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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/98
z 21. januára 2019,
ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka počas obdobia verejnej
intervencie od 1. marca do 30. septembra 2019
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára
spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa
stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi
výrobkami (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 6,
so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc
na súkromné skladovanie (3), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,
keďže:
(1)

Podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je verejná intervencia pre sušené odstredené mlieko k dispozícii
od 1. marca do 30. septembra.

(2)

V nariadení (EÚ) č. 1370/2013 sa stanovuje, že kvantitatívne obmedzenie nákupu sušeného odstredeného mlieka
za pevnú cenu sa na rok 2019 stanovuje na úrovni nula ton.

(3)

V súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 sa má preto vyhlásiť verejná súťaž na nákup sušeného
odstredeného mlieka od začiatku obdobia verejnej intervencie v roku 2019.

(4)

V hlave II kapitole II oddiele 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 sa stanovujú pravidlá nákupu prostred
níctvom verejnej súťaže.

(5)

V súlade s článkom 9 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 by sa mala stanoviť lehota,
v rámci ktorej musia členské štáty Komisii oznámiť všetky prípustné súťažné ponuky.

(6)

V záujme účinného spravovania by členské štáty mali na oznamovanie uvedených ponúk Komisii používať
informačné systémy v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1183 (4) a vykonávacím nariadením
Komisie (EÚ) 2017/1185 (5),

(1)
(2)
(3)
(4)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.
Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie
dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 100).
(5) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii,
a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).
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PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Vyhlásenie verejnej súťaže
Týmto sa na obdobie od 1. marca do 30. septembra 2019 vyhlasuje verejná súťaž na nákup sušeného odstredeného
mlieka do intervencie, a to za podmienok stanovených hlave II kapitole II oddiele 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ)
2016/1240 a v tomto nariadení.
Článok 2
Predkladanie súťažných ponúk
1.
Lehoty, počas ktorých sa môžu predkladať súťažné ponuky, sa končia tretí utorok v danom mesiaci o 11.00 hod.
(bruselského času). Konečný termín na predkladanie súťažných ponúk v auguste však je štvrtý utorok v mesiaci o 11.00
hod. (bruselského času).
Ak je utorok štátnym sviatkom, lehota uplynie o 11.00 hod. bruselského času predchádzajúceho pracovného dňa.
2.

Ponuky sa predkladajú platobným agentúram, ktoré sú schválené členskými štátmi (6).
Článok 3
Oznamovanie Komisii

Oznamovanie podľa článku 9 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 sa musí uskutočniť do 16.00
hod. (bruselského času) v konečných termínoch na predkladanie súťažných ponúk v zmysle článku 2 tohto nariadenia,
a to v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2017/1183 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1185.
Článok 4
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 21. januára 2019
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(6) Adresy platobných agentúr sú dostupné na webovej stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policyinstruments/index_sk.htm.

