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NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 796/2014
ze dne 23. července 2014
o změně nařízení (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na
vnitřním trhu a ve třetích zemích
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na
podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Komise (ES) č. 501/2008 (2) stanoví pravidla pro vypracování, výběr, provádění, financování a kontrolu
programů podle článku 6 nařízení (ES) č. 3/2008.

(2)

S ohledem na reformu politiky Unie týkající se propagace zemědělských produktů, jež se má uplatňovat ode dne
1. prosince 2015, je vhodné revidovat harmonogram pro předkládání programů stanovených v článcích 8 a 11
nařízení (ES) č. 501/2008. Revidovaný harmonogram rovněž umožní, aby se příslušné oborové a mezioborové
organizace seznámily s novou četností předkládání, který by se v důsledku reformy politiky používal od
roku 2016.

(3)

Nařízení (ES) č. 501/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zeměděl
ských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 501/2008 se mění takto:
a) V čl. 8 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Oborové a mezioborové organizace v Unii, které zastupují daná odvětví (dále jen ‚navrhující organizace‘), předloží
své programy členskému státu nejpozději do 28. února.“
(1) Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 1.
(2) Nařízení Komise (ES) č. 501/2008 ze dne 5. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informač
ních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (Úř. věst. L 147, 6.6.2008,
s. 3).
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b) Článek 11 se nahrazuje tímto:
„Článek 11
Výběr programů Komisí
1.
Členské státy předají Komisi seznam podle čl. 9 odst. 1, v němž je případně uveden seznam vybraných provádě
jících subjektů, pokud již byly určeny podle s čl. 8 odst. 3, a kopii každého programu. Tyto doklady musí být podány
jak elektronicky, tak poštou, aby je Komise obdržela nejpozději do 30. dubna.
Pokud se jedná o program, který zahrnuje více členských států, předají příslušné členské státy seznam po společné
dohodě.
2.
Komise nejpozději do 15. července informuje dotyčné členské státy, pokud shledá, že předložený program nebo
jeho část nejsou v souladu:
a) s předpisy Unie nebo
b) s hlavními směry v případě vnitřního trhu nebo
c) s kritérii uvedenými v čl. 9 odst. 2 v případě třetích zemí.
3.
Členské státy v souladu s čl. 7 odst. 2 třetím pododstavcem nařízení (ES) č. 3/2008 předají Komisi opravené
programy ve lhůtě padesáti pěti kalendářních dnů po obdržení informací podle odstavce 2 tohoto článku.
Po ověření opravených programů rozhodne Komise nejpozději do 30. listopadu o tom, které programy může spolufi
nancovat podle postupu uvedeného v čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 3/2008.
4.

Navrhující organizace je (jsou) odpovědná (odpovědné) za řádné provádění a řízení vybraného programu.“
Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se na návrhy programů uvedených v nařízení (ES) č. 3/2008, které mají být předloženy od roku 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 23. července 2014.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

