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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 419/2012
av den 16 maj 2012
om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 562/2011 om antagande av en plan för att tilldela
medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2012 för leverans av livsmedel från
interventionslager till de sämst ställda i Europeiska unionen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad
marknadsordning”) (1), särskilt artikel 43 f och 43 g jämförd
med artikel 4,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den
15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för
euron (2), särskilt artikel 3.2, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
562/2011 (3) i dess ändrade lydelse enligt genomföran
deförordning (EU) nr 208/2012 (4) fastställs tidsfristerna
för betalningsansökningar och utbetalningar till den
30 september 2012 respektive den 15 oktober 2012
och föreskrivs att genomförandeperioden för 2012 års
distributionsplan löper ut den 28 februari 2013.

(2)

För att göra det möjligt för medlemsstaterna att utnyttja
dessa tidsfrister på ett effektivt sätt är det nödvändigt att
tillåta förskottsbetalning för transporter av produkterna
till välgörenhetsorganisationernas lagerlokaler och för de
utgifter för administration, transport och lagring som
uppkommer för de välgörenhetsorganisationer som ska
dela ut produkterna. För att säkerställa ett effektivt ge
nomförande av årsplanen bör samma möjlighet ges för
leverans av produkter i vederbörligen motiverade fall.
Dessutom bör det fastställas hur och när en säkerhet
krävs.

(3)

(4)

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

Med beaktande av det faktum att de utsedda organisatio
ner som avses i artikel 27.1 i förordning (EG) nr
1234/2007 inte är vinstdrivande bör de behöriga myn
digheterna i medlemsstaterna ha befogenhet att tillåta
alternativa garantiinstrument när förskott betalas ut till
dessa organisationer när det gäller deras utgifter för ad
ministration, transport och lagring.
För redovisningsändamål bör medlemsstaterna åläggas att
informera kommissionen om vissa uppgifter om för
skottsbetalningarna.
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(5)

Genomförandeförordning (EU) nr 562/2011 bör därför
ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för
den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande artikel 4a ska införas i genomförandeförordning (EU)
nr 562/2011:
”Artikel 4a
1.
Vid genomförandet av den årliga distributionsplan som
avses i artikel 1 i den här förordningen får de aktörer som
valts ut i enlighet med artikel 4.4 och 4.6 i förordning (EU)
nr 807/2010 och de utsedda organisationer som avses i
artikel 27.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 till den behöriga
myndigheten i den berörda medlemsstaten lämna in en an
sökan om förskottsbetalning avseende utgifter för transporter
av produkter till de utsedda organisationernas lagerlokaler
som avses i artikel 27.7 andra stycket led a i förordning
(EG) nr 1234/2007 och de utgifter för administration, trans
port och lagring som avses i artikel 27.7 andra stycket led b.
I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna även fö
reskriva förskottsbetalningar när det gäller utgifterna för le
verans av produkterna till de aktörer som valts ut i enlighet
med artikel 4.4 i förordning (EU) nr 807/2010, förutsatt att
dessa aktörer före den 15 oktober 2012 på ett för den be
rörda medlemsstatens tillfredsställande sätt har visat följande:

a) De har vidtagit rättsligt bindande åtaganden för genom
förandet av verksamheten.

b) De har gjort påtagliga framsteg med genomförandet av
verksamheten.

c) De har vidtagit alla åtgärder som krävs för att se till att
genomförandet ska slutföras senast den 28 februari 2013.

2.
Den behöriga myndigheten får bevilja en förskottsbetal
ning upp till 100 % av det begärda beloppet på grundval av
upprättandet av en säkerhet som motsvarar 110 % av det
förskottsbelopp som avses i punkt 1. För de aktörer som
valts ut i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) nr
807/2010, ska den säkerhet som avses i den artikeln anses
vara tillräcklig vid tillämpning av den här artikeln.
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3.
Enligt punkt 2 ska kommissionens genomförandeför
ordning (EU) nr 282/2012 (*) tillämpas.
4.
För de utsedda organisationer som avses i punkt 1 får
det utbetalande organet godta en skriftlig garanti från en
offentlig myndighet, i enlighet med medlemsstaternas gäl
lande regler, för ett belopp som motsvarar den bankgaranti
som anges i punkt 2, under förutsättning att den myndighe
ten förbinder sig att betala ut det belopp som bankgarantin
täcker om det skulle visa sig att förskottet betalats ut på
felaktiga grunder. Medlemsstaterna får också föreskriva ett
instrument med motsvarande verkan, i enlighet med med
lemsstaternas gällande regler, under förutsättning att de ga
ranterar att det beviljade förskottet betalas tillbaks om det
skulle visa sig att förskottet betalats ut på felaktiga grunder.
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5.
Senast den 15 januari 2013 ska medlemsstaterna un
derrätta kommissionen om det totala beloppet av förskotts
betalningar som gjorts per den 15 oktober 2012 i enlighet
med punkt 2 som inte har clearats och som rör verksamhet
som ännu inte har slutförts av de slutliga stödmottagarna.
___________
(*) EUT L 92, 30.3.2012, s. 4.”

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

