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EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních 

opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 3/20081, a zejména na článek 8 uvedeného nařízení, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č.  966/2012 ze dne 

25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se 

zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20022, a zejména na čl. 84 odst. 2 uvedeného 

nařízení, 

 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Podle nařízení (EU) č.  1144/2014 se k provádění informačních a propagačních 

opatření používá přímé i sdílené řízení. 

(2)  Podle čl. 15 odst. 7 nařízení (EU) č. 1144/2014 zajišťují členské státy financování 

jednoduchých programů v rámci sdíleného řízení. 

(3)  Podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1144/2014 zajišťuje Komise financování 

složených programů a opatření z podnětu Komise v rámci přímého řízení. 

(4)  Aby bylo zajištěno provádění informačních a propagačních opatření, je nezbytné 

přijmout pracovní program zahrnující jednoduché programy, složené programy 

a opatření realizovaná z podnětu Komise. 

(5)  V případě prostředků v rámci přímého řízení je nezbytné přijmout rozhodnutí 

o financování, jak je stanoveno v článku 94 nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 1268/20123. 

(6)  V případě prostředků v rámci přímého řízení je nezbytné povolit úhradu splatných 

úroků z prodlení, jak je stanoveno v článku 92 nařízení (EU, Euratom) č.  966/2012  
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 a v čl. 111 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012. 

(7)  Pro účely provádění složených programů a opatření z podnětu Komise, jež 

nepřekračují 20 % maximálního příspěvku stanoveného v tomto rozhodnutí a s cílem 

umožnit flexibilitu při provádění pracovního programu je vhodné upřesnit výraz 

„podstatná změna“ ve smyslu čl. 94 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci 

(EU) č. 1268/2012. 

(8)  Pracovní program musí obsahovat specifická dočasná opatření pro reakci v případě 

závažného narušení trhů nebo ztráty důvěry spotřebitelů, jak je stanoveno v čl. 8 

odst. 1 nařízení (EU) č. 1144/2014. Je proto nezbytné stanovit možnost dalšího 

vyžádání prostředků v průběhu roku, bude-li to nutné. 

(9)  Komise vedla konzultace se Skupinou pro občanský dialog zabývající se kvalitou 

a propagací a obdržela příspěvky od zainteresovaných subjektů. 

(10)  Opatření stanovená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro 

společnou organizaci zemědělských trhů, 

 

ROZHODLA TAKTO: 

 

Článek 1 

Pracovní program a kritéria pro finanční příspěvek Unie 

Přijímá se pracovní program pro financování informačních a propagačních opatření na podporu 

zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích pro rok 2017 ve znění uvedeném 

v příloze I a kritéria pro výběr, přidělení a další kritéria týkající se finančních příspěvků na 

činnosti ve znění uvedeném v přílohách II a III. 

V případě prostředků v rozpočtové položce 05 02 10 02 představuje roční pracovní program 

rozhodnutí o financování ve smyslu článku 84 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 

Toto rozhodnutí bude prováděno s výhradou dostupnosti prostředků stanovených v návrhu 

souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017, v návaznosti na přijetí uvedeného rozpočtu 

rozpočtovým orgánem nebo podle pravidel v systému prozatímních dvanáctin. 

 

Článek 2 

Příspěvek Unie na složené programy a opatření z podnětu Komise 

Maximální příspěvek Unie na provádění složených programů a opatření z podnětu Komise pro 

rok 2017 je stanoven na 52 500 000 EUR a bude financován z prostředků uvedených 

v rozpočtové položce 05 02 10 02 souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017.  

Prostředky stanovené v prvním pododstavci mohou být použity také k úhradě splatných úroků 

z prodlení. 

 

Článek 3 

Celková částka na jednoduché programy 

Celková částka určená na financování jednoduchých programů v roce 2017 je stanovena na 

90 000 000 EUR.  

  



Článek 4 

Doložka flexibility 

Souhrnné změny částek přidělených na složené programy a opatření z podnětu Komise, které 

nepřekročí 20 % maximálního příspěvku stanoveného v článku 2 tohoto rozhodnutí, se 

nepovažují za podstatné změny ve smyslu čl. 94 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU, 

Euratom) č. 1268/2012, pokud tyto změny významně neovlivní charakter činností a cíl 

pracovního programu. Zvýšení maximálního příspěvku stanoveného v článku 2 tohoto 

rozhodnutí nesmí překročit 20 %. 

Při provádění tohoto rozhodnutí může odpovědná schvalující osoba typ změn uvedený 

v prvním pododstavci uplatnit v souladu se zásadami řádného finančního řízení 

a proporcionality.  

 

V Bruselu dne 9. listopadu 2016  

 

 

Za Komisi  

Phil HOGAN  

člen Komise 


