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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE
z dne 14.12.2020
o izboru enostavnih programov za promocijo kmetijskih proizvodov v letu 2020 v skladu
z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, finskem, francoskem, grškem,
hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, nemškem, nizozemskem,
poljskem, portugalskem, romunskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino
verodostojno)
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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE
z dne 14.12.2020
o izboru enostavnih programov za promocijo kmetijskih proizvodov v letu 2020 v skladu
z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
(Besedilo v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, finskem, francoskem, grškem,
hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, nemškem, nizozemskem,
poljskem, portugalskem, romunskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino
verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra
2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo
na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/20081 in
zlasti člena 11(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Po objavi razpisa za zbiranje predlogov za enostavne programe (2020/C 12/07)2 je bilo
poslanih 129 predlogov.

(2)

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu:
Chafea) je bila pooblaščena za ocenjevanje predlogov za enostavne programe v skladu
z merili iz navedenega razpisa. V ta namen je bil znotraj Chafea ustanovljen odbor za
ocenjevanje.

(3)

Za vsako prednostno področje, določeno v razpisu, je bil sestavljen ločen prednostni
seznam.

(4)

Glede na razpoložljivi proračun bi bilo treba finančni prispevek Unije dodeliti 43
najvišje uvrščenim predlogom.

(5)

13 predlogov, ki ne sodijo med najvišje uvrščene predloge, a dosegajo minimalne
prage, določene v razpisu za zbiranje predlogov, bi bilo treba uvrstiti na rezervni
seznam predlogov. V primeru razpoložljivih proračunskih sredstev bi jim bilo treba
dodeliti finančni prispevek Unije glede na določeni vrstni red brez sprejemanja
drugega izvedbenega sklepa. Obenem bi bilo treba predloge, ki niso bili uvrščeni na
rezervni seznam, šteti za zavrnjene.

(6)

51 predlogov ni mogoče financirati zaradi nezadostnih proračunskih sredstev, 12
predlogov ni dosegalo pragov, določenih v razpisu za zbiranje predlogov, ponudnik
enega predloga nima zahtevane operativne zmogljivosti, devet predlogov pa ni
izpolnjevalo meril za upravičenost. Navedene predloge bi bilo zato treba zavrniti.

1

UL L 317, 4.11.2014, str. 56.
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2020 ENOSTAVNI PROGRAMI Nepovratna sredstva za
ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu
in v tretjih državah, v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 (2020/C 12/07) (UL C 12, 14.1.2020, str. 9).
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(7)

V skladu s priporočili odbora za ocenjevanje predlogov bi bilo treba nekatere
ponudnike izbranih programov in ponudnike s predlogi, izbranimi z rezervnega
seznama, pozvati, naj svoje programe prilagodijo tako, da vnesejo nebistvene
spremembe v skladu s členom 200(5) Uredbe (EU, Euratom) 2018/10463. Ne glede na
to, ali bodo zadevni ponudniki navedene spremembe vnesli, bi bilo treba določiti
najvišji znesek finančnega prispevka Unije za izbrane programe.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih
trgov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Programi za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, navedeni v
Prilogi I, so izbrani za finančni prispevek Unije.
Najvišji zneski finančnega prispevka Unije za obdobje izvajanja programov so določeni v
navedeni prilogi.
Člen 2
Programi iz Priloge II so uvrščeni na rezervni seznam predlogov.
Kadar ponudniki izbranih programov iz Priloge I ne podpišejo sporazuma o dodelitvi
finančnega prispevka v 90 dneh od uradnega obvestila o tem sklepu, kot določa člen 10(3)
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/18314, Komisiji pa ni bil predložen noben zahtevek
za dovoljenje za njegov podpis po izteku navedenega roka, države članice o tem uradno
obvestijo Komisijo v 10 dneh po izteku roka.
Glede na razpoložljivi proračun se po uradnem obvestilu držav članic iz drugega odstavka
najvišje uvrščeni predlogi z rezervnega seznama štejejo kot izbrani predlogi za dodelitev
proračunskih sredstev, kolikor dopušča proračun.
Komisija v 20 dneh po izteku roka za uradna obvestila držav članic iz drugega odstavka
obvesti države članice o izbranih predlogih z rezervnega seznama. To šteje kot obvestilo v
skladu s členom 10(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831.
Predlogi, ki niso bili izbrani z rezervnega seznama iz Priloge II, se zavrnejo.
Člen 3
Programi iz Priloge III se zavrnejo.
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Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU)
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU)
št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom)
št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 z dne 7. oktobra 2015 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in
njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L 266, 13.10.2015, str. 14).

2

SL

Člen 4
Spremembe, ki jih je treba vnesti v izbrane programe, kot je navedeno v členu 1, in v
predloge, izbrane z rezervnega seznama, kot je navedeno v členu 2, so navedene v prilogah IV
oziroma V.
Člen 5
Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko,
Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino
Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Latvijo,
Republiko Litvo, Madžarsko, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Poljsko, Portugalsko
republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Republiko Finsko in Republiko Švedsko.
V Bruslju, 14.12.2020

Za Komisijo
Janusz WOJCIECHOWSKI
Član Komisije
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