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EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 af
22. oktober 2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter
gennemført i det indre marked og i tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF)
nr. 3/20081, særlig artikel 11, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Efter offentliggørelsen af indkaldelsen af forslag til enkeltlandsprogrammer (2017/C
9/06)2 blev der indsendt 190 forslag.

(2)

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer ("CHAFEA")
er blevet pålagt at evaluere forslagene til enkeltlandsprogrammer i overensstemmelse
med de kriterier, der er fastsat i den pågældende indkaldelse. Med henblik herpå er der
oprettet et evalueringsudvalg i CHAFEA.

(3)

Der er opstillet en særskilt prioriteringsliste for hvert af de prioriterede emner, der er
fastsat i indkaldelsen.

(4)

I betragtning af det disponible budget bør der bevilliges EU-tilskud til de 52 højest
rangerede forslag.

(5)

I lyset af evalueringsudvalgets anbefalinger bør visse ansøgere, hvis programmer er
blevet udvalgt, og ansøgere, hvis forslag er blevet udvalgt fra reservelisten, opfordres
til at foretage ikkevæsentlige ændringer i deres programmer i henhold til artikel 204,
stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/20123. Uanset om de
pågældende ansøgere accepterer ændringerne, bør den maksimale størrelse af EUtilskuddet til de udvalgte programmer fastsættes.

1

EUT L 317 af 4.11.2014, s. 56.
INDKALDELSE AF FORSLAG FOR 2017 - ENKELTLANDSPROGRAMMER - tilskud til
oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og i
tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 (2017/C 9/06)
(EUT C 9 af 12.1.2017, s. 7).
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om
gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr.
966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012,
s. 1).
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(6)

Forslag, der ikke er blandt de højest rangerede, men som opfylder de
minimumstærskler, der er fastlagt i indkaldelsen af forslag, bør udvælges til optagelse
på reservelisten. I tilfælde af, at der er bevillinger til rådighed, bør der uden vedtagelse
af en ny gennemførelsesafgørelse bevilliges EU-tilskud til disse forslag efter den
fastlagte rangliste. Samtidig bør de programmer, som ikke på denne måde udvælges
fra reservelisten, betragtes som afvist.

(7)

To forslag kan ikke antages, 101 forslag har ikke opfyldt de tærskler, der er fastsat i
indkaldelsen af forslag, og 26 forslag opfylder ikke støtteberettigelseskriterierne. Disse
forslag bør derfor afvises.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra
Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
De programmer, der omfatter oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter,
der er anført i bilag I, udvælges til at modtage EU-tilskud.
De maksimale beløb for EU-tilskuddet for den periode, hvor programmerne gennemføres, er
fastsat i nævnte bilag.
Artikel 2
De programmer, der er opført i bilag II, udgør reservelisten over forslag.
Hvis de ansøgere, som har indsendt de udvalgte programmer, der er anført i bilag I, ikke
underskriver tilskudsaftalen inden for 90 dage fra meddelelsen af denne afgørelse, således
som det er foreskrevet i artikel 10, stk. 3, i Kommissionens gennemførelsesforordning
(EU) 2015/18314, og der ikke er indgivet anmodning til Kommissionen om bemyndigelse til
at undertegne den efter denne frist, skal medlemsstaterne underrette Kommissionen herom
inden for 10 dage efter fristens udløb.
Efter at medlemsstaterne har underrettet Kommissionen, jf. andet afsnit, betragtes de højest
rangerede forslag fra reservelisten som udvalgt, indtil det beløb, som er til rådighed på
budgettet, er opbrugt.
Kommissionen skal inden for 20 dage fra den frist for medlemsstaternes underretning, der er
fastsat i andet afsnit, underrette medlemsstaterne om de udvalgte forslag fra reservelisten.
Dette betragtes som en meddelelse i henhold til artikel 10, stk. 3, i Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) 2015/1831.
De forslag, der ikke blev udvalgt fra reservelisten, som er angivet i bilag II, afvises.
Artikel 3
De programmer, der er anført i bilag III, afvises.
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Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1831 af 7. oktober 2015 om regler for anvendelsen af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for
landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og i tredjelande (EUT L 266 af 13.10.2015, s. 14).
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Artikel 4
De ændringer, der skal foretages i de udvalgte programmer, jf. artikel 1, og i de forslag, der er
udvalgt fra reservelisten som omhandlet i artikel 2, er opført i henholdsvis bilag IV og V.
Artikel 5
Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske
Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Irland, Den Hellenske
Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske
Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Ungarn,
Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske
Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Kongeriget Sverige og Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19.10.2017.

På Kommissionens vegne
Phil HOGAN
Medlem af Kommissionen
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