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DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
22 oktober 2014 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende
landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad1, en met name artikel 11, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Naar aanleiding van de bekendmaking van de oproep tot het indienen van voorstellen
voor monoprogramma’s (2021/C 31/06)2 zijn 142 voorstellen ingediend.

(2)

Het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (“REA”) is belast met de evaluatie
van de voorgestelde monoprogramma’s overeenkomstig de criteria die in de
bovengenoemde oproep zijn vastgesteld. Hiervoor is binnen REA een evaluatiecomité
opgericht.

(3)

Voor elk prioritair thema van de oproep is een afzonderlijke ranglijst vastgesteld.

(4)

Rekening houdend met de beschikbare begrotingsmiddelen moet een financiële
bijdrage van de Unie worden toegekend aan de 52 voorstellen die het hoogst geplaatst
zijn in de ranglijst.

(5)

Twaalf voorstellen die niet tot de hoogst geplaatste in de ranglijst behoren, maar wel
voldoen aan de minimumdrempels die in de oproep zijn vastgesteld, moeten worden
geselecteerd voor opname in de reservelijst. Mochten er kredieten beschikbaar zijn,
dan moeten die voorstellen in de volgorde van hun plaats in de ranglijst een financiële
bijdrage van de Unie krijgen zonder dat daarvoor een tweede uitvoeringsbesluit moet
worden vastgesteld. Tegelijkertijd moeten de programma’s die niet op die wijze uit de
reservelijst zijn geselecteerd, als afgewezen worden beschouwd.
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(6)

43 voorstellen kunnen niet voor financiering in aanmerking worden genomen omdat
onvoldoende begrotingsmiddelen beschikbaar zijn, 16 voorstellen halen de in de
oproep vastgestelde drempels niet, 15 voorstellen voldoen niet aan de
subsidiabiliteitscriteria en 4 voorstellen waren niet ontvankelijk. Die voorstellen
moeten derhalve worden afgewezen.

(7)

In het licht van de aanbevelingen van het evaluatiecomité moeten de aanvragers die
bepaalde geselecteerde programma’s hebben ingediend en de aanvragers die bepaalde
in de reservelijst opgenomen voorstellen hebben ingediend, worden verzocht
aanpassingen aan hun programma of voorstel aan te brengen overeenkomstig artikel
200, lid 5, van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en
de Raad3. Het maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Unie voor de
geselecteerde programma’s moet worden vastgesteld ongeacht of de betrokken
aanvragers de aanpassingen aanvaarden.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het
Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1
1.

De in bijlage I opgenomen programma’s inzake voorlichtings- en
afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten worden geselecteerd voor een
financiële bijdrage van de Unie.

2.

De maximumbedragen van de financiële bijdrage van de Unie voor de periode van
uitvoering van de programma’s zijn in bijlage I opgenomen.
Artikel 2

1.

De reservelijst bestaat uit de voorstellen in bijlage II.

2.

Wanneer de aanvragers van de in bijlage I opgenomen geselecteerde programma’s de
subsidieovereenkomst niet binnen negentig dagen na de kennisgeving van dit besluit
hebben ondertekend, zoals vereist in artikel 10, lid 3, van Uitvoeringsverordening
(EU) 2015/1831 van de Commissie4, en de Commissie niet is verzocht om
toestemming voor ondertekening na die termijn, melden de lidstaten dit uiterlijk tien
dagen na het verstrijken van die termijn aan de Commissie.

3.

Na de in lid 2 bedoelde melding van de lidstaten worden de hoogst geplaatste
voorstellen van de reservelijst, rekening houdend met de beschikbare
begrotingsmiddelen, beschouwd als geselecteerd, tot het beschikbare
begrotingsbedrag is opgebruikt.
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Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot
vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging
van Verordeningen (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 en Besluit
nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van
30.7.2018, blz. 1).
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1831 van de Commissie van 7 oktober 2015 tot vaststelling van
toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad
inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de
interne markt en in derde landen (PB L 266 van 13.10.2015, blz. 14).
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4.

Binnen twintig dagen te rekenen vanaf de uiterste datum voor de in lid 2 bedoelde
melding van de lidstaten deelt de Commissie aan de lidstaten mee welke voorstellen
van de reservelijst zijn geselecteerd. Dit wordt beschouwd als een kennisgeving in
het kader van artikel 10, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1831.

5.

De voorstellen van de in bijlage II opgenomen reservelijst die niet zijn geselecteerd,
worden afgewezen.
Artikel 3

De in bijlage III vermelde programma’s worden afgewezen.
Artikel 4
In bijlage IV en bijlage V staat een overzicht van de aanpassingen die moeten worden
aangebracht aan, respectievelijk, de in artikel 1 bedoelde geselecteerde programma’s en de in
artikel 2, lid 3, bedoelde geselecteerde voorstellen van de reservelijst.
Artikel 5
Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische
Republiek, het Koninkrijk Denemarken, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk
Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek
Letland, Hongarije, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Polen, de Portugese
Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk
Zweden.
Gedaan te Brussel, 30.11.2021

Voor de Commissie
Janusz WOJCIECHOWSKI
Lid van de Commissie
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