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EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista maataloustuotteita
koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008
kumoamisesta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1144/20141 ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Sen jälkeen, kun yhden jäsenvaltion ohjelmia koskeva ehdotuspyyntö (2020/C 12/07)2
julkaistiin, on esitetty 129 ehdotusta.

(2)

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirastolle,
jäljempänä ’Chafeaʼ, on annettu tehtäväksi arvioida yhden jäsenvaltion ohjelmista
tehdyt ehdotukset mainitussa ehdotuspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti.
Tätä varten Chafeaan on perustettu arviointikomitea.

(3)

Kullekin ehdotuspyynnössä mainitulle painopisteaiheelle on laadittu erillinen
paremmuusjärjestysluettelo.

(4)

Käytettävissä olevat talousarviovarat huomioon ottaen unionin rahoitustukea olisi
myönnettävä 43:lle parhaimmaksi arvioidulle ehdotukselle.

(5)

Kolmetoista ehdotusta, jotka eivät ole parhaiten sijoittuneiden ehdotusten joukossa
mutta jotka täyttävät ehdotuspyynnössä vahvistetut pisteiden alarajat, olisi
sisällytettävä ehdotusten varallaololuetteloon. Jos määrärahoja on käytettävissä, näille
ehdotuksille
olisi
myönnettävä
unionin
rahoitustukea
vahvistetun
paremmuusjärjestyksen mukaan ilman toista täytäntöönpanopäätöstä. Samalla olisi
katsottava hylätyiksi ne ohjelmat, joita ei näin valita varallaololuetteloon.

(6)

Rahoituksen kohteena ei voida ottaa huomioon 51:tä ehdotusta, joiden talousarvio oli
riittämätön, eikä 12:ta ehdotusta, jotka eivät täyttäneet ehdotuspyynnössä esitettyjä
pisterajoja. Yhdellä ehdotuksen tekijällä ei ollut riittäviä operatiivisia valmiuksia, ja
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yhdeksän ehdotusta ei täyttänyt tukikelpoisuusperusteita. Kyseiset ehdotukset olisi sen
vuoksi hylättävä.
(7)

Ottaen huomioon arviointikomitean antamat suositukset tiettyjä hakijoita, joiden
ohjelmat on valittu, ja hakijoita, joiden ehdotukset on valittu varallaololuettelosta, olisi
pyydettävä tekemään ohjelmiinsa vähäisiä mukautuksia asetuksen (EU, Euratom)
2018/10463 200 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Riippumatta siitä, hyväksyvätkö
asianomaiset hakijat kyseiset mukautukset, valituille ohjelmille myönnettävän unionin
rahoitustuen enimmäismäärä olisi vahvistettava.

(8)

Tässä
päätöksessä
säädetyt
toimenpiteet
markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ovat

maatalouden

yhteisen

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Myönnetään unionin rahoitustukea liitteessä I luetelluille maataloustuotteiden tiedotus- ja
menekinedistämistoimia koskeville ohjelmille.
Vahvistetaan unionin rahoitustuen enimmäismäärät ohjelmien toteuttamisen ajaksi kyseisessä
liitteessä.
2 artikla
Liitteessä II luetellut ohjelmat muodostavat ehdotusten varallaololuettelon.
Jos liitteessä I lueteltujen valittujen ohjelmien hakijat eivät allekirjoita avustussopimusta
90 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksi antamisesta, kuten komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/18314 10 artiklan 3 kohdassa edellytetään, eikä
komissiolle ole toimitettu pyyntöä siitä, että avustussopimus voitaisiin allekirjoittaa kyseisen
määräajan jälkeen, jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta komissiolle kymmenen päivän
kuluessa määräajan päättymisestä.
Ottaen huomioon käytettävissä olevat määrärahat ja sen jälkeen, kun toisessa kohdassa
tarkoitettu ilmoitus on saatu jäsenvaltioilta, varallaololuettelon parhaiten sijoittuneet
ehdotukset katsotaan valituiksi sikäli kuin käytettävissä on talousarviomäärärahoja.
Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille 20 päivän kuluessa siitä, kun toisessa kohdassa tarkoitettu
määräaika jäsenvaltioiden tekemille ilmoituksille on päättynyt, mitkä ehdotukset
varallaololuettelosta on valittu. Tämä katsotaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2015/1831 10 artiklan 3 kohdan mukaiseksi tiedoksiannoksi.
Hylätään liitteessä II esitetystä varallaololuettelosta valitsematta jääneet ehdotukset.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta
2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o
1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013,
(EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU
muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018,
s. 1).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1831, annettu 7 päivänä lokakuuta 2015, sisämarkkinoilla
ja
kolmansissa
maissa
toteutettavista
maataloustuotteita
koskevista
tiedotusja
menekinedistämistoimista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014
soveltamista koskevista säännöistä (EUVL L 266, 13.10.2015, s. 14).

2

FI

3 artikla
Hylätään liitteessä III luetellut ohjelmat.
4 artikla
Muutokset, jotka on tehtävä 1 artiklassa tarkoitettuihin valittuihin ohjelmiin, luetellaan
liitteessä IV, ja muutokset, jotka on tehtävä 2 artiklassa tarkoitetusta varallaololuettelosta
valittuihin ehdotuksiin, luetellaan liitteessä V.
5 artikla
Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Bulgarian tasavallalle, Tšekin
tasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Irlannille, Helleenien
tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Kroatian tasavallalle, Italian
tasavallalle, Latvian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Unkarille, Alankomaiden
kuningaskunnalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovenian
tasavallalle, Suomen tasavallalle sekä Ruotsin kuningaskunnalle.
Tehty Brysselissä 14.12.2020

Komission puolesta
Janusz WOJCIECHOWSKI
Komission jäsen
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