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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1020/2012
av den 6 november 2012
om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som ska hänföras till budgetåret
2013 för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i Europeiska
unionen och om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 807/2010
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(5)

De medlemsstater som önskar delta i distributionsplanen
för budgetår 2013 har meddelat kommissionen de upp
gifter som krävs i enlighet med artikel 1 i förordning
(EU) nr 807/2010.

(6)

Vid fördelningen av resurserna mellan medlemsstaterna
måste man beakta optimala beräkningar av det antal
personer i de berörda medlemsstaterna som har det
sämst ställt och i vilken utsträckning som medlemssta
terna använt de resurser de fördelats under tidigare år.

(7)

I artikel 8.1 i förordning (EU) nr 807/2010 finns bestäm
melser om överföring mellan medlemsstaterna av pro
dukter som inte finns tillgängliga i interventionslagren i
den medlemsstat där dessa produkter är nödvändiga för
att genomföra den årliga distributionsplanen. De över
föringar inom unionen som krävs för att genomföra
2013 års plan bör därför godkännas på de villkor som
fastställs i artikel 8 i förordning (EU) nr 807/2010.

(8)

För att upprätthålla det årliga budgettaket bör de even
tuella kostnaderna för överföring inom unionen ingå i
den samlade tilldelning av finansiella medel som med
lemsstaterna har fått för att genomföra 2013 års distri
butionsplan. De tidsfrister som fastställs i artiklarna 3.3
och 9 i förordning (EU) nr 807/2010 när det gäller
betalning av produkter som anskaffats på marknaden,
betalningsansökningar och utbetalningar från behöriga
myndigheter bör dessutom justeras för att se till att de
resurser som tilldelas inom ramen för 2013 års distribu
tionsplan endast berättigar till unionsstöd om dessa ut
betalningar görs under budgetåret 2013.

(9)

I artikel 3.1 i förordning (EU) nr 807/2010 fastställs att
planens genomförandeperiod slutar den 31 december.
För att göra det möjligt för medlemsstaterna att fullt ut
utnyttja genomförandeperioden samtidigt som tidsfris
terna för betalning respekteras, är det nödvändigt att till
låta förskottsbetalning för transporter av produkterna till
välgörenhetsorganisationernas lagerlokaler och för de ut
gifter för administration, transport och lagring som upp
kommer för de välgörenhetsorganisationer som ska dela
ut produkterna. För att säkerställa ett effektivt genom
förande av årsplanen bör samma möjlighet ges för leve
rans av produkter i vederbörligen motiverade fall. Av
samma skäl bör användningen av förskottsbetalningar
begränsas. Dessutom bör det fastställas hur och när en
säkerhet krävs.

(10)

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

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)

(2)

Genom artikel 27 i förordning (EG) nr 1234/2007, i dess
ändrade lydelse genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 121/2012 (3), har det upprättats en
ordning varigenom livsmedel kan delas ut till de sämst
ställda i unionen. Produkter i interventionslager kan stäl
las till förfogande för detta ändamål, men om interven
tionslagren inte lämpar sig för utdelning av livsmedel
inom ramen för denna ordning, kan livsmedel köpas
upp på marknaden.
För 2013 ingår denna ordning i den förteckning över
åtgärder som får finansieras genom Europeiska garanti
fonden för jordbruket (EGFJ) som anges i rådets förord
ning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finan
sieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (4),
med en årlig övre gräns på 500 miljoner euro.

(3)

Enligt artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska
kommissionen anta årsplaner.

(4)

Enligt artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr
807/2010 av den 14 september 2010 om närmare be
stämmelser för leverans av livsmedel från interventions
lager till förmån för de sämst ställda i unionen (5) ska den
planen särskilt fastställa för var och en av de medlems
stater som genomför åtgärden de maximala finansiella
medel som ställs till förfogande för genomförandet av
deras andel av planen och den kvantitet av varje produkt
typ som ska tas ut från lager som innehas av interven
tionsorganen.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
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alternativa garantiinstrument när förskott betalas ut till
dessa organisationer när det gäller deras utgifter för ad
ministration, transport och lagring.
(11)

För redovisningsändamål bör medlemsstaterna åläggas att
informera kommissionen om vissa uppgifter om för
skottsbetalningarna.

(12)

Med tanke på den rådande marknadssituationen för
spannmål, som kännetecknas av höga marknadspriser,
bör man höja den säkerhet som den person som tilldelas
kontrakt för leveransen av spannmål ska ställa enligt
artiklarna 4.3 och 8.4 i förordning (EU) nr 807/2010
för att trygga unionens finansiella intressen.

(13)

(14)

(15)

Vid genomförandet av den årliga distributionsplanen bör
den avgörande händelsen i den mening som avses i ar
tikel 3 i förordning (EG) nr 2799/98 vara den dag då
räkenskapsåret för förvaltning av de offentliga lagren bör
jar.
I enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) nr 807/2010
har kommissionen i samband med upprättandet av den
årliga distributionsplanen rådfrågat de viktigaste organi
sationer som har kunskaper om de sämst ställda perso
nernas problem i unionen.
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
För 2013 ska distributionen av livsmedel till de sämst ställda i
unionen, enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 1234/2007,
genomföras i enlighet med den årliga distributionsplan som
fastställs i bilaga I till den här förordningen.
De finansiella resurser som är tillgängliga för genomförandet av
2013 års plan kan användas av medlemsstaterna inom de grän
ser som fastställs i punkt a i bilaga I.
De kvantiteter av varje typ av produkt som kan tas ut från
interventionslagren anges i punkt b i bilaga I.
Vägledande tilldelningar till medlemsstaterna för inköp av livs
medel på unionsmarknaden anges i punkt c i bilaga I.
Artikel 2
Överföring inom unionen av de produkter som förtecknas i
bilaga II till denna förordning ska tillåtas på de villkor som
fastställs i artikel 8 i förordning (EU) nr 807/2010. Vägledande
tilldelningar till medlemsstaterna för ersättning av kostnaderna
för överföringar inom unionen enligt den årliga distributions
plan som avses i artikel 1 anges i punkt d i bilaga I.
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Artikel 3
Genom undantag från artikel 3.3 i förordning (EU) nr
807/2010 ska betalningarna för produkter som ska levereras
av aktören inom ramen för 2013 års distributionsplan och
som anskaffas på marknaden enligt artikel 2.3 a iii och iv i
förordning (EU) nr 807/2010 fullgöras före den 15 oktober
2013.
Artikel 4
Genom undantag från artikel 9 i förordning (EU) nr 807/2010
ska betalningsansökningar som avser 2013 års distributionsplan
lämnas in till de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat
senast den 30 september 2013. Utom i fall av force majeure ska
ansökningar som lämnas in efter denna dag inte godtas.
Utgifter inom ramen för punkt a i bilaga I ska berättiga till
unionsfinansiering endast om medlemsstaten betalat ut dem
till mottagaren senast den 15 oktober 2013.
Artikel 5
1.
Vid genomförandet av den årliga distributionsplan som
avses i artikel 1 i denna förordning 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 ansökan om förskotts
betalning 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, transport och lagring som avses i
artikel 27.7 andra stycket led b. I vederbörligen motiverade
fall får medlemsstaterna även föreskriva förskottsbetalningar
när det gäller utgifterna för leverans 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 okto
ber 2013 på ett för den berörda medlemsstatens tillfredsstäl
lande sätt har visat följande:
a) De har vidtagit rättsligt bindande åtaganden för genomföran
det av verksamheten.
b) De har vidtagit alla åtgärder som krävs för att se till att
genomförandet ska slutföras senast den 31 december 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 för
skottsbelopp 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 till
lämpning av den här artikeln.
3.
Enligt punkt 2 ska kommissionens genomförandeförord
ning (EU) nr 282/2012 (1) tillämpas.
(1) EUT L 92, 30.3.2012, s. 4.
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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 gällande regler, för
ett belopp som motsvarar den procentsats som anges i punkt 2,
under förutsättning att den myndigheten 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 en
lighet med medlemsstaternas gällande regler, under förutsätt
ning att de garanterar att det beviljade förskottet betalas tillbaks
om det skulle visa sig att förskottet betalats ut på felaktiga
grunder.
5.
Den totala summan för förskottsbetalningar som beviljats
i enlighet med punkt 2 får inte överstiga 75 % av den totala
summa som gjorts tillgänglig för varje medlemsstat i enlighet
med punkt a i bilaga I.
6.
Senast den 15 januari 2014 ska medlemsstaterna under
rätta kommissionen om det totala beloppet förskottsbetalningar
som gjorts per den 15 oktober 2013 i enlighet med punkt 2
som inte har clearats och som rör verksamhet som ännu inte
har slutförts.

7.11.2012

Artikel 6
Genom undantag från artikel 4.3 femte stycket och från arti
kel 8.4 första stycket i förordning (EU) nr 807/2010 ska den
person som tilldelats kontraktet för leveransen för 2013 års
distributionsplan ställa en säkerhet på 150 euro per ton innan
spannmålen tas ut från intervention.

Artikel 7
Vid genomförandet av den distributionsårsplan som avses i
artikel 1 i denna förordning ska datumet för den avgörande
händelsen i den mening som avses i artikel 3 i förordning
(EG) nr 2799/98 vara den 1 oktober 2012.

Artikel 8
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 6 november 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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BILAGA I
ÅRLIG DISTRIBUTIONSPLAN FÖR 2013
a) Finansiella medel totalt, fördelade efter medlemsstat:
(i euro)
Medlemsstat

Belopp

Belgien

12 020 447

Bulgarien

19 093 054
183 869

Tjeckien
Estland

2 421 256

Irland

2 597 813

Grekland

22 017 677

Spanien

85 618 342

Frankrike

71 367 188

Italien

98 269 856

Lettland

5 208 791

Litauen

7 866 396
171 704

Luxemburg

13 951 019

Ungern
Malta

548 475

Polen

76 924 105

Portugal

19 517 541

Rumänien

55 880 716

Slovenien

2 588 445

Finland

3 753 305
Totalt

500 000 000

b) Kvantitet av varje produkttyp som ska tas ut från unionens interventionslager för distribution i varje medlemsstat inom
de gränser som anges i punkt a i denna bilaga:
(ton)
Medlemsstat

Spannmål

Litauen

8 832,782
Totalt

8 832,782

c) Vägledande tilldelningar till medlemsstaterna för inköp av livsmedelsprodukter på unionsmarknaden inom de gränser
som anges i punkt a i denna bilaga:
(i euro)
Medlemsstat

Belgien

Belopp

11 286 805
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(i euro)

Medlemsstat

Belopp

Bulgarien

17 927 750

Tjeckien

172 647

Estland

2 273 480

Irland

2 439 261

Grekland

20 673 876

Spanien

80 392 810

Frankrike

67 011 444

Italien

92 272 165

Lettland

4 890 884

Litauen

6 209 748

Luxemburg

161 224

Ungern

13 099 548

Malta

515 000

Polen

72 229 206

Portugal

18 326 330

Rumänien

52 470 156

Slovenien

2 430 465

Finland

3 524 230
Totalt

468 307 029

d) Vägledande tilldelningar till medlemsstaterna för ersättning av kostnader för överföring inom unionen inom de gränser
som anges i punkt a i denna bilaga:
(i euro)
Medlemsstat

Belopp

300 000

Litauen
Totalt

300 000
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BILAGA II
Överföringar av spannmål inom unionen som är tillåtna enligt distributionsplanen för budgetåret 2013:
Kvantitet
(ton)

8 832,782

Innehavare

SJV, Sverige

Mottagare

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. Litauen

L 307/67

