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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30.11.2021
σχετικά με την επιλογή απλών προγραμμάτων που αφορούν την προώθηση γεωργικών
προϊόντων για το 2021 δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Τα κείμενα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική,
κροατική, λετονική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική,
σλοβενική, σουηδική, και τσεχική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης
που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες
χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου1, και ιδίως το
άρθρο 11 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για απλά προγράμματα
(2021/C 31/06)2 υποβλήθηκαν 142 προτάσεις.

(2)

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας («REA») έχει επιφορτιστεί με την
αξιολόγηση των προτάσεων για απλά προγράμματα, σύμφωνα με τα κριτήρια που
ορίζονται στην ως άνω πρόσκληση. Για τον σκοπό αυτό, συστάθηκε επιτροπή
αξιολόγησης εντός του REA.

(3)

Έχει καταρτιστεί χωριστός πίνακας κατάταξης για κάθε θέμα προτεραιότητας που
ορίζεται στην πρόσκληση.

(4)

Λαμβανομένου υπόψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού, θα πρέπει να χορηγηθεί
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στις 52 προτάσεις που βρίσκονται στην
κορυφή της κατάταξης.

(5)

Οι 12 προτάσεις που δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των υψηλότερων στην κατάταξη
προτάσεων αλλά πληρούν τα ελάχιστα κατώτατα όρια που καθορίζονται στην
πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα πρέπει να επιλεγούν για συμπερίληψη στον
εφεδρικό κατάλογο προτάσεων. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, θα πρέπει να
χορηγείται στις εν λόγω προτάσεις χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης με βάση
τη σειρά κατάταξης που έχει καθοριστεί, χωρίς την έκδοση δεύτερης εκτελεστικής
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ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 56.
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2021 — Απλά προγράμματα — Επιχορηγήσεις για ενέργειες
ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν γεωργικά προϊόντα και υλοποιούνται στην εσωτερική αγορά
και σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (2021/C 31/06) (ΕΕ C 31 της 28.1.2021, σ. 6).
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απόφασης. Παράλληλα, τα προγράμματα που δεν έχουν επιλεγεί από τον εφεδρικό
κατάλογο θα πρέπει να θεωρούνται απορριφθέντα.
(6)

43 προτάσεις δεν μπορούν να εξεταστούν για χρηματοδότηση λόγω ανεπαρκούς
προϋπολογισμού, 16 προτάσεις δεν πληρούν τα όρια που ορίζονται στην πρόσκληση
υποβολής προτάσεων, 15 προτάσεις δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και 4
προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει, επομένως, να
απορριφθούν.

(7)

Με βάση τις συστάσεις της επιτροπής αξιολόγησης, οι αιτούντες που υπέβαλαν
ορισμένα επιλεγέντα προγράμματα και οι αιτούντες που υπέβαλαν ορισμένες
προτάσεις που περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο θα πρέπει να κληθούν να
προσαρμόσουν τα προγράμματά τους, σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου3. Είναι σκόπιμο να καθοριστεί το μέγιστο ποσό της χρηματοδοτικής
συνεισφοράς της Ένωσης για τα επιλεγέντα προγράμματα ανεξαρτήτως της αποδοχής
των προσαρμογών από τους ενδιαφερόμενους αιτούντες.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της
επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
1.

Τα προγράμματα ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά
προϊόντα, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I, επιλέγονται για χρηματοδοτική
συνεισφορά της Ένωσης.

2.

Τα μέγιστα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης για τη διάρκεια
εκτέλεσης των προγραμμάτων καθορίζονται στο παράρτημα I.
Άρθρο 2

1.

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II συνιστούν τον εφεδρικό
κατάλογο προτάσεων.

2.

Σε περίπτωση που οι αιτούντες των επιλεγέντων προγραμμάτων που αναφέρονται
στο παράρτημα I δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία επιχορήγησης εντός 90 ημερών
από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 10
παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής4, και
κανένα αίτημα για εξουσιοδότηση για την υπογραφή της μετά τη λήξη της
προθεσμίας αυτής δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη ενημερώνουν
σχετικά την Επιτροπή εντός 10 ημερών μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.
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Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013,
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα
και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες (ΕΕ L 266 της 13.10.2015, σ. 14).
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3.

Με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, μετά την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι προτάσεις που έχουν την υψηλότερη
κατάταξη στον εφεδρικό κατάλογο θεωρούνται επιλέξιμες έως ότου εξαντληθεί ο
διαθέσιμος προϋπολογισμός.

4.

Εντός 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κοινοποίησης από τα
κράτη μέλη που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη
μέλη τις προτάσεις που έχουν επιλεγεί από τον εφεδρικό κατάλογο. Αυτό θεωρείται
κοινοποίηση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 2015/1831 της Επιτροπής.

5.

Οι προτάσεις που δεν επιλέγονται από τον εφεδρικό κατάλογο, όπως αυτός
προβλέπεται στο παράρτημα II, απορρίπτονται.
Άρθρο 3

Τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IIΙ απορρίπτονται.
Άρθρο 4
Οι απαιτούμενες προσαρμογές στα προγράμματα που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 1
και στις προτάσεις που έχουν επιλεγεί από τον εφεδρικό κατάλογο, οι οποίες αναφέρονται
στο άρθρο 2 παράγραφος 3, απαριθμούνται στα παραρτήματα IV και V, αντιστοίχως.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στη Δημοκρατία της
Βουλγαρίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ελληνική
Δημοκρατία, στην Ιρλανδία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στην Ιταλική Δημοκρατία, στο
Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη Δημοκρατία της Κροατίας, στη Δημοκρατία της Λετονίας,
στην Ουγγαρία, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στην Πορτογαλική Δημοκρατία, στη
Ρουμανία, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, στη Σλοβακική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της
Σουηδίας και στην Τσεχική Δημοκρατία.
Βρυξέλλες, 30.11.2021

Για την Επιτροπή
Janusz WOJCIECHOWSKI
Μέλος της Επιτροπής
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