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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)

I forbindelse med indkaldelse af forslag til enkeltlandsprogrammer (2021/C 31/06)2
blev der indgivet 142 forslag.

(2)

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning ("REA") har fået til opgave at
evaluere forslagene til enkeltlandsprogrammer i overensstemmelse med de kriterier,
der er fastlagt i den nævnte indkaldelse. Med henblik herpå er der oprettet et
evalueringsudvalg i REA.

(3)

Der er opstillet en særskilt rangliste for hvert af de prioriterede emneområder, der er
fastlagt i indkaldelsen.

(4)

I betragtning af det disponible budget bør Unionens finansielle tilskud bevilges til de
52 bedst placerede forslag.

(5)

12 forslag, der ikke er blandt de bedst placerede, men som opfylder de
minimumstærskler, der er fastlagt i indkaldelsen af forslag, bør udvælges til optagelse
på reservelisten over forslag. Såfremt der er bevillinger til rådighed, bør Unionens
finansielle tilskud bevilges til disse forslag efter den fastlagte rækkefølge uden
vedtagelse af en ny gennemførelsesafgørelse. Samtidig bør de programmer, som ikke
på denne måde udvælges fra reservelisten, betragtes som afvist.
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(6)

43 forslag kommer ikke i betragtning til finansiering på grund af manglende
budgetmidler, 16 forslag når ikke op på de tærskelværdier, der er fastsat i indkaldelsen
af forslag, 15 forslag opfylder ikke kriterierne for støtteberettigelse og fire forslag var
ikke antagelige. Disse forslag bør derfor afvises.

(7)

På baggrund af evalueringsudvalgets anbefalinger bør de ansøgere, der indgav visse
udvalgte programmer, og de ansøgere, der indgav visse forslag omfattet af
reservelisten, opfordres til at foretage tilpasninger af deres programmer i henhold til
artikel 200, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom)
2018/10463. Uanset om de pågældende ansøgere accepterer tilpasningerne, bør den
maksimale størrelse af Unionens finansielle tilskud til de udvalgte programmer
fastsættes.

(8)

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

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
1.

De i bilag I anførte programmer, der omfatter oplysningskampagner og
salgsfremstød for landbrugsprodukter, udvælges til at modtage Unionens finansielle
tilskud.

2.

De maksimale beløb for Unionens finansielle tilskud for den periode, hvor
programmerne gennemføres, er fastsat i bilag I.
Artikel 2

1.

De i bilag II anførte forslag udgør reservelisten over forslag.

2.

Hvis ansøgere, som har indgivet de i bilag I anførte udvalgte programmer, ikke har
underskrevet tilskudsaftalen inden for 90 dage efter 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 underskrive den efter denne frist, underretter
medlemsstaterne Kommissionen herom inden for 10 dage efter fristens udløb.

3.

Efter at medlemsstaterne har underrettet Kommissionen, jf. stk. 2, og under
hensyntagen til det tilgængelige budget, betragtes de bedst placerede forslag fra
reservelisten som udvalgt, indtil det beløb, der er til rådighed på budgettet, er
opbrugt.

4.

Kommissionen underretter inden for 20 dage efter udløbet af den i stk. 2 fastsatte
frist for medlemsstaternes underretning medlemsstaterne om de udvalgte forslag fra
reservelisten. Dette betragtes som en meddelelse i henhold til artikel 10, stk. 3, i
gennemførelsesforordning (EU) 2015/1831.
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle
regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU)
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU)
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU,
Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
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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5.

De forslag, der ikke er blevet udvalgt fra reservelisten i bilag II, afvises.
Artikel 3

De i bilag III anførte programmer afvises.
Artikel 4
De tilpasninger, der skal foretages af de udvalgte programmer, jf. artikel 1, og af de forslag,
der er udvalgt fra reservelisten, jf. artikel 2, stk. 3, er anført i henholdsvis bilag IV og V.
Artikel 5
Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske
Republik, Kongeriget Danmark, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den
Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Letland,
Ungarn, Kongeriget Nederlandene, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik,
Rumænien, Republikken, Slovakiet, Republikken Slovenien og Kongeriget Sverige.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30.11.2021.

På Kommissionens vegne
Janusz WOJCIECHOWSKI
Medlem af Kommissionen
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