które nie zostały wybrane z listy rezerwowej określonej w załączniku II, zostają
odrzucone.
Artykuł 3
Programy wymienione w załączniku III zostają odrzucone.
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015 r. ustanawiające zasady
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym
i w państwach trzecich (Dz.U. L 266 z 13.10.2015, s. 14).
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Artykuł 4
Dostosowania, których należy dokonać w odniesieniu do wybranych programów, o których
mowa w art. 1, oraz w odniesieniu do wniosków wybranych z listy rezerwowej, o których
mowa w art. 2, są wymienione, odpowiednio, w załącznikach IV i V.
Artykuł 5
Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki
Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Greckiej,
Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Chorwacji, Republiki Włoskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, Królestwa
Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii,
Republiki Słowenii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej.
Sporządzono w Brukseli, dnia 19.10.2017 r.

W imieniu Komisji
Phil HOGAN
Członek Komisji
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