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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1020/2012,
annettu 6 päivänä marraskuuta 2012,
varainhoitovuodelle 2013 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman
hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi Euroopan
unionin vähävaraisimmille henkilöille ja tietyistä asetuksen (EU) N:o 807/2010 säännöksistä
poikkeamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(5)

Jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua jakelusuunnitelmaan
varainhoitovuonna 2013, ovat toimittaneet komissiolle
asetuksen (EU) N:o 807/2010 1 artiklan mukaisesti edel
lytetyt tiedot.

(6)

Varojen jakamiseksi olisi otettava huomioon parhaat ar
viot vähävaraisimpien henkilöiden lukumäärästä asian
omaisissa jäsenvaltioissa ja se, missä määrin jäsenvaltiot
ovat käyttäneet niille edellisvuosina jaetut varat.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 807/2010 8 artiklan 1 kohdassa sää
detään jäsenvaltioiden välisistä tuotteiden siirroista, jos
tuotteita ei ole sen jäsenvaltion interventiovarastoissa,
jossa tuotteita tarvitaan vuotuisen jakelusuunnitelman to
teuttamista varten. Sen vuoksi olisi sallittava kyseisen
suunnitelman toteuttamiseksi vuonna 2013 tarvittavat
unionin sisäiset siirrot asetuksen (EU) N:o 807/2010 8 ar
tiklassa säädetyin edellytyksin.

(8)

Rahoituksen vuotuisen enimmäismäärän noudattamiseksi
unionin sisäisistä siirroista aiheutuvat kustannukset olisi
mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä kunkin vuoden
2013 jakelusuunnitelmaa täytäntöönpanevan jäsenvaltion
saataville asetettuihin kokonaismäärärahoihin. Lisäksi ase
tuksen (EU) N:o 807/2010 3 artiklan 3 kohdassa ja 9 ar
tiklassa ja markkinoilta hankittuja tuotteita koskevien
maksutoimien päätökseen saattamiselle, maksuhakemuk
sille ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamille mak
suille asetettuja määräaikoja olisi mukautettava sen var
mistamiseksi, että vuoden 2013 jakelusuunnitelman yh
teydessä jaetut varat ovat oikeutettuja unionin tukeen
vain, jos kyseiset maksut suoritetaan varainhoitovuonna
2013.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 807/2010 3 artiklan 1 kohdassa sää
detään, että suunnitelman täytäntöönpanokausi päättyy
31 päivänä joulukuuta. Jotta jäsenvaltiot voivat hyödyn
tää täytäntöönpanokautta täysimääräisesti ja noudattaa
maksumääräaikoja, on tarpeen sallia ennakkomaksujen
maksaminen tuotteiden kuljetuksiin hyväntekeväisyysjär
jestöjen varastoihin sekä tuotteen jakamista varten nimet
tyjen hyväntekeväisyysjärjestöjen kuljetus-, hallinto- ja va
rastointikustannuksiin. Jotta vuosisuunnitelman täytän
töönpano olisi tehokasta ja vaikuttavaa, sama mahdolli
suus olisi sallittava tavarantoimituksien osalta asian
mukaisesti perustelluissa tapauksissa. Samasta syystä en
nakoiden käyttöä olisi rajoitettava. Lisäksi olisi säädettävä
siitä, miten ja milloin vaaditaan vakuus.

(10)

Kun otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 1234/2007
27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen nimettyjen järjestö
jen voittoa tavoittelematon luonne, jäsenvaltioiden toimi
valtaisille viranomaisille olisi annettava mahdollisuus

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityi
sesti sen 43 artiklan f ja g alakohdan yhdessä sen 4 artiklan
kanssa,
ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestel
mästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuk
sen (EY) N:o 2799/98 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk
sella (EU) N:o 121/2012 (3), 27 artiklalla on otettu käyt
töön ohjelma, jonka ansiosta unionin vähävaraisimmille
henkilöille voidaan jakaa elintarvikkeita. Tätä tarkoitusta
varten voidaan asettaa saataville interventiovarastoissa
olevia tuotteita, tai jos elintarvikkeiden jakeluun soveltu
via interventiovarastoja ei ole käytettävissä, elintarvikkeita
voidaan ostaa markkinoilta.

(2)

Vuonna 2013 ohjelma sisältyy yhteisen maatalouspolitii
kan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1290/2005 (4) vahvistet
tuun luetteloon toimenpiteistä, joille voidaan myöntää
Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahas
ton) rahoitusta vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(3)

Komissio hyväksyy vuosisuunnitelman asetuksen (EY) N:o
1234/2007 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(4)

Interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden unionin
vähävaraisimpien henkilöiden hyväksi toimittamisen yk
sityiskohtaisista soveltamissäännöistä 14 päivänä syys
kuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o
807/2010 (5) 2 artiklan mukaan suunnitelmassa on vah
vistettava erityisesti kunkin toimea soveltavan jäsenval
tion osalta käytettävissä olevat enimmäisrahamäärät sille
kuuluvan suunnitelman osan toteuttamiseksi sekä inter
ventioelinten hallussaan pitämistä varastoista poistettavan
kunkin tuotelajin määrä.

(1 )
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(3 )
(4 )
(5 )
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hyväksyä vaihtoehtoisia vakuusvälineitä, kun kyseisille
järjestöille maksetaan ennakoita niiden hallinto-, kuljetusja varastointikustannuksiin.
(11)

Jäsenvaltioiden olisi kirjanpitoa varten ilmoitettava ko
missiolle tietyt tiedot ennakkomaksuista.

(12)

Koska vilja-alan nykyistä markkinatilannetta leimaavat
korkeat markkinahinnat, on unionin taloudellisten etujen
turvaamiseksi aiheellista korottaa vakuutta, joka viljan
toimitusurakan saajan on asetettava asetuksen (EU) N:o
807/2010 4 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 4 kohdan
mukaisesti.

(13)

Vuotuista jakelusuunnitelmaa sovellettaessa asetuksen
(EY) N:o 2799/98 3 artiklan mukaisena määräytymispe
rusteena olisi pidettävä julkisten varastojen tilivuoden al
kamispäivää.

(14)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 807/2010 2 artiklan 2
kohdan mukaisesti kuullut tämän vuotuisen jakelusuun
nitelman laatimisen yhteydessä unionin vähävaraisimpien
henkilöiden ongelmiin perehtyneitä tärkeimpiä järjestöjä.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden
yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Unionin vähävaraisimmille henkilöille asetuksen (EY) N:o
1234/2007 27 artiklan mukaisesti jaettavaksi tarkoitetut elintar
viketoimitukset toteutetaan vuonna 2013 tämän asetuksen liit
teessä I olevan vuotuisen jakelusuunnitelman mukaan.
Jäsenvaltioiden käytettävissä olevat määrärahat suunnitelman to
teuttamiseksi vuonna 2013 vahvistetaan liitteessä I olevassa a
kohdassa.
Jokaisen tuotelajin määrät, jotka voidaan poistaa interventiova
rastoista, vahvistetaan liitteessä I olevassa b kohdassa.
Jäsenvaltioiden ohjeelliset määrärahat elintarvikkeiden ostami
seksi unionin markkinoilta vahvistetaan liitteessä I olevassa c
kohdassa.
2 artikla
Tämän asetuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden unionin si
säiset siirrot sallitaan asetuksen (EU) N:o 807/2010 8 artiklassa
säädetyin edellytyksin. Jäsenvaltioiden ohjeelliset määrärahat
unionin sisäisistä siirroista aiheutuvien kustannusten korvaa
miseksi tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun vuotuisen ja
kelusuunnitelman puitteissa vahvistetaan liitteessä I olevassa d
kohdassa.
3 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 807/2010 3 artiklan 3
kohdassa säädetään, vuoden 2013 jakelusuunnitelman osalta
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siinä tapauksessa, että tuotteita hankitaan markkinoilta asetuk
sen (EU) N:o 807/2010 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan iii ja iv
alakohdan soveltamiseksi, toimijan toimittamien tuotteiden
maksutoimet on suoritettava ennen 15 päivää lokakuuta 2013.

4 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 807/2010 9 artiklassa
säädetään, vuoden 2013 jakelusuunnitelman osalta maksuhake
mukset on esitettävä kunkin jäsenvaltion toimivaltaisille viran
omaisille viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2013. Mainitun päi
vämäärän jälkeen esitettyjä hakemuksia ei hyväksytä, jollei ky
seessä ole ylivoimainen este.
Menot, joiden enimmäismäärät vahvistetaan liitteessä I olevassa
a kohdassa, voivat saada unionin rahoitusta vain, jos jäsenvaltio
on maksanut ne tuensaajalle viimeistään 15 päivänä lokakuuta
2013.

5 artikla
1.
Tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun vuotuisen jake
lusuunnitelman täytäntöönpanemiseksi asetuksen (EU) N:o
807/2010 4 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaisesti valitut toimijat
ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 27 artiklan 1 kohdassa tar
koitetut nimetyt järjestöt voivat esittää asianomaisen jäsenval
tion toimivaltaiselle viranomaiselle ennakkomaksuhakemuksen
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 27 artiklan 7 kohdan toisen
alakohdan a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista, joita ai
heutuu tuotteiden kuljetuksesta nimettyjen järjestöjen varastoi
hin, sekä mainitun artiklan toisen alakohdan b alakohdassa tar
koitetuista hallinto-, kuljetus- ja varastointikustannuksista.
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat
myös maksaa ennakkomaksuja kustannuksiin, joita aiheutuu
tuotteiden toimituksesta asetuksen (EU) N:o 807/2010 4 artiklan
4 kohdan mukaisesti valituille toimijoille, edellyttäen, että kysei
set toimijat ovat osoittaneet asianomaisia jäsenvaltioita tyydyt
tävällä tavalla, että ne ovat ennen 15 päivää lokakuuta 2013

a) tehneet oikeudellisesti päteviä sitoumuksia toimen toteutta
miseksi; ja
b) toteuttaneet kaikki toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
täytäntöönpano on päätöksessä viimeistään 31 päivänä jou
lukuuta 2013.
2.
Toimivaltainen viranomainen voi maksaa ennakkoa enin
tään 100 prosenttia haetusta summasta edellyttäen, että asete
taan vakuus, jonka suuruus on 110 prosenttia 1 kohdassa tar
koitetusta ennakosta. Kun kyseessä ovat asetuksen (EU) N:o
807/2010 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti valitut toimijat, mai
nitussa artiklassa tarkoitettu vakuus katsotaan riittäväksi tämän
artiklan soveltamiseksi.
3.
Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi sovelletaan komis
sion täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 282/2012 (1).
(1) EUVL L 92, 30.3.2012, s. 4.
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6 artikla

4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen nimettyjen järjestöjen
osalta maksajavirasto voi hyväksyä jäsenvaltion voimassa ole
vien säännösten mukaisesti viranomaisen kirjallisen, 2 kohdassa
tarkoitettua prosenttiosuutta vastaavan vakuuden edellyttäen,
että kyseinen viranomainen sitoutuu maksamaan vakuutta vas
taavan määrän, jos oikeutta ennakkomaksuun ei vahvisteta. Jä
senvaltio voi voimassa olevien säännöstensä mukaisesti myös
säätää välineestä, jonka teho on vastaava, edellyttäen, että sillä
varmistetaan maksetun ennakon takaisinmaksu, jos oikeutta en
nakkomaksuun ei vahvisteta.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 807/2010 4 artiklan 3
kohdan viidennessä alakohdassa ja 8 artiklan 4 kohdan ensim
mäisessä alakohdassa säädetään, toimitusurakan saajan on vuo
den 2013 jakelusuunnitelman osalta ennen viljan poistamista
interventiosta asetettava vakuus, jonka suuruus on 150 euroa
tonnilta.

5.
Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti myönnettyjen ennak
komaksujen kokonaismäärä saa olla enintään 75 prosenttia ko
konaismäärästä, joka asetetaan asianomaisen jäsenvaltion saa
taville liitteessä I olevan a kohdan mukaisesti.

Tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun vuotuisen jakelusuun
nitelman toteuttamiseksi asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklassa
tarkoitettu määräytymisperusteen päivämäärä on 1 päivä loka
kuuta 2012.

6.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 15 päivänä tammikuuta
2014 ilmoitettava komissiolle niiden ennakkomaksujen koko
naismäärä, jotka on maksettu viimeistään 15 päivänä lokakuuta
2013 2 kohdan mukaisesti, joita ei ole lopullisesti hyväksytty ja
jotka liittyvät toimiin, joita ei ole vielä saatettu päätökseen.

7 artikla

8 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2012.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE I
VUOTUINEN JAKELUSUUNNITELMA VUODEKSI 2013
a) Kokonaismäärärahat jäsenvaltioittain
(euroa)
Jäsenvaltio

Määrä

Belgia

12 020 447

Bulgaria

19 093 054
183 869

Tšekki
Viro

2 421 256

Irlanti

2 597 813

Kreikka

22 017 677

Espanja

85 618 342

Ranska

71 367 188

Italia

98 269 856

Latvia

5 208 791

Liettua

7 866 396
171 704

Luxemburg

13 951 019

Unkari
Malta

548 475

Puola

76 924 105

Portugali

19 517 541

Romania

55 880 716

Slovenia

2 588 445

Suomi

3 753 305
Yhteensä

500 000 000

b) Jokaisen tuotelajin määrä, joka voidaan poistaa unionin interventiovarastoista sen jakamiseksi jäsenvaltioissa tämän
liitteen a kohdassa esitettyjen enimmäismäärien rajoissa
(tonnia)
Jäsenvaltio

Vilja

Liettua

8 832,782
Yhteensä

8 832,782

c) Jäsenvaltioiden ohjeelliset määrärahat elintarvikkeiden ostamiseksi unionin markkinoilta tämän liitteen a kohdassa
esitettyjen enimmäismäärien rajoissa
(euroa)
Jäsenvaltio

Belgia

Määrä

11 286 805
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L 307/66

Euroopan unionin virallinen lehti

7.11.2012
(euroa)

Jäsenvaltio

Määrä

Bulgaria

17 927 750

Tšekki

172 647

Viro

2 273 480

Irlanti

2 439 261

Kreikka

20 673 876

Espanja

80 392 810

Ranska

67 011 444

Italia

92 272 165

Latvia

4 890 884

Liettua

6 209 748

Luxemburg

161 224

Unkari

13 099 548

Malta

515 000

Puola

72 229 206

Portugali

18 326 330

Romania

52 470 156

Slovenia

2 430 465

Suomi

3 524 230
Yhteensä

468 307 029

d) Jäsenvaltioiden ohjeelliset määrärahat unionin sisäisistä siirroista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi tämän liit
teen a kohdassa esitettyjen enimmäismäärien rajoissa
(euroa)
Jäsenvaltio

Määrä

300 000

Liettua
Yhteensä

300 000
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LIITE II
Varainhoitovuoden 2013 jakelusuunnitelmassa sallitut unionin sisäiset viljan siirrot
Määrä
(tonnia)

8 832,782

Haltija

SJV, Ruotsi

Vastaanottaja

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. Liettua
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