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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 796/2014
av den 23 juli 2014
om ändring av förordning (EG) nr 501/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 3/2008 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den
inre marknaden och i tredjeland
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfräm
jande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (1), särskilt artikel 15, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 501/2008 (2) föreskrivs regler för utarbetande, urval, genomförande, finan
siering och kontroll av de program som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 3/2008.

(2)

Reformen av unionens politik för främjande av jordbruksprodukter börjar tillämpas från och med den 1 december
2015. Mot den bakgrunden är det lämpligt att se över tidsplanen för inlämning av program som fastställs i artik
larna 8 och 11 i förordning (EG) nr 501/2008. Den reviderade tidsplanen kommer även att göra det möjligt för
de berörda branschorganisationerna och branschövergripande organen att vänja sig vid den nya inlämningsfrek
vensen som börjar tillämpas från och med 2016 i och med reformen av politiken.

(3)

Förordning (EG) nr 501/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade mark
nadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 501/2008 ska ändras på följande sätt:
(a) I artikel 8.1 ska andra stycket ersättas med följande:
”Unionens branschorganisationer eller branschövergripande organ från de olika sektorerna (nedan kallade förslagsstäl
lande organisationer) ska lägga fram sina program för medlemsstaten senast den 28 februari.”
(1) EUT L 3, 5.1.2008, s. 1.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 501/2008 av den 5 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3/2008 om
informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (EUT L 147,
6.6.2008, s. 3).
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(b) Artikel 11 ska ersättas med följande:
”Artikel 11
Kommissionens urval av program
1.
Medlemsstaterna ska till kommissionen översända den förteckning som avses i artikel 9.1, i tillämpliga fall även
förteckningen över de verkställande organen, om dessa redan har utsetts i enlighet med artikel 8.3, samt en kopia av
varje program. Förteckningen ska skickas både elektroniskt och per brev och vara kommissionen tillhanda senast
den 30 april.
Om ett program berör flera medlemsstater, ska de berörda medlemsstaterna samråda om de uppgifter som ska över
lämnas.
2.
Kommissionen ska senast den 15 juli underrätta de berörda medlemsstaterna, om den konstaterar att ett
program som lämnats in, eller delar därav, inte är förenligt med
a) unionslagstiftningen, eller
b) riktlinjerna, när det gäller program på den inre marknaden, eller
c) de kriterier som anges i artikel 9.2, när det gäller program i tredjeländer.
3.
I enlighet med artikel 7.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 3/2008 ska medlemsstaterna skicka de omarbetade
programmen till kommissionen inom 55 kalenderdagar efter underrättelse enligt punkt 2 i den här artikeln.
Efter genomgång av de omarbetade programmen ska kommissionen senast den 30 november besluta om vilka
program som kan delfinansieras i enlighet med förfarandet i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 3/2008.
4.
Den eller de förslagsställande organisationerna ska ansvara för att programmet genomförs och förvaltas
korrekt.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas på de förslag till program som avses i förordning (EG) nr 3/2008 och som lämnas in från och med
2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2014.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

