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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1882
af 8. november 2019
om indledning af licitation med henblik på tildeling af støttebeløb til privat oplagring af olivenolie

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles
markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF)
nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 18, stk. 2, og artikel 20, stk. 1, litra m) og o), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Prisen på jomfruolie på det spanske, det græske og det portugisiske marked har i flere måneder været vedvarende lav
og tæt på de referencetærskler, der er fastsat i artikel 1a, stk. 1, litra g), i Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 (2).

(2)

Udsigten til endnu en god høst i Unionen, lagerophobningen og den nuværende usikkerhed i handelen med lande
uden for EU skaber ubalance mellem udbud og efterspørgsel, hvilket igen presser prisen på jomfruolie ned og
forårsager alvorlige forstyrrelser på store dele af EU-markedet.

(3)

Spanien er EU's største olivenolieproducent og dermed prisførende. De ekstraordinært store lagerbeholdninger i
Spanien risikerer derfor at forlænge og forværre de alvorlige forstyrrelser på EU-markedet for jomfruolie.

(4)

For at mindske den nuværende ubalance mellem udbud og efterspørgsel og afhjælpe de vanskelige markedsvilkår bør
der ydes støtte til privat oplagring af jomfruolie.

(5)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 (3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)
2016/1240 (4), i hvilke der fastsættes fælles regler for gennemførelse af en ordning for privat oplagring, bør finde
anvendelse på støtten til privat oplagring af jomfruolie.

(6)

For at muliggøre et fleksibelt operationelt system bør støttebeløbet fastsættes ved licitation. Til dette formål bør der
fastsættes flere delperioder, hvor der kan afgives bud.

(7)

Aktører bør afgive højst et bud pr. kategori af jomfruolie for hver delperiode, således at flere aktører kan drage fordel
af foranstaltningen.

(8)

For at støtten til privat oplagring er effektiv og har en egentlig virkning på markedet, bør den ydes til uemballeret
jomfruolie. Da produkter i olivensektoren ofte oplagres, bør bud på jomfruolie, der allerede er oplagret, også tillades.

(9)

De mængder jomfruolie, der er omfattet af støtten til privat oplagring, bør ikke markedsføres i en minimumsoplag
ringsperiode, hvis de skal have en reel indvirkning på balancen mellem udbud og efterspørgsel i det pågældende
indeværende år. Minimumsoplagringsperioden bør fastsættes til 180 dage.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
(2) Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse
med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (EUT L 346 af 20.12.2013, s. 12).
(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 15).
(4) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (EUT L 206 af
30.7.2016, s. 71).
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(10)

Af hensyn til administrativ effektivitet og forenkling bør kun bud på mindst 50 ton være støtteberettigede.

(11)

For at kunne hindre ukontrollerede prisfald, reagere prompte på vanskelige markedsforhold og sikre effektiv
forvaltning af denne foranstaltning bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske
Unions Tidende.

(12)

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af
formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Der indledes en særskilt licitation med henblik på tildeling af støtte til privat oplagring af følgende kategorier af
jomfruolie som defineret i del VIII, punkt 1), i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013 i overensstemmelse med samme
forordnings artikel 17, stk. 1, litra b):
a) ekstra jomfruolie
b) jomfruolie
c) bomolie.
2.

Delegeret forordning (EU) 2016/1238 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 finder anvendelse.

Artikel 2
1.

Bud afgives i følgende delperioder, der hver især ender kl. 12.00 (belgisk tid):

a) fra den 21. november 2019 til den 26. november 2019
b) fra den 12. december 2019 til den 17. december 2019
c) fra den 22. januar 2020 til den 27. januar 2020
d) fra den 20. februar 2020 til den 25. februar 2020.
Hvis den sidste dag i en delperiode er en helligdag, er fristen kl. 12.00 (belgisk tid) den foregående arbejdsdag.
2.

Aktører afgiver for hver delperiode højst et bud for hvert af de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1.

3.

Minimumsmængden for hvert bud er på 50 ton.

4.
Størrelsen af den sikkerhed, der er omhandlet i artikel 40, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, er 50
EUR pr. ton.
5.

Der ydes støtte til de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og som er uemballerede.

6.

Der kan afgives bud på produkter, der allerede er oplagret.

7.

Der kan kun afgives bud i Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Malta, Portugal og Slovenien.

Artikel 3
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle antagelige bud senest kl. 12.00 (belgisk tid) dagen efter den sidste dag i hver
af de delperioder for afgivelse af bud, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1.
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Artikel 4
Støttekontrakter om privat oplagring løber i 180 dage.
Artikel 5
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2019.
På Kommissionens vegne
Formand
Jean-Claude JUNCKER

