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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2080/2005
af 19. december 2005
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 865/2004, for så vidt angår
erhvervsorganisationer i olivensektoren og deres arbejdsprogrammer og finansiering
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

staten at anvende nævnte disponible beløb bør de årlige
udgifter til gennemførelse af arbejdsprogrammerne ikke
overstige de årlige beløb, som medlemsstaterne fastsætter
i henhold til artikel 110i, stk. 4, i forordning (EF) nr.
1782/2003.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 865/2004 af 29.
april 2004 om den fælles markedsordning for olivenolie og
spiseoliven og om ændring af forordning (EØF) nr. 827/68 (1),
særlig artikel 9, og

(5)

For at skabe generel sammenhæng i den aktivitet, som
erhvervsorganisationerne i olivensektoren udøver, bør det
præciseres, hvilke foranstaltningstyper der er støtteberettigede, og hvilke der ikke er det. Desuden bør bestemmelserne om programmernes udformning og kriterierne
for nævnte programmers udvælgelse præciseres. Det bør
dog gøres muligt for de pågældende medlemsstater at
fastsætte yderligere betingelser for støtteberettigelse for
bedre at tilpasse foranstaltningerne efter de faktiske nationale forhold i olivensektoren.

(6)

På baggrund af de indhøstede erfaringer bør der mindst
fastsættes tærskler for EF-finansieringen på områderne
miljøforbedrende foranstaltninger i forbindelse med
olivendyrkningen og sporbarhed, certificering og beskyttelse fra de nationale forvaltningers side af kvaliteten af
olivenolie og spiseoliven, navnlig overvågning af kvaliteten af den olivenolie, der sælges til den endelige
forbruger, med henblik på at sikre et minimum af foranstaltninger på områder, der er følsomme og samtidig
højtprioriterede.

(7)

For at sikre arbejdsprogrammernes gennemførelse inden
for fastsatte frister og i overensstemmelse med artikel 8,
stk. 1, i forordning (EF) nr. 865/2004 og for at sikre en
effektiv administrativ forvaltning af ordningen for
godkendte erhvervsorganisationer i olivensektoren bør
der fastsættes bestemmelser om ansøgninger om godkendelse af samt om udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer.

(8)

For at gøre det muligt at anvende den finansiering, der
står til rådighed i den enkelte medlemsstat, korrekt, bør
der fastsættes en årlig procedure for ændring af de
godkendte arbejdsprogrammer for det efterfølgende år,
således at der tages hensyn til eventuelle behørigt begrundede ændringer i forhold til de oprindelige betingelser.
Desuden bør det gøres muligt for medlemsstaterne at
fastsætte de betingelser, der skal være opfyldt for at
kunne foretage en ændring af arbejdsprogrammerne og
en omfordeling af de afsatte midler, uden at de årlige
beløb, som de producerende medlemsstater har fastsat i
henhold til artikel 110i, stk. 4, i forordning (EF) nr.
1782/2003, overskrides.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

For at sikre, at de godkendte erhvervsorganisationer i
olivensektoren er effektive, skal godkendelsen gælde de
forskellige kategorier erhvervsdrivende, der er stærkt
involveret i sektoren for olivenolie eller spiseoliven, og
samtidig sikre, at de pågældende organisationer kan drage
omsorg for, at visse minimumsbetingelser, der er tilstrækkelige til at sikre mærkbare økonomiske resultater, overholdes.

For at gøre det muligt for de producerende medlemsstater at indføre den administrative forvaltning af
ordningen for godkendte erhvervsorganisationer i olivensektoren bør der fastlægges procedurer og frister for
godkendelsen af disse organisationer, kriterier for valget
af deres programmer og bestemmelser om betalingen og
fordelingen af EF-finansieringen.

Det er i artikel 110i, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr.
1782/2003 (2), hvori der er fastlagt fælles regler for den
fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og
visse støtteordninger for landbrugere, fastsat, at medlemsstaterne kan tilbageholde op til 10 % af den del af det
nationale loft, jf. artikel 41 i forordning (EF) nr.
1782/2003, der omfatter olivenolie, for at sikre EF-finansiering af de arbejdsprogrammer, der er udarbejdet af
godkendte erhvervsorganisationer på et eller flere af de
aktivitetsområder, som er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 865/2004.

I overensstemmelse med de fælles regler for finansiering
af direkte støtte og for at gøre det muligt for medlems-

(1) EUT L 161 af 30.4.2004, s. 97. Berigtiget i EUT L 206 af 9.6.2004,
s. 37.
(2) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 118/2005 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 15).
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For at arbejdet kan blive påbegyndt i tide, bør erhvervsorganisationerne i olivensektoren kunne få et forskud på
højst 90 % af de årlige støtteberettigede udgifter under
det godkendte arbejdsprogram mod at stille en sikkerhed
på de betingelser, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles
gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (1).

For at opnå en god forvaltning af reglerne for erhvervsorganisationerne i olivensektoren bør de pågældende
medlemsstater udarbejde en kontrolplan og udpege en
sanktionsordning for eventuelle uregelmæssigheder.
Endvidere bør det fastsættes, at erhvervsorganisationerne
i olivensektoren skal give de nationale myndigheder i de
pågældende medlemsstater meddelelse om resultaterne af
deres aktiviteter, og at de også skal sendes til Kommissionen.

For at sikre klarhed og gennemsigtighed bør Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2002 af 23. juli 2002 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF)
nr. 1638/98 for så vidt angår aktivitetsprogrammer for
erhvervsorganisationer i olivensektoren for produktionsårene 2002/03, 2003/04 og 2004/05 (2) ophæves og
erstattes af en ny forordning.

Forvaltningskomitéen for Olivenolie og Spiseoliven har
ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
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2.
Medlemsstaterne udarbejder godkendelsesbetingelserne,
som mindst omfatter følgende betingelser:

a) Producentorganisationerne omfatter udelukkende olivenproducenter, der ikke indgår i en anden godkendt producentorganisation.

b) Sammenslutningerne af producentorganisationer omfatter
udelukkende godkendte producentorganisationer, der ikke
indgår i en anden godkendt sammenslutning af producentorganisationer.

c) De øvrige erhvervsorganisationer omfatter udelukkende
erhvervsdrivende i olivensektoren, der ikke indgår i en
anden godkendt erhvervsorganisation.

d) Brancheorganisationerne afspejler et bredt og afbalanceret
udsnit af de samlede erhvervsaktiviteter i forbindelse med
produktion af, forarbejdning af og handel med olivenolie
og/eller spiseoliven.

e) Erhvervsorganisationen er i stand til at fremlægge et arbejdsprogram for mindst et af de aktivitetsområder, der er
omhandlet i artikel 5, stk.1, første afsnit, litra a)-e).

f) Erhvervsorganisationen forpligter sig til at underkaste sig den
kontrol, der er fastsat i artikel 14.

Artikel 1
Anvendelsesområde
Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til
artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 865/2004, for så vidt angår
godkendelse af erhvervsorganisationer, foranstaltninger, der er
berettigede til EF-finansiering, godkendelse af arbejdsprogrammer og gennemførelse af godkendte arbejdsprogrammer.

3.
Ved bedømmelsen af de af erhvervsorganisationerne
indsendte ansøgninger om godkendelse tager medlemsstaterne
bl.a. hensyn til følgende aspekter:

a) særtrækkene ved olivensektoren i den enkelte region, der er
fastlagt af medlemsstaterne (i det følgende benævnt »region«)

Artikel 2
Betingelser for godkendelse af erhvervsorganisationer i
olivensektoren
1.
Medlemsstaten godkender de erhvervsorganisationer, der
er berettigede til EF-finansiering af de i artikel 8 i forordning
(EF) nr. 865/2004 omhandlede arbejdsprogrammer.
(1) EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 673/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 17).
(2) EFT L 195 af 24.7.2002, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1331/2004 (EUT L 247 af 21.7.2004, s. 5).

b) forbrugerens interesse og ligevægten på markedet

c) kvalitetsforbedrende foranstaltninger i forbindelse med
produktionen af olivenolie og spiseoliven

d) overslag over de fremlagte arbejdsprogrammers effektivitet.
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Artikel 3
Procedure for godkendelse af erhvervsorganisationer i
olivensektoren
1.
En erhvervsorganisation i olivensektoren skal for at blive
godkendt inden en dato, som medlemsstaten skal fastlægge, dog
senest den 15. februar hvert år, indsende en ansøgning om
godkendelse, der dokumenterer, at organisationen opfylder
betingelserne i artikel 2, stk. 2.

Ansøgningen om godkendelse opstilles efter en model, der er
udarbejdet af medlemsstatens ansvarlige myndighed med
henblik på at kontrollere, at betingelserne i artikel 2, stk. 2,
overholdes. Den skal bl.a. indeholde oplysninger, der gør det
muligt at identificere samtlige medlemmer af erhvervsorganisationen i olivensektoren.

2.
Senest den 1. april i hvert af de år, hvor det godkendte
arbejdsprogram gennemføres, godkendes erhvervsorganisationen
i olivensektoren af medlemsstaten og tildeles et godkendelsesnummer.

3.
Godkendelsen afvises, suspenderes eller trækkes tilbage
omgående, hvis erhvervsorganisationen i olivensektoren ikke
opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2.
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b) som følge af en overtrædelse af den i Rådets forordning (EF)
nr. 1638/98 (2) fastsatte finansieringsordning for aktivitetsprogrammer for erhvervsorganisationer i olivensektoren i
løbet af produktionsårene 2002/03 eller 2003/04.

6.
De erhvervsorganisationer i olivensektoren, som er
godkendt af medlemsstaten i henhold til forordning (EF) nr.
1334/2002 eller har modtaget støtte i henhold til aktivitetsprogrammer for erhvervsorganisationerne i olivensektoren for
produktionsårene 2002/03-2004/05, kan betragtes som
godkendt i henhold til denne forordning, hvis de opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2.

Artikel 4
EF-finansiering
1.
Den årlige EF-finansiering af arbejdsprogrammerne for
erhvervsorganisationerne sikres inden for det beløb, der fastsættes i henhold til artikel 110i, stk. 4, i forordning (EF) nr.
1782/2003.

Medlemsstaterne påser, at de årlige udgifter til gennemførelsen
af de godkendte arbejdsprogrammer ikke overstiger det i første
afsnit omhandlede beløb.

2.
Medlemsstaterne påser, at EF-finansieringen fordeles
proportionalt med længden af den periode, der er fastsat i
artikel 8, stk. 1.
4.
Dog bevarer erhvervsorganisationen de rettigheder, der
følger af dens godkendelse, indtil det tidspunkt, hvor denne
trækkes tilbage, forudsat at den har handlet i god tro, hvad
angår overholdelsen af de i artikel 2, stk. 2, omhandlede betingelser.

Hvis godkendelsen trækkes tilbage, fordi erhvervsorganisationen
ikke overholder de i artikel 2, stk. 2, omhandlede betingelser for
godkendelse med forsæt eller som følge af grov uagtsomhed,
har afgørelsen om tilbagetrækning virkning fra det tidspunkt,
hvor betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

5.
Godkendelsen afvises, suspenderes eller trækkes tilbage
omgående, hvis der er truffet foranstaltninger over for erhvervsorganisationen i olivensektoren:

a) som følge af en overtrædelse af den i Rådets forordning nr.
136/66/EØF (1) fastsatte producentstøtteordning i løbet af
produktionsårene 2002/03 eller 2003/04
(1) EFT 172 af 30.9.1966, s. 3025/66.

Artikel 5
Aktiviteter, der kan finansieres af EF
1.
Følgende foranstaltninger kan finansieres af EF i henhold
til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 865/2004 (i det
følgende benævnt »støtteberettigede foranstaltninger«):

a) på området opfølgning og administrativ forvaltning af
olivenolie- og spisesolivensektoren og -markedet:

i) indsamling af oplysninger om sektoren og markedet efter
den ansvarlige nationale myndigheds anvisninger, hvad
angår metode, geografisk repræsentativitet og nøjagtighed

ii) udarbejdelse af undersøgelser, især af spørgsmål, der har
med andre aktiviteter i arbejdsprogrammet for den pågældende erhvervsorganisation i olivensektoren at gøre.
(2) EFT L 210 af 28.7.1998, s. 32.
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b) på området miljøforbedrende foranstaltninger i forbindelse
med olivendyrkningen:

i) kollektive foranstaltninger til bevarelse af olivenplantager,
der er miljømæssigt værdifulde, og som er i fare for at
blive nedlagt, i overensstemmelse med betingelser, som
den ansvarlige nationale myndighed har fastlagt på
grundlag af objektive kriterier, navnlig med hensyn til
de regioner, der kan komme i betragtning, og det areal
og det minimumsantal olivenproducenter, som skal
inddrages for at gøre foranstaltningerne effektive

ii) opstilling af retningslinjer for god dyrkningspraksis i
olivenplantager baseret på miljøkriterier, der er tilpasset
de lokale forhold, og formidling heraf til olivendyrkerne
og tilsyn med deres anvendelse i praksis

iii) praktiske demonstrationer af andre teknikker end
kemiske produkter til bekæmpelse af olivenfluen

iv) praktiske demonstrationer af olivendyrkningsmetoder,
der tilgodeser miljøbeskyttelse og landskabspleje, såsom
biologisk, bæredygtigt og integreret landbrug

v) indlæsning af miljødata i det geografiske informationssystem for oliven, der er omhandlet i artikel 20 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

c) på området kvalitetsforbedrende foranstaltninger i forbindelse med produktionen af olivenolie og spiseoliven:

i) forbedring af betingelserne for dyrkning, bl.a. bekæmpelse af olivenfluen, og for høst, levering og lagring af
oliven inden forarbejdning i overensstemmelse med de
tekniske specifikationer, som de ansvarlige nationale
myndigheder har fastsat

ii) sortsmæssig forbedring af enkeltproducenters olivenplantager, forudsat at de bidrager til virkeliggørelsen af
arbejdsprogrammernes mål

iii) forbedring af lagerforholdene og udnyttelsen af rester fra
olivenolie- og spiseolivenproduktionen

iv) teknisk bistand til olivenforarbejdningsindustrien på
produktkvalitetsområdet

v) oprettelse og forbedring af laboratorier, der beskæftiger
sig med analyse af jomfruolier
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vi) uddannelse af smagere til organoleptisk kontrol af
jomfruolier.

d) på området sporbarhed, certificering og beskyttelse i de nationale myndigheders regi af kvaliteten af olivenolie og spiseoliven, navnlig overvågning af kvaliteten af den olivenolie,
der sælges til den endelige forbruger:

i) oprettelse og forvaltning af systemer til sporing af
produkter, fra de forlader olivenproducenten, til de
emballeres og mærkes, i overensstemmelse med de specifikationer, som den ansvarlige nationale myndighed har
fastsat

ii) oprettelse og forvaltning af systemer til kvalitetscertificering baseret på et system med risikoanalyse og kontrol af
kritiske punkter, hvis specifikationer er i overensstemmelse med de tekniske kriterier, som den ansvarlige nationale myndighed har fastsat

iii) oprettelse og forvaltning af systemer til tilsyn med, at
ægtheds-, kvalitets- og handelsnormerne overholdes for
olivenolie og spiseoliven, der markedsføres, i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, som den
ansvarlige nationale myndighed har fastsat.

e) på området spredning af oplysninger om de foranstaltninger,
erhvervsorganisationerne gennemfører for at forbedre olivenolies og spiseolivens kvalitet:

i) spredning af oplysninger om det arbejde, som erhvervsorganisationerne i olivensektoren udfører på de i litra a),
b), c) og d) omhandlede områder

ii) oprettelse og vedligeholdelse af et internetsted vedrørende
de foranstaltninger, som erhvervsorganisationerne i
olivensektoren træffer på de i litra a), b), c) og d)
omhandlede områder.

For så vidt angår den i første afsnit, litra c), nr. ii), fastsatte
foranstaltning, påser medlemsstaterne, at der træffes egnede
foranstaltninger til at sikre tilbagebetaling af investeringen eller
dens restværdi, hvis et medlem, der er enkeltproducent, træder
ud af erhvervsorganisationen i olivensektoren.

2.
Medlemsstaten kan fastsætte yderligere betingelser, som
præciserer de støtteberettigede foranstaltninger, forudsat at de
ikke gør det umuligt at fremlægge eller gennemføre dem.
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Artikel 6
EF-finansieringens fordeling
I den enkelte medlemsstat afsættes mindst 20 % af det EF-finansieringsbeløb, der står til rådighed i henhold til artikel 8 i
forordning (EF) nr. 865/2004, til hvert af de aktivitetsområder,
der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra b), og der
afsættes mindst 12 % af EF-finansieringen til det område, der er
omhandlet i artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra d).

Hvis den i første afsnit omhandlede minimumsprocentsats ikke
anvendes fuldt ud på de deri nævnte aktivitetsområder, kan de
ikke-anvendte beløb ikke anvendes til andre aktivitetsområder,
men tilbageføres til EF-budgettet.

Artikel 7
Aktiviteter og udgifter, som ikke er berettigede til EF-finansiering
1.
Følgende aktiviteter er ikke berettigede til EF-finansiering i
henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 865/2004:
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a) tilbagebetalinger af lån (bl.a. i form af annuiteter), som er
optaget med henblik på en foranstaltning, der helt eller
delvis er gennemført inden arbejdsprogrammets påbegyndelse
b) betaling af kompensation for indtægtstab til erhvervsdrivende, der deltager i møder og uddannelsesprogrammer
c) udgifter til administration og personale, der afholdes af
medlemsstaterne og af modtagerne af støtte fra EUGFL,
kan ikke finansieres af fonden
d) køb af ubebygget byggegrund
e) køb af brugt udstyr
f) udgifter i tilknytning til leasingaftaler, bl.a. skatter, renter og
forsikringsudgifter
g) leje, når denne foretrækkes frem for køb, og driftsudgifter i
forbindelse med de lejede genstande.

a) aktiviteter, hvortil der ydes anden EF-finansiering end den i
artikel 8 i forordning (EF) nr. 865/2004 fastsatte

b) aktiviteter, der direkte tilsigter en produktionsforøgelse, eller
som fører til en forøgelse af lager- eller forarbejdningskapaciteten

c) aktiviteter, der har med køb eller oplagring af olivenolie eller
spiseoliven at gøre, eller som øver indflydelse på priserne

d) aktiviteter, der har med salgsfremme for olivenolie eller
spiseoliven at gøre

e) aktiviteter, der har med videnskabelig forskning at gøre

f) aktiviteter, der kan føre til konkurrencefordrejning inden for
den økonomiske aktivitet, som erhvervsorganisationen i
olivensektoren i øvrigt udøver.

2.
For at sikre overholdelsen af stk. 1, litra a), forpligter
erhvervsorganisationerne sig skriftligt på egne og deres medlemmers vegne til i forbindelse med de foranstaltninger, der konkret
finansieres i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr.
865/2004, at give afkald på enhver finansiering under en
anden EF-støtteordning eller national støtteordning.

3.
Ved gennemførelsen af de i artikel 5 omhandlede aktiviteter kan der bl.a. ikke ydes støtte til udgifter som følge af:

4.
Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere betingelser, som
præciserer de i stk. 1 og 3 omhandlede ikke-støtteberettigede
aktiviteter og udgifter.
Artikel 8
Arbejdsprogrammer og ansøgning om godkendelse
1.
De arbejdsprogrammer, der kan finansieres af EF i henhold
til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 865/2004, skal gennemføres i løbet af en periode på højst tre år. Den første periode
begynder den 1. april 2006. De efterfølgende perioder begynder
hvert tredje år den 1. april.
2.
En erhvervsorganisation, der er godkendt i henhold til
denne forordning, kan inden en dato, som medlemsstaten
nærmere skal fastlægge, dog senest den 15. februar hvert år,
indsende en ansøgning om godkendelse for et enkelt arbejdsprogram.
Ansøgningen om godkendelse skal omfatte følgende oplysninger:
a) identifikation af erhvervsorganisationen i olivensektoren
b) oplysninger om de udvælgelseskriterier, der er fastsat i artikel
9, stk 1
c) beskrivelse af og begrundelse og tidsplan for gennemførelsen
af de foreslåede aktiviteter
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d) en udgiftsplan opdelt på foranstaltninger og aktivitetsområder som omhandlet i artikel 5 og opdelt på rater for
perioder af 12 måneders længde regnet fra datoen for
arbejdsprogrammets godkendelse med sondring mellem
generalomkostninger, der ikke må overstige 2 % af det
samlede beløb, og de øvrige vigtigste omkostningstyper

e) en finansieringsplan for hvert aktivitetsområde som nævnt i
artikel 5 og opdelt på rater for perioder af højst 12 måneders længde regnet fra datoen for arbejdsprogrammets
godkendelse med angivelse af bl.a. den EF-finansiering, der
ansøges om, inkl. forskud og eventuelle finansielle bidrag fra
de erhvervsdrivende og medlemsstaten

f) beskrivelse af kvantitative og kvalitative effektivitetsindikatorer, som gør det muligt at foretage en evaluering under
gennemførelsen samt en efterfølgende evaluering af
programmet på grundlag af almindelige principper, der er
fastlagt af medlemsstaten

g) bevis for, at der er stillet en bankgaranti, der mindst svarer til
5 % af den EF-finansiering, der ansøges om
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c) udstrækningen af den region, der berøres af arbejdsprogrammet

d) de forskellige af arbejdsprogrammet omfattede økonomiske
situationer i den pågældende region

e) eksistensen af flere aktivitetsområder og størrelsen af de
erhvervsdrivendes finansielle bidrag

f) de kvantitative og kvalitative effektivitetsindikatorer, som gør
det muligt at foretage en evaluering under gennemførelsen
samt en efterfølgende evaluering, og som er udarbejdet af
medlemsstaten.

Medlemsstaten tager hensyn til, hvordan ansøgningerne fordeler
sig på de forskellige typer erhvervsorganisationer, og olivendyrkningens omfang i hver region.

2.
Medlemsstaten afviser arbejdsprogrammer, der er ufuldstændige, indeholder unøjagtige oplysninger eller omfatter en
af de ikke-støtteberettigede aktiviteter, der er fastsat i artikel 7.

h) en ansøgning om forskud efter artikel 11

i) den erklæring, der er fastsat i artikel 7, stk. 2

j) for brancheorganisationer og producentorganisationer identifikation af de erhvervsorganisationer, som er ansvarlige for
den faktiske gennemførelse af programaktiviteter, der er givet
i underentreprise

k) for erhvervsorganisationer, der er medlem af en producentsammenslutning eller en brancheorganisation, en erklæring
om, at at de ikke har indsendt andre ansøgninger om EFfinansiering af deres programforanstaltninger efter nærværende forordning.

Artikel 9
Udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer
1.
Medlemsstaten udvælger arbejdsprogrammerne ud fra
følgende kriterier:

3.
Senest den 15. marts hvert år giver medlemsstaten
erhvervsorganisationerne meddelelse om de godkendte arbejdsprogrammer og eventuelt om de arbejdsprogrammer, som den
yder den tilsvarende nationale finansiering til.

Den endelige godkendelse af et arbejdsprogram kan gøres
betinget af, at der foretages ændringer, som medlemsstaten
finder nødvendige. I så fald giver den pågældende erhvervsorganisation senest 15 dage efter meddelelsen om ændringerne
meddelelse om sit samtykke.

4.
Udvælges det foreslåede arbejdsprogram ikke, frigiver
medlemsstaten straks den garanti, der er omhandlet i artikel
8, stk. 2, litra g).

5.
Medlemsstaterne påser, at beløbet for EF-finansieringen
fordeles inden for hver kategori erhvervsorganisationer på
grundlag af værdien af den olivenolie, der produceres eller
sælges af erhvervsorganisationernes medlemmer.

Artikel 10
a) programmets kvalitet i almindelighed og dets overensstemmelse med de retningslinjer og prioriteter for olivensektoren
i den pågældende region, som medlemsstaten har fastsat

b) erhvervsorganisationens finansielle troværdighed og besiddelse af tilstrækkelige midler til gennemførelsen af de foreslåede aktiviteter

Ændring af arbejdsprogrammer
1.
En erhvervsorganisation kan efter en procedure, som skal
fastlægges af medlemsstaten, anmode om ændringer af
indholdet af og budgettet for sit allerede godkendte arbejdsprogram, uden at disse ændringer må føre til en overskridelse af det
beløb, der er fastsat i henhold til artikel 110i, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003.
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2.
Alle ansøgninger om ændring af et arbejdsprogram
vedlægges bilag, hvori de foreslåede ændringer og følgerne af
dem beskrives og begrundes. Erhvervsorganisationen forelægger
den ansvarlige myndighed ansøgningen senest seks måneder før
starten på gennemførelsen af den pågældende foranstaltning.
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3.
Medlemsstaten kontrollerer, at hver rate af forskuddet rent
faktisk er opbrugt, før den betaler den næste rate.

Denne kontrol foretages af medlemsstaten på grundlag af den i
artikel 13 omhandlede rapport eller på grundlag af en i artikel
14 omhandlet kontrol på stedet.
3.
Hvis erhvervsorganisationer, som har foretaget en
sammenlægning, tidligere har benyttet særskilte arbejdsprogrammer, gennemfører de disse programmer parallelt og
særskilt indtil den 1. januar i året efter sammenlægningen.
Disse organisationer foretager en sammenlægning af deres
arbejdsprogrammer via en ansøgning om ændring af deres
respektive arbejdsprogrammer i henhold til stk. 1 og 2.

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne give erhvervsorganisationer, der indsender en behørigt begrundet ansøgning derom,
tilladelse til at gennemføre deres respektive arbejdsprogrammer
parallelt uden at foretage nogen sammenlægning deraf.

4.
Senest to måneder efter modtagelsen af den i stk. 2
omhandlede ansøgning om ændring meddeler medlemsstatens
ansvarlige myndighed efter at have undersøgt de fremlagte
dokumenter den pågældende erhvervsorganisation sin beslutning. Enhver ansøgning om ændring, som der ikke er truffet
beslutning om inden for denne frist, betragtes som godkendt.

4.
For at udbetalingerne i stk. 2 kan finde sted, skal den
pågældende erhvervsorganisation stille en sikkerhed i henhold
til forordning (EØF) nr. 2220/85 svarende til 110 % af det
forskud, der er ansøgt om. Det primære krav i nævnte forordnings artikel 20, stk. 2, er, at foranstaltningerne i det godkendte
arbejdsprogram gennemføres.

Efter at den i første afsnit omhandlede sikkerhed er stillet,
frigiver medlemsstaten omgående den i artikel 8, stk. 2, litra
g), omhandlede garanti.

5.
Inden en dato, som medlemsstaten skal fastlægge, dog
senest ved udgangen af hvert af arbejdsprogrammets gennemførelsesår, kan de pågældende erhvervsorganisationer ansøge
om, at sikkerhedsstillelsen i stk. 4 frigives for op til halvdelen
af de udgifter, der rent faktisk er afholdt. Medlemsstaten
bestemmer, hvilke bilag der skal vedlægges ansøgningen, og
kontrollerer dem og frigiver den sikkerhedsstillelse, der svarer
til udgifterne, senest i løbet af den anden måned efter den
måned, hvor ansøgningen er indsendt.

5
Hvis den EF-finansiering, som erhvervsorganisationen har
opnået, er lavere end det godkendte program, kan modtagerne
tilpasse deres program efter den opnåede finansiering.
Artikel 12
Ansøgning om EF-finansiering
Artikel 11
Forskud
1.
En erhvervsorganisation, der har indgivet den i artikel 8,
stk. 2, litra h), fastsatte ansøgning, modtager på de i stk. 2
fastsatte betingelser et samlet forskud på højst 90 % af de støtteberettigede udgifter, der er fastsat for hvert år, som er omfattet
af det godkendte arbejdsprogram.

2.
Senest en måned efter starten på hvert års gennemførelse
af det godkendte arbejdsprogram udbetaler medlemsstaten en
første rate på en tredjedel af det i stk. 1 omhandlede beløb til
den pågældende erhvervsorganisation.

En anden rate svarende til de resterende to tredjedele af det i
stk. 1 omhandlede beløb udbetales efter den i stk. 3 fastsatte
kontrol.

1.
For at få udbetalt EF-finansieringen i henhold til artikel 8 i
forordning (EF) nr. 865/2004 indsender en erhvervsorganisation
inden en dato, som medlemsstaten skal fastlægge, dog senest tre
måneder efter afslutningen af hvert år, hvor dens arbejdsprogram er gennemført, en finansieringsansøgning til betalingsorganet.

Medlemsstaten kan udbetale restbeløbet af den EF-finansiering,
der svarer til hvert års gennemførelse af arbejdsprogrammet, til
erhvervsorganisationerne, efter at det på grundlag af den i
artikel 13 omhandlede rapport eller en i artikel 14 omhandlet
kontrol på stedet er fundet godtgjort, at de to forskudsrater, der
er omhandlet i artikel 11, stk. 2, rent faktisk er opbrugt.

Ingen ansøgning om EF-finansiering, som indsendes efter den i
første afsnit nævnte dato, kan komme i betragtning, og beløb,
der eventuelt er oppebåret som EF-finansiering af programmet,
tilbagebetales efter proceduren i artikel 17.
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2.
Ansøgningen om EF-finansiering opstilles efter en model,
der skal fremlægges af medlemsstatens ansvarlige myndighed.
Ansøgningen skal for at komme i betragtning være vedlagt:
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merne i det foregående kalenderår. Disse rapporter omfatter
følgende elementer:

a) de afsluttede eller igangværende etaper af arbejdsprogrammet
a) dokumentation for:

i) de udgifter, der er afholdt i gennemførelsesperioden for
arbejdsprogrammet (fakturaer og bankbilag for betalingen
deraf)

ii) eventuelt den reelle betaling af de erhvervsdrivendes og
medlemsstatens finansielle bidrag

b) de vigtigste ændringer af arbejdsprogrammet

c) en evaluering af de allerede opnåede resultater på grundlag af
de indikatorer, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, litra f).

For arbejdsprogrammets sidste gennemførelsesår erstattes de i
første afsnit fastsatte rapporter af en endelig rapport.

b) en rapport, der indeholder følgende:

i) en nøjagtig beskrivelse af de afsluttede etaper af
programmet opdelt på de i artikel 5 omhandlede aktivitetsområder

ii) eventuelt en begrundelse for forskelle mellem etaperne af
det af medlemsstaten godkendte arbejdsprogram og de
reelt afsluttede etaper af arbejdsprogrammet og angivelse
af de finansielle følger

iii) en evaluering af arbejdsprogrammet på grundlag af de
indikatorer, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, litra f).

3.
Finansieringsansøgninger, som ikke overholder de i stk. 1
og 2 fastsatte betingelser, afvises. Den pågældende erhvervsorganisation kan indsende en ny finansieringsansøgning inden for
en frist, som fastsættes af medlemsstaten.

4.
Ansøgninger, der vedrører udgifter, som er afholdt mere
end to måneder efter afslutningen af gennemførelsesperioden
for arbejdsprogrammet, afvises.

2.
For arbejdsprogrammer, der gennemføres på mindre end
et år, skal den endelige rapport være fremlagt senest to måneder
efter afslutningen af programmets gennemførelse.

3.
Den endelige rapport udgør en evaluering af arbejdsprogrammet og indeholder mindst følgende oplysninger:

a) en redegørelse for, i hvilken udstrækning programmets mål
er virkeliggjort, på grundlag af mindst de indikatorer, der er
fastsat i artikel 9, stk. 1, litra f), og alle andre relevante
kriterier

b) en redegørelse for de foretagne ændringer af arbejdsprogrammet

c) eventuelt en angivelse af oplysninger, der skal tages i betragtning ved udarbejdelsen af det næste arbejdsprogram.

Artikel 14
Kontrol på stedet

5.
Senest tre måneder efter den dato, hvor finansieringsansøgningen og de i stk. 2 omhandlede ledsagedokumenter er
indsendt, udbetaler medlemsstaten efter at have gennemgået
ledsagedokumenterne og foretaget den kontrol, der er
omhandlet i artikel 14, den skyldige EF-finansiering og frigiver
eventuelt de sikkerhedsstillelser, der er omhandlet i artikel 8,
stk. 2, litra g), eller i artikel 11, stk. 4.

1
Medlemsstaterne kontrollerer, om betingelserne for EFfinansiering overholdes, især med hensyn til følgende aspekter:

a) overholdelsen af betingelserne for godkendelse

b) iværksættelsen af de godkendte arbejdsprogrammer, navnlig
investeringsforanstaltningerne
Artikel 13
Rapporter fra erhvervsorganisationerne
1.
Fra 2007 indsender erhvervsorganisationerne inden den 1.
maj hvert år årsrapporter om iværksættelsen af arbejdsprogram-

c) de rent faktisk afholdte udgifter set i forhold til den finansiering, som der er ansøgt om, og de erhvervsdrivendes finansielle bidrag.
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2.
Den ansvarlige myndighed fastsætter i henhold til artikel
8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 865/2004 planer for kontrol på
stedet af en stikprøve af erhvervsorganisationer. Den ansvarlige
myndighed udvælger stikprøven på grundlag af en risikoanalyse,
således at det sikres, at:
— alle producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer kontrolleres på stedet mindst én gang
efter udbetalingen af forskuddet og før den endelige udbetaling af EF-finansieringen
— alle de øvrige erhvervsorganisationer og alle brancheorganisationerne kontrolleres hvert år i den periode, hvor hvert
enkelt godkendt arbejdsprogram gennemføres, medmindre
der i løbet af året er ydet dem forskud, i hvilket tilfælde
kontrollen følger datoen for udbetalingen af dette forskud.

Hvis der som led i kontrollen påvises uregelmæssigheder, foretager den ansvarlige myndighed yderligere kontrol i løbet af det
pågældende år og øger antallet af erhvervsorganisationer, der
skal kontrolleres det følgende år.

3.
Kontrollen på stedet er uanmeldt. Dog kan der for at lette
den materielle tilrettelæggelse af kontrollen gives den erhvervsorganisation, der skal kontrolleres, et varsel på højst 48 timer.

4.
Den ansvarlige myndighed bestemmer, hvilke erhvervsorganisationer der skal kontrolleres, på grundlag af en risikoanalyse baseret på følgende kriterier:
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a) kontroldatoen og kontrollens varighed

b) en liste over de tilstedeværende personer

c) en liste over de kontrollerede fakturaer

d) referencer til fakturaer, der er udvalgt i regnskabsdokumentationen (købs- eller salgsregistre og momsregistre, hvori de
udvalgte fakturaer er registreret)

e) bankbilag for betalingen af de udvalgte beløb

f) en angivelse af, hvilke allerede trufne foranstaltninger der
specifikt er analyseret på stedet.

Artikel 16
Korrektioner og sanktioner
1.
Hvis tilbagetrækningen af den i artikel 3, stk. 3, omhandlede godkendelse skyldes, at erhvervsorganisationen har handlet
med forsæt eller groft uagtsomt, skal erhvervsorganisationen
udelukkes fra finansiering af det samlede arbejdsprogram og
desuden betale et beløb svarende til den udelukkede finansiering
til den ansvarlige myndighed.

a) finansieringsbeløbet for det godkendte arbejdsprogram

b) særtrækkene ved de foranstaltninger, der finansieres under
arbejdsprogrammet

2.
Hvis en given foranstaltning ikke er iværksat i overensstemmelse med arbejdsprogrammet, udelukkes erhvervsorganisationen fra finansiering af den pågældende foranstaltning.
Denne udelukkelse finder ikke sted, hvis erhvervsorganisationen
har fremlagt faktuelt korrekte oplysninger eller på anden måde
kan godtgøre, at den ikke har begået nogen fejl.

c) arbejdsprogrammernes gennemførelsesstade

d) de forhold, der er konstateret under kontroller på stedet eller
efterprøvninger som led i godkendelsesproceduren

3.
Følgende sanktioner finder anvendelse på erhvervsorganisationerne, når der konstateres uregelmæssigheder i arbejdsprogrammernes iværksættelse:

e) andre risikokriterier, som fastlægges af medlemsstaterne.
a) Hvis der er tale om en uregelmæssighed som følge af uagtsomhed, skal erhvervsorganisationen:
5.
Varigheden af den enkelte kontrol på stedet svarer til det
godkendte arbejdsprograms gennemførelsesstade.

Artikel 15

i) udelukkes fra finansiering af den pågældende foranstaltning

Kontrolrapporter
I forbindelse med hver kontrol på stedet udfærdiges en detaljeret
kontrolrapport, der bl.a. indeholder følgende oplysninger:

ii) desuden betale et beløb svarende til den udelukkede
finansiering til den ansvarlige myndighed
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b) Hvis der er tale om en forsætlig uregelmæssighed, herunder
urigtige angivelser, skal erhvervsorganisationen:

i) udelukkes fra finansiering af det samlede arbejdsprogram
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finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for
Landbruget.

Artikel 18
Meddelelser fra medlemsstaterne

ii) desuden betale et beløb svarende til den udelukkede
finansiering til den ansvarlige myndighed

iii) udelukkes fra EF-finansiering i henhold til artikel 8 i
forordning (EF) nr. 865/2004 i den samlede treårsperiode
efter den periode, for hvilken uregelmæssigheden er
konstateret.

4.
De beløb, der følger af anvendelsen af korrektioner eller
sanktioner i henhold til denne artikel, betales til betalingsorganet og fratrækkes de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget.

Artikel 17
Tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb
1.
Medlemsstatens ansvarlige myndighed inddriver ethvert
uretmæssigt udbetalt beløb, eventuelt forhøjet med renter, der
beregnes i overensstemmelse med stk. 2.

2.

Renterne beregnes:

a) på grundlag af den periode, der forløber mellem betalingen
og tilbagebetalingen fra modtageren

b) på grundlag af den sats, som Den Europæiske Centralbank
anvender for sine vigtigste refinansieringsoperationer som
offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende,
og som gælder på datoen for den uretmæssige udbetaling,
forhøjet med tre procentpoint.

1.
Senest den 31. januar 2006 meddeler de olivenolieproducerende medlemsstater Kommissionen de nationale foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning, navnlig hvad
angår:

a) betingelserne for godkendelse af erhvervsorganisationer, jf.
artikel 2, stk. 2

b) de supplerende betingelser, som præciserer de støtteberettigede foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 5,
stk. 2

c) de retningslinjer og prioriteter for olivensektoren, der er
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), og de kvantitative og
kvalitative indikatorer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1,
litra f)

d) reglerne for forskud som omhandlet i artikel 11 og eventuelt
udbetaling af nationale midler

e) anvendelsen af den kontrol, der er fastsat i artikel 14, og de
sanktioner og korrektioner, der er fastsat i artikel 16

f) den frist, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3.

2.
Senest den 1. maj hvert år, hvor de godkendte arbejdsprogrammer gennemføres, sender medlemsstaterne Kommissionen
oplysninger om:

a) de godkendte erhvervsorganisationer
3.
Hvis en foranstaltning, som senere viser sig ikke at være
støtteberettiget, er iværksat i overensstemmelse med det
godkendte arbejdsprogram, kan medlemsstaten beslutte at udbetale det forfaldne finansieringsbeløb eller ikke at inddrive allerede udbetalte beløb, hvis en sådan beslutning er tilladt i tilsvarende tilfælde, som finansieres via det nationale budget, og hvis
erhvervsorganisationen ikke har handlet uagtsomt eller forsætligt.

4.
De beløb, der inddrives eller udbetales i henhold til denne
artikel, betales til betalingsorganet og fratrækkes de udgifter, der

b) arbejdsprogrammerne og nærmere enkeltheder i forbindelse
hermed, opdelt på erhvervsorganisationstyper, aktivitetsområder og regioner

c) det finansieringsbeløb, der er afsat til hvert arbejdsprogram

d) den fastsatte tidsplan for EF-finansieringen pr. regnskabsår i
hele den periode, hvor arbejdsprogrammerne gennemføres.
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3.
Senest den 10. september hvert år, hvor de godkendte
arbejdsprogrammer gennemføres, sender medlemsstaterne
Kommissionen en rapport om gennemførelsen af denne forordning, der mindst skal indeholde følgende:
a) oplysning om antallet af finansierede arbejdsprogrammer,
antallet af modtagere, olivenarealerne, antallet af oliemøller
og forarbejdningsanlæg og de berørte mængder olivenolie og
spiseoliven
b) beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet på de forskellige aktivitetsområder
c) oplysning om forskelle mellem planlagte foranstaltninger og
rent faktisk trufne foranstaltninger og de udgiftsmæssige
virkninger heraf
d) beskrivelse og evaluering af resultaterne, bl.a. baseret på
evalueringerne af arbejdsprogrammerne som omhandlet i
artikel 12, stk. 2, litra b), nr. iii)
e) statistikker over den kontrol, der er foretaget i henhold til
artikel 14 og 15, og de sanktioner eller korrektioner, der er
anvendt i henhold til artikel 16
f) oversigt over udgifterne til hvert arbejdsprogram og aktivitetsområde samt over EF-bidrag, nationale bidrag og bidrag
fra de erhvervsdrivende.
4.
De meddelelser, der er fastsat i denne artikel, fremsendes
ad elektronisk vej i overensstemmelse med de oplysninger, som
Kommissionen har givet medlemsstaterne.
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Artikel 19
Overgangsbestemmelser
1.
Medlemsstaterne kan forudbetale EF-finansieringen vedrørende det første år, hvor programmet gennemføres.
2.
Denne forudbetaling må udelukkende vedrøre det beløb,
der svarer til EF-finansieringen.
3.
Udgifter i forbindelse med den forudbetaling, der er fastsat
i stk. 2, angives som udgifter afholdt i tidsrummet 16.-31.
oktober 2006.
Artikel 20
Ophævelse
Forordning (EF) nr. 1334/2002 ophæves.
Artikel 9, artikel 10 og artikel 11, stk. 3, i nævnte forordning
finder dog fortsat anvendelse på aktivitetsprogrammerne for
produktionsåret 2004/05.
Artikel 21
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

