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EIROPAS KOMISIJA,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES)
Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz
lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, un ar kuru atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 3/20081, un jo īpaši tās 11. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Pēc tam, kad tika publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus vienas dalībvalsts
programmām (2018/C 9/09)2, tika iesniegti 146 priekšlikumi.

(2)

Vienas dalībvalsts programmu priekšlikumu vērtēšana, ko veic saskaņā ar minētajā
uzaicinājumā noteiktajiem kritērijiem, ir uzticēta Patērētāju, veselības,
lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūrai (Chafea). Tādēļ tajā ir izveidota
vērtēšanas komisija.

(3)

Attiecībā uz katru prioritāro tematu, kas noteikts uzaicinājumā, ir izveidots atsevišķs
sarindojuma saraksts.

(4)

Ņemot vērā pieejamo budžetu, Savienības finansiālais ieguldījums būtu jāpiešķir
58 visaugstāk ierindotajiem priekšlikumiem.

(5)

Ņemot vērā vērtēšanas komisijas ieteikumus, konkrēti atlasīto programmu iesniedzēji
un no rezerves saraksta atlasīto priekšlikumu iesniedzēji būtu jāaicina savas
programmas koriģēt, veicot tajās nebūtiskas izmaiņas, saskaņā ar Komisijas Deleģētās
regulas (ES) Nr. 1268/20123 204. panta 5. punktu. Neatkarīgi no tā, vai attiecīgie
iesniedzēji piekrīt veikt minētās korekcijas, būtu jānosaka atlasītajām programmām
piešķiramā Savienības finansiālā ieguldījuma maksimālās summas.

(6)

Priekšlikumi, kuri nepieder pie visaugstāk ierindotajiem priekšlikumiem, bet atbilst
minimālajām sliekšņvērtībām, kas noteiktas uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, būtu
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jāatlasa iekļaušanai priekšlikumu rezerves sarakstā. Apropriāciju pieejamības
gadījumā Savienības finansiālais ieguldījums būtu tiem jāpiešķir atbilstoši
izveidotajam sarindojumam, nepieņemot otru īstenošanas lēmumu. Tajā pašā laikā
programmas, kas šādā veidā no rezerves saraksta netiek atlasītas, būtu jāuzskata par
noraidītām.
(7)

34 priekšlikumus nevar izskatīt finansējuma piešķiršanai, jo paredzētais budžets ir
nepietiekams, 38 priekšlikumi neatbilst sliekšņvērtībām, kas noteiktas uzaicinājumā
iesniegt priekšlikumus, un 16 priekšlikumi neatbilst atbilstības kritērijiem. Tāpēc šie
priekšlikumi būtu jānoraida.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās
organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
1. pants
Savienības finansiālā ieguldījuma piešķiršanai ir atlasītas šā lēmuma I pielikumā uzskaitītās
programmas, kas paredz informācijas sniegšanu un noieta veicināšanas pasākumus attiecībā
uz lauksaimniecības produktiem.
Minētajā pielikumā ir noteiktas Savienības finansiālā ieguldījuma maksimālās summas
programmu īstenošanas laikposmam.
2. pants
Šā lēmuma II pielikumā uzskaitītās programmas ir iekļautas priekšlikumu rezerves sarakstā.
Ja I pielikumā uzskaitīto atlasīto programmu iesniedzēji 90 dienu laikā no šā lēmuma
paziņošanas dienas neparaksta dotāciju nolīgumu, kā tas paredzēts Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) 2015/18314 10. panta 3. punktā, un Komisijai nav iesniegts pieprasījums atļaut to
parakstīt pēc minētā termiņa, dalībvalstis 10 dienu laikā pēc minētā termiņa beigām par to
paziņo Komisijai.
Ņemot vērā pieejamo budžetu, pēc otrajā daļā minētā dalībvalstu paziņojuma uzskata, ka
pieejamā budžeta ietvaros atlasīti ir rezerves sarakstā visaugstāk ierindotie priekšlikumi.
Komisija 20 dienu laikā no dalībvalstu paziņojuma termiņa, kas minēts otrajā daļā, paziņo
dalībvalstīm par priekšlikumiem, kas atlasīti no rezerves saraksta. To uzskata par paziņošanu
saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 10. panta 3. punktu.
Priekšlikumi, kuri nav atlasīti no II pielikumā izklāstītā rezerves saraksta, tiek noraidīti.
3. pants
III pielikumā uzskaitītās programmas tiek noraidītās.
4. pants
Korekcijas, kas jāveic 1. pantā minētajās atlasītajās programmās un no 2. pantā minētā
rezerves saraksta atlasītajos priekšlikumos, ir uzskaitītas attiecīgi IV un V pielikumā.
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Komisijas 2015. gada 7. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2015/1831, kurā noteikts, kā piemērojama Eiropas
Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā
uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs (OV L 266, 13.10.2015., 14. lpp.).
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5. pants
Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Bulgārijas Republikai, Čehijas Republikai, Dānijas
Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Īrijai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei,
Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai,
Nīderlandes Karalistei, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovēnijas
Republikai, Somijas Republikai un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.
Briselē, 16.10.2018

Komisijas vārdā —
Phil HOGAN
Komisijas loceklis
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