EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 19.10.2017
C(2017) 6934 final

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 19.10.2017
om urvalet av de enkla programmen för säljfrämjande åtgärder för
jordbruksprodukter under 2017 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1144/2014

(Endast de bulgariska, spanska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska,
kroatiska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, nederländska, polska, portugisiska,
rumänska, slovenska och svenska texterna är giltiga)

SV

SV

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 19.10.2017
om urvalet av de enkla programmen för säljfrämjande åtgärder för
jordbruksprodukter under 2017 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1144/2014
(Endast de bulgariska, spanska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska,
kroatiska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, nederländska, polska, portugisiska,
rumänska, slovenska och svenska texterna är giltiga)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 av den 22
oktober 2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser
jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 3/2008 1, särskilt artikel 11.2, och
av följande skäl:
(1)

Efter offentliggörandet av förslagsinfordran för enkla program (2017/C 9/06)2
lämnades 190 förslag in.

(2)

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (nedan
kallat Chafea) har anförtrotts utvärderingen av förslagen till enkla program i enlighet
med de kriterier som anges i ovannämnda förslagsinfordran. För detta ändamål har en
utvärderingskommitté inrättats inom ramen för Chafea.

(3)

En separat rankningslista har fastställts för varje prioriterat ämne i förslagsinfordran.

(4)

Med hänsyn till den tillgängliga budgeten bör de 52 högst rangordnade förslagen
beviljas ekonomiskt bidrag från unionen.

(5)

Mot bakgrund av utvärderingskommitténs rekommendationer bör vissa sökande för de
utvalda programmen och sökande med förslag som valts ut från reservlistan uppmanas
att justera sina program med icke väsentliga ändringar i enlighet med artikel 204.5 i
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/20123. Oavsett om de berörda
sökandenas justeringar godtas bör det högsta beloppet för unionens ekonomiska bidrag
till de utvalda programmen fastställas.

(6)

Förslag som inte finns med bland de högst rangordnade förslagen, men som uppnår
tröskelvärdena i förslagsinfordran bör väljas ut för uppförande på reservlistan över
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förslag. Om det finns tillgängliga anslag bör dessa förslag beviljas ekonomiskt bidrag
från unionen utifrån den fastställda rangordningen, utan att ett andra
genomförandebeslut behöver antas. Samtidigt bör de program som inte valts ut från
reservlistan anses ha avslagit.
(7)

Två förslag kunde inte godtas, 101 förslag uppnådde inte tröskelvärdena i
förslagsinfordran och 26 förslag uppfyllde inte bidragskriterierna. Dessa förslag bör
därför avslås.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för
den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
De program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter
som förtecknas i bilaga I väljs härmed ut för ekonomiskt bidrag från unionen.
De högsta beloppen för unionens ekonomiska bidrag under den tid programmen genomförs
anges i den bilagan.
Artikel 2
De program som förtecknas i bilaga II ska utgöra reservlistan över förslag.
Om de sökande för de utvalda program som förtecknas i bilaga I inte undertecknar
bidragsavtalet inom 90 dagar från delgivningen av detta beslut enligt vad som krävs i
artikel 10.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/18314 och ingen begäran
om tillstånd att underteckna avtalet efter denna tidsfrist har lämnats till kommissionen, ska
medlemsstaterna anmäla detta till kommissionen inom tio dagar efter tidsfristens utgång.
Efter den anmälan från medlemsstaterna som avses i andra stycket, och med hänsyn till den
tillgängliga budgeten, ska de högst rangordnade förslagen från reservlistan anses vara utvalda
upp till det tillgängliga budgetbeloppet.
Kommissionen ska inom 20 dagar från tidsfristen för den anmälan från medlemsstaterna som
avses i andra stycket underrätta medlemsstaterna om de förslag som valts ut från reservlistan.
Denna underrättelse ska betraktas som en anmälan i enlighet med artikel 10.3 i
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1831.
De förslag som inte väljs ut från reservlistan i bilaga II avslås.
Artikel 3
De program som förtecknas i bilaga III avslås.
Artikel 4
De justeringar som ska göras av de utvalda program som avses i artikel 1 och av de förslag
som valts ut från den reservlista som avses i artikel 2 förtecknas i bilaga IV respektive
bilaga V.
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Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1831 av den 7 oktober 2015 om tillämpningsföreskrifter för
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 om informationskampanjer och säljfrämjande
åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland (EUT L 266,
13.10.2015, s. 14).
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Artikel 5
Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien,
Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Republiken Grekland,
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Kroatien, Republiken Italien,
Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Ungern, Konungariket
Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien,
Republiken Slovenien, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland.
Utfärdat i Bryssel den 19.10.2017

På kommissionens vägnar
Phil HOGAN
Ledamot av kommissionen

SV

4

SV

