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EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo
priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, kuriuo panaikinamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 3/20081, ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

paskelbus kvietimą teikti paraiškas dėl paprastų programų (2017/C 9/06)2, gauta 190
pasiūlymų;

(2)

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomajai įstaigai (toliau –
Chafea) pavesta įvertinti paprastų programų pasiūlymus remiantis minėtame kvietime
teikti paraiškas išdėstytais kriterijais. Tuo tikslu vykdomojoje įstaigoje Chafea
įsteigtas vertinimo komitetas;

(3)

sudaryta atskira pasiūlymų eilė pagal kiekvieną kvietime teikti paraiškas nurodytą
teminį prioritetą;

(4)

atsižvelgiant į turimą biudžetą, Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti suteiktas 52
pirmiesiems eilėje įrašytiems pasiūlymams;

(5)

remiantis vertinimo komiteto rekomendacijomis, tam tikrų atrinktų programų
pareiškėjų ir iš rezervo sąrašo atrinktus pasiūlymus pateikusių pareiškėjų turėtų būti
paprašyta pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/20123 204 straipsnio
5 dalį patikslinti savo programas ir padaryti neesminių pakeitimų. Nepaisant to, ar
atitinkami pareiškėjai sutiks padaryti šiuos pakeitimus, turėtų būti nustatyta maksimali
Sąjungos finansinio įnašo suma, skirtina atrinktoms programoms;

(6)

turėtų būti atrinkti tarp pirmųjų sąrašuose įrašytų pasiūlymų nepatekę, bet kvietimuose
teikti paraiškas nustatytas minimalias ribas atitinkantys pasiūlymai, kad juos būtų
galima įtraukti į pasiūlymų rezervo sąrašą. Jei būtų papildomų asignavimų, Sąjungos
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finansinis įnašas jiems turėtų būti skirtas pagal sudarytą eilę, nepriimant antro
įgyvendinimo sprendimo. Be to, tokiu būdu iš rezervo sąrašo neatrinktos programos
turėtų būti laikomos atmestomis;
(7)

2 pasiūlymai pripažinti nepriimtinais, 101 pasiūlymas neatitiko kvietime teikti
paraiškas nurodytų ribų, o 26 pasiūlymai neatitiko tinkamumo finansuoti kriterijų.
Todėl šie pasiūlymai turėtų būti atmesti;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo
komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
1 straipsnis
Sąjungos finansiniam įnašui gauti atrinktų programų, kuriose numatytos informavimo apie
žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo priemonės, sąrašas pateiktas I priede.
Maksimali Sąjungos finansinio įnašo suma programų įgyvendinimo laikotarpiu nustatyta tame
priede.
2 straipsnis
II priede nurodytos programos įrašomos į pasiūlymų rezervo sąrašą.
Jei per 90 dienų nuo pranešimo apie šį sprendimą I priede pateiktame sąraše nurodytų atrinktų
programų pareiškėjai nepasirašo dotacijos susitarimo, kaip reikalaujama pagal Komisijos
įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/18314 10 straipsnio 3 dalį, ir pasibaigus tam terminui
Komisijai nepateikiamas prašymas leisti pasirašyti dotacijos susitarimą, valstybės narės apie
tai praneša Komisijai per 10 dienų nuo to termino pabaigos.
Atsižvelgiant į turimą biudžetą, po to, kai valstybė narė pateikė antroje pastraipoje nurodytą
pranešimą, pirmieji rezervo sąraše įrašyti pasiūlymai laikomi atrinktais, neviršijant turimo
biudžeto sumos.
Komisija per 20 dienų nuo valstybėms narėms nustatyto termino pateikti antroje pastraipoje
nurodytą pranešimą pabaigos praneša valstybėms narėms apie pasiūlymus, atrinktus iš rezervo
sąrašo. Tai laikoma pranešimu pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1831 10
straipsnio 3 dalį.
Iš II priede pateikto rezervo sąrašo neatrinkti pasiūlymai atmetami.
3 straipsnis
III priede nurodytos programos atmetamos.
4 straipsnis
Padarytini 1 straipsnyje nurodytų atrinktų programų ir 2 straipsnyje nurodytų iš rezervo sąrašo
atrinktų pasiūlymų patikslinimai pateikti atitinkamai IV ir V prieduose.
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skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, taikymo taisyklės (OL L 266, 2015 10 13,
p. 14).
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5 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai,
Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Airijai, Graikijos Respublikai,
Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Kroatijos Respublikai, Italijos Respublikai,
Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijai, Nyderlandų
Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai,
Slovėnijos Respublikai, Švedijos Karalystei, Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalystei.
Priimta Briuselyje, 2017 10 19

Komisijos vardu
Phil HOGAN
Komisijos narys
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