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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1020/2012,
6. november 2012,
millega võetakse vastu eelarveaastaks 2013 ettenähtud vahendite liikmesriikidele eraldamise kava
sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks Euroopa Liidus enim puudust kannatavatele isikutele
ning tehakse erand määruse (EL) nr 807/2010 teatavatest sätetest
EUROOPA KOMISJON,

(5)

Eelarveaastal 2013 jaotuskava kohaldada soovivad liik
mesriigid on edastanud vajaliku teabe komisjonile vasta
valt määruse (EL) nr 807/2010 artiklile 1.

(6)

Vahendite jaotamisel tuleb arvesse võtta enim puudust
kannatavate isikute arvu kõige täpsemaid hinnanguid
asjaomastes liikmesriikides ja seda, millises ulatuses kasu
tasid liikmesriigid ära neile varasematel aastatel eraldatud
vahendid.

(7)

Määruse (EL) nr 807/2010 artikli 8 lõikes 1 on sätestatud
selliste toodete üleandmine liikmesriikide vahel, mis ei ole
liikmesriigi sekkumisvarudest kättesaadavad, kuid mida
liikmesriik aastase jaotuskava rakendamiseks vajab.
Seetõttu tuleks määruse (EL) nr 807/2010 artiklis 8 sätes
tatud tingimustel lubada 2013. aasta kava rakendamiseks
vajalikke liidusiseseid üleandmisi.

(8)

Eelarve aastase ülemmäära jõustamiseks peaks igale liik
mesriigile 2013. aasta jaotuskava rakendamiseks tehtav
rahaeraldis sisaldama vajaduse korral liidusisese üleand
mise kulusid. Lisaks tuleks kohandada komisjoni määruse
(EL) nr 807/2010 artikli 3 lõikes 3 ja artiklis 9 sätestatud
tähtaegu turult varutavate toodetega seotud maksete tege
miseks, maksetaotluste esitamiseks ja maksete tegemiseks
pädevate asutuste poolt, eesmärgiga tagada, et 2013.
aasta jaotuskava kohaselt jaotatavad vahendid on liidu
toetuse saamiseks abikõlblikud ainult juhul, kui maksed
tehakse eelarveaastal 2013.

(9)

Määruse (EL) nr 807/2010 artikli 3 lõikes 1 on sätesta
tud, et kava rakendamisperiood lõpeb 31. detsembril.
Selleks et liikmesriigid saaksid maksete tähtaegadest
kinni pidades rakendamisperioodi täielikult ära kasutada,
on vaja lubada ettemaksete tegemist seoses toodete veda
misega heategevusorganisatsioonide hoidlatesse ning
seoses toodete jaotamiseks määratud heategevusorgani
satsioonide veo-, haldus- ja ladustamiskuludega. Selleks
et tagada aastakava tõhus rakendamine, tuleks nõueteko
haselt põhjendatud juhtudel võimaldada seda ka toodete
tarnimise puhul. Samal põhjusel tuleks piirata ettemak
sete tegemist. Lisaks on vaja kehtestada see, millal ja
millises vormis on tagatis nõutav.

(10)

Võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 27
lõikes 1 osutatud määratud organisatsioonide mittetulun
duslikku laadi, peaks liikmesriikide pädevatel asutustel

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle
artikli 43 punkte f ja g koostoimes artikliga 4,
võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määrust (EÜ)
nr 2799/98, millega kehtestatakse põllumajanduse eurol
põhinev valuutakord, (2) eriti selle artikli 3 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikliga 27, mida on
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega
(EL) nr 121/2012, (3) on kehtestatud programm, mille
kohaselt võib jaotada toiduaineid liidus enim puudust
kannatavatele isikutele. Sel eesmärgil võidakse teha kätte
saadavaks sekkumisvarude tooted või kui toiduabi jaota
mise programmi jaoks sobivaid sekkumisvarusid ei ole,
võidakse osta toiduained turult.

(2)

2013. aastaks on kõnealune programm kantud nõukogu
21. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1290/2005
(ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (4) sätes
tatud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF)
rahastatavate abikõlblike meetmete loetelusse piirmääraga
500 miljonit eurot aastas.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 27 lõike 3 kohaselt
peab komisjon vastu võtma iga-aastase kava.

(4)

Vastavalt komisjoni 14. septembri 2010. aasta määruse
(EL) nr 807/2010 (millega kehtestatakse Euroopa Liidus
enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest
pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad) (5)
artiklile 2 tuleb selle kavaga eelkõige kindlaks määrata
kõnealust meedet kohaldavate liikmesriikide käsutuses
olevate kava täideviimiseks vajalike rahaliste vahendite
ülemmäär ning kõikide sekkumisametite ladudest saada
olevate tooteliikide kogused.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.
ELT L 44, 16.2.2012, lk 1.
ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.
ELT L 242, 15.9.2010, lk 9.
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olema õigus lubada alternatiivseid tagatisvahendeid kõne
alustele organisatsioonidele ettemaksete tegemisel seoses
nende haldus-, veo- ja ladustamiskuludega.

(11)

Raamatupidamisarvestuse huvides peaksid liikmesriigid
olema kohustatud esitama komisjonile ettemaksetega
seotud asjaomast teavet.
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Artikkel 3
Erandina määruse (EL) nr 807/2010 artikli 3 lõikest 3 soorita
takse 2013. aasta jaotuskava puhul maksed enne 15. oktoobrit
2013 selliste ettevõtja tarnitavate toodete eest, mida varutakse
turult määruse (EL) nr 807/2010 artikli 2 lõike 3 punkti a
alapunktide iii ja iv kohaselt.

Artikkel 4
(12)

Teraviljaturu praeguses olukorras, kui turuhinnad on
kõrged, on ELi finantshuvide tagamiseks asjakohane
suurendada tagatist, mille teravilja tarniv lepinguosaline
peab esitama vastavalt määruse (EL) nr 807/2010 artikli
4 lõikele 3 ja artikli 8 lõikele 4.

(13)

Aastase jaotuskava rakendamisel tuleks määruse (EÜ) nr
2799/98 artiklis 3 osutatud rakendusjuhuna käsitada riik
likult ladustatud varude haldamise eelarveaasta alguskuu
päeva.

(14)

Vastavalt määruse (EL) nr 807/2010 artikli 2 lõikele 2
konsulteeris komisjon aastase jaotuskava väljatöötamise
raames peamiste organisatsioonidega, kes on kursis ELis
enim puudust kannatavate inimeste probleemidega.

(15)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamu
sega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
2013. aastal toimub liidus enim puudust kannatavatele isikutele
ettenähtud toiduainete jaotamine määruse (EÜ) nr 1234/2007
artikli 27 alusel kooskõlas käesoleva määruse I lisas sätestatud
aastase jaotuskavaga.
Liikmesriigid võivad 2013. aasta kava rakendamiseks ettenähtud
rahalisi vahendeid kasutada I lisa punktis a sätestatud piirides.

Erandina määruse (EL) nr 807/2010 artiklist 9 esitatakse 2013.
aasta jaotuskava puhul maksetaotlused liikmesriikide pädevatele
asutustele 30. septembriks 2013. Pärast nimetatud kuupäeva
esitatud taotlusi ei võeta vastu, välja arvatud vääramatu jõu
korral.

Kulutused, mille ülemmäär on sätestatud I lisa punktis a, on
liidu toetuse saamiseks abikõlblikud ainult juhul, kui liikmesriik
on need abisaajatele välja maksnud hiljemalt 15. oktoobriks
2013.

Artikkel 5
1.
Käesoleva määruse artiklis 1 osutatud aastase jaotuskava
rakendamiseks võivad määruse (EL) nr 807/2010 artikli 4
lõigete 4 ja 6 kohaselt valitud ettevõtjad ning määruse (EÜ) nr
1234/2007 artikli 27 lõikes 1 osutatud liikmesriikide määratud
organisatsioonid esitada asjaomase liikmesriigi pädevale asutu
sele taotluse ettemaksete tegemiseks seoses toodete veokuludega
määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 27 lõike 7 teise lõigu
punktis a osutatud määratud organisatsioonide hoidlatesse
ning seoses kõnealuse artikli teise lõigu punktis b osutatud
haldus-, veo- ja ladustamiskuludega. Samuti võib liikmesriik
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel lubada toodete tarnekulu
dega seotud ettemakseid vastavalt määruse (EL) nr 807/2010
artikli 4 lõike 4 kohaselt valitud ettevõtjatele, tingimusel et asja
omase liikmesriigi nõuete kohaselt on kõnealused ettevõtjad
tõendanud enne 15. oktoobrit 2013, et

a) nad on võtnud õiguslikult siduvad kohustused kava raken
damiseks ning

b) nad on võtnud kõik meetmed, et tagada kava lõpetamine
hiljemalt 31. detsembriks 2013.

I lisa punktis b on esitatud sekkumisvarudest võetavate toodete
kogused tooteliikide kaupa.
I lisa punktis c on esitatud soovituslikud eraldised liikmesrii
kidele toiduainete ostmiseks liidu turult.

2.
Pädev asutus võib lubada ettemakseid kuni 100 % ulatuses
taotletud summast, tingimusel et esitatud tagatis on võrdne
110 %ga lõikes 1 osutatud ettemaksest. Määruse (EL) nr
807/2010 artikli 4 lõike 4 kohaselt valitud ettevõtjate puhul
peetakse kõnealuses artiklis osutatud tagatist käesoleva artikli
kohaldamisel piisavaks.

Artikkel 2
Käesoleva määruse II lisas loetletud tooteid võib liidusiseselt üle
anda määruse (EL) nr 807/2010 artiklis 8 sätestatud tingimustel.
I lisa punktis d on esitatud soovituslikud eraldised liikmesrii
kidele liidusisese üleandmise kulude hüvitamiseks kooskõlas
käesoleva määruse artiklis 1 osutatud iga-aastase jaotuskavaga.

3.
Lõike 2 puhul kohaldatakse komisjoni rakendusmäärust
(EL) nr 282/2012 (1).
(1) ELT L 92, 30.3.2012, lk 4.
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4.
Lõikes 1 osutatud määratud organisatsioonide korral võib
makseasutus vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele sätetele
aktsepteerida ametiasutuse kirjalikku tagatist, mis hõlmab lõikes
2 kindlaks määratud protsendimäärale vastavat summat; kui
kõnealune ametiasutus kohustub maksma tagatisele vastava
summa juhul, kui õigust makstud ettemaksele ei kinnitata. Liik
mesriigid võivad kooskõlas liikmesriikides kohaldatavate säte
tega näha ette ka samaväärse mõjuga vahendi, tingimusel et
see tagab ettemakse tagasimaksmise juhul, kui õigust makstud
ettemaksele ei kinnitata.
5.
Vastavalt lõikele 2 tehtud ettemaksete summa ei tohi
ületada 75 % I lisa punkti a kohaselt igale liikmesriigile kättesaa
davaks tehtud summast.
6.
Liikmesriigid teatavad hiljemalt 15. jaanuariks 2014
komisjonile 15. oktoobriks 2013 vastavalt lõikele 2 tehtud ette
maksete summa, mida ei ole veel heaks kiidetud ning mis on
seotud kavaga, mida ei ole veel lõpetatud.

7.11.2012

Artikkel 6
Erandina määruse (EL) nr 807/2010 artikli 4 lõike 3 viiendast
lõigust ja artikli 8 lõike 4 esimesest lõigust esitab tarniv lepin
guosaline enne sekkumisvarudest teravilja äraviimist 2013. aasta
jaotuskava puhul tagatise, mis võrdub 150 euroga tonni kohta.

Artikkel 7
Käesoleva määruse artiklis 1 osutatud aastase jaotuskava raken
damiseks on määruse (EÜ) nr 2799/98 artiklis 3 osutatud
rakendusjuhu kuupäev 1. oktoober 2012.

Artikkel 8
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2012
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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I LISA
2013. AASTA JAOTUSKAVA
a) Rahaliste vahendite kogusumma liikmesriikide lõikes:
(eurodes)
Liikmesriik

Summa

Belgia

12 020 447

Bulgaaria

19 093 054
183 869

Tšehhi Vabariik
Eesti

2 421 256

Iirimaa

2 597 813

Kreeka

22 017 677

Hispaania

85 618 342

Prantsusmaa

71 367 188

Itaalia

98 269 856

Läti

5 208 791

Leedu

7 866 396
171 704

Luksemburg

13 951 019

Ungari
Malta

548 475

Poola

76 924 105

Portugal

19 517 541

Rumeenia

55 880 716

Sloveenia

2 588 445

Soome

3 753 305
Kokku

500 000 000

b) ELi sekkumisvarudest jaotamiseks võetavad tootekogused liikmesriikide lõikes, käesoleva lisa punktis a sätestatud
piirides:
(tonnides)
Liikmesriik

Teravili

Leedu

8 832,782
Kokku

8 832,782

c) Soovituslikud eraldised liikmesriikidele toiduainete ostmiseks liidu turult käesoleva lisa punktiga a ette nähtud piirides:
(eurodes)
Liikmesriik

Belgia

Summa

11 286 805
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(eurodes)

Liikmesriik

Summa

Bulgaaria

17 927 750

Tšehhi Vabariik

172 647

Eesti

2 273 480

Iirimaa

2 439 261

Kreeka

20 673 876

Hispaania

80 392 810

Prantsusmaa

67 011 444

Itaalia

92 272 165

Läti

4 890 884

Leedu

6 209 748

Luksemburg

161 224

Ungari

13 099 548

Malta

515 000

Poola

72 229 206

Portugal

18 326 330

Rumeenia

52 470 156

Sloveenia

2 430 465

Soome

3 524 230
Kokku

468 307 029

d) Soovituslikud eraldised liikmesriikidele liidusisese üleandmise kulude hüvitamiseks käesoleva lisa punktiga a ette
nähtud piirides:
(eurodes)
Liikmesriik

Summa

300 000

Leedu
Kokku

300 000
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II LISA
Eelarveaasta 2013 jaotuskava alusel lubatud liidusisesed teravilja üleandmised:
Kogus
(tonnides)

8 832,782

Valdaja

SJV, Rootsi

Saaja

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. Leedu

