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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1237
av den 18 maj 2016
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller
reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser, om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller reglerna om frisläppande
och förverkande av de säkerheter som ställs för import- och exportlicenser, om ändring av
kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG)
nr 951/2006, (EG) nr 341/2007 och (EG) nr 382/2008 och om upphävande av kommissionens
förordningar (EG) nr 2390/98, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 507/2008
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 177,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets
förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG)
nr 485/2008 (2), särskilt artikel 66.3 c och e, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1308/2013 upphäver och ersätter rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (3) och innehåller
regler om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Förordningen ger kommissionen befogenhet att
anta delegerade akter och genomförandeakter på området. I syfte att säkerställa ett välfungerande system för
import- och exportlicenser inom den nya rättsliga ramen, måste vissa regler antas genom sådana akter.

(2)

I artikel 176 i förordning (EU) nr 1308/2013 anges att det vid import för övergång till fri omsättning eller export
av en eller flera produkter från de sektorer som anges i artikeln får krävas att en licens visas upp. Det bör
fastställas en förteckning över de produkter som ingår i de sektorer för vilka det krävs import- eller exportlicens.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.
(3) Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna
och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007,
s. 1).
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(3)

Övervakningen av handelsflödena genom licenser bör hanteras på ett flexibelt sätt. Vid fastställandet av i vilka fall
det krävs licens bör hänsyn tas till andra möjliga informationskällor, som tullens övervakningssystem, och till
huruvida det finns behov av licenser och den tid som behövs för att samla in uppgifter med hjälp av licenser. Det
bör fastställas i vilka specifika fall ingen licens krävs.

(4)

Det är nödvändigt att föreskriva att licenser ska utfärdas på villkor att det ställts en säkerhet som garanti för att
produkterna importeras eller exporteras under licensens giltighetstid. Det är också nödvändigt att fastställa när
skyldigheten att importera eller exportera bör anses vara fullgjord.

(5)

En import- eller exportlicens ger rätt att importera eller exportera och för att verkställa rättigheten bör licensen
visas upp när import- eller exportdeklarationen lämnas in.

(6)

Eftersom den som använder en licens inte får vara innehavaren eller licensmottagaren bör det, för rättsäkerhetens
och förvaltningseffektivitetens skull, fastställas vilka personer som har rätt att använda en licens, däribland även
tullombud som agerar på uppdrag av innehavaren eller licensmottagaren.

(7)

Med hänsyn till praxis i internationell handel med de berörda jordbruksprodukterna bör en viss tolererad
avvikelse tillåtas i fråga om kvantiteten importerade eller exporterade produkter i förhållande till den kvantitet
som anges i licensen.

(8)

Om en importlicens används för förvaltning av en tullkvot som omfattas av en förmånsordning, bör
förmånsordningen även gälla för importörer inom ramen för licensen, vilken i vissa fall måste åtföljas av ett
dokument från tredje land. För att undvika att kvoten överskrids ska förmånsordningen utnyttjas upp till den
kvantitet för vilken licensen har utfärdats. I sådana fall bör en tolererad avvikelse tillåtas, förutsatt att den
kvantitet med vilken licenskvantiteten överskrids men som omfattas av den tolererade avvikelsen inte beviljas
förmånstull och att konventionell tull erläggs.

(9)

Det är lämpligt att fastställa särskilda regler för hur en licens kan överföras.

(10)

Bestämmelser bör fastställas om frisläppande och förverkande av den säkerhet som har ställts för import- och
exportlicenser.

(11)

På grund av sektorns särart är det nödvändigt att fastställa ytterligare villkor för importlicenser för hampa och
vitlök.

(12)

För tydlighetens skull är det lämpligt att fastställa bestämmelser för import- och exportlicenser som utfärdas för
produkter för vilka import- eller exportlicensskyldigheten avskaffas genom eller påverkas av denna förordning
och som fortfarande är giltiga den dag då denna förordning börjar tillämpas.

(13)

Eftersom syftet med denna förordning och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 (1) är att
förenkla och anpassa bestämmelserna om systemet med import- och exportlicenser till den nya rättsliga ram som
upprättas genom förordning (EU) nr 1308/2013, bör de nu gällande bestämmelserna ersättas. Av tydlighetsskäl

(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser (se sidan 44 i detta nummer av EUT).
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bör vissa bestämmelser i kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001 (1), (EG) nr 1342/2003 (2), (EG)
nr 2336/2003 (3), (EG) nr 951/2006 (4), (EG) nr 341/2007 (5) och (EG) nr 382/2008 (6) utgå och kommissionens
förordningar (EG) nr 2390/98 (7), (EG) nr 1345/2005 (8), (EG) nr 376/2008 (9) och (EG) nr 507/2008 (10)
upphöra att gälla.
(14)

Övergången från de arrangemang som fastställs i de bestämmelser som utgår och i de förordningar som upphör
att gälla till de bestämmelser som fastställs i denna förordning kan få vissa praktiska konsekvenser. Det är därför
lämpligt att skjuta upp tillämpningen av denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
KAPITEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
a) licens: ett elektroniskt dokument eller ett pappersdokument med en viss giltighetstid, i vilket rätten och skyldigheten
att importera eller exportera produkter fastställs,
b) meddelande om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter: ett meddelande som innehåller de detaljerade
bestämmelser som gäller för en importlicens eller exportlicens och information om de uppgifter som ska anges
i licensansökan och i licensen för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien (11).

Artikel 2
Fall då licens krävs
1.

En importlicens ska uppvisas för följande produkter:

a) Produkter som förtecknas i del I i bilagan och som deklareras för övergång till fri omsättning under alla förhållanden,
utom inom ramen för tullkvoter, om inte annat föreskrivs i den delen.
(1) Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (EGT L 341,
22.12.2001, s. 29).
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och
exportlicenser för spannmål och ris (EUT L 189, 29.7.2003, s. 12).
(3) Kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter (EUT L 346,
31.12.2003, s. 19).
(4) Kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006
för handel med tredjeländer i sockersektorn (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24).
(5) Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av
ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer
(EUT L 90, 30.3.2007, s. 12).
(6) Kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och
exportlicenser inom nötköttssektorn (EUT L 115, 29.4.2008, s. 10).
(7) Kommissionens förordning (EG) nr 2390/98 av den 5 november 1998 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1706/98 om den importordning för vissa ersättningsprodukter för spannmål och bearbetade produkter baserade på spannmål och
ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stillahavsområdet (AVS) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT)
och om upphävande av förordning (EEG) nr 2245/90 (EGT L 297, 6.11.1998, s. 7).
(8) Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2005 av den 16 augusti 2005 om fastställande av särskilda genomförandebestämmelser för
systemet med importlicenser inom sektorn för olivolja (EUT L 212, 17.8.2005, s. 13).
(9) Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med
import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (EUT L 114, 26.4.2008, s. 3).
(10) Kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000
om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (EUT L 149, 7.6.2008, s. 38).
(11) Meddelande om import- och exportlicenser (EUT C 278, 30.7.2016).

L 206/4

SV

Europeiska unionens officiella tidning

30.7.2016

b) Produkter som deklareras för övergång till fri omsättning inom ramen för tullkvoter som förvaltas enligt metoden
samtidig behandling eller metoden traditionella/nya mönster enligt artikel 184.2 b respektive c i förordning (EU)
nr 1308/2013, eller en kombination av dessa, eller enligt en annan lämplig metod.
c) Produkter för vilka det i del I i bilagan hänvisas till denna bestämmelse vid övergång till fri omsättning inom ramen
för tullkvoter som förvaltas genom metoden först till kvarn enligt artikel 184.2 a i förordning (EU) nr 1308/2013.
d) Produkter som avses i del I i bilagan, som deklareras för övergång till fri omsättning inom ramen för en
förmånsordning som förvaltas genom licenser.
e) Produkter som omfattas av ett förfarande för passiv förädling med användning av en exportlicens och som kommer
tillbaka för övergång till fri omsättning som produkter som förtecknas i avsnitt A eller B i del I i bilagan.
f) Produkter som deklareras för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 185 i förordning (EU) nr 1308/2013
om en nedsättning av importtullen ska tillämpas.
2.

En exportlicens ska uppvisas för följande produkter:

a) Produkter som förtecknas i del II i bilagan.
b) Unionsprodukter för vilka det krävs att det visas upp en exportlicens för att produkterna ska kunna omfattas av en
kvot som förvaltas av unionen eller av ett tredjeland och som öppnats i det landet för dessa produkter.
c) Följande unionsprodukter som avses i del II i bilagan och som ska exporteras:
i)

Produkter som omfattas av tullförfarandet för aktiv förädling.

ii) Produkter som är basprodukter av det slag som förtecknas i bilaga III till Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 510/2014 (1) och som omfattas av tullförfarandet för passiv förädling.
iii) Produkter som är föremål för återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullar enligt avdelning III kapitel 3
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (2), avseende vilka inget slutligt beslut ännu har
fattats.

Artikel 3
Fall då ingen licens krävs
1.

Ingen licens ska krävas och får inte utfärdas eller läggs fram i följande fall:

a) I de fall varor av icke-kommersiell karaktär i enlighet med del 1 avsnitt II.D.2 i bilaga I till rådets förordning (EEG)
nr 2658/87 (3) övergår till fri omsättning eller exporteras.
b) I de fall då det på grundval av rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (4) beviljas befrielse från import- eller
exporttullar och åtgärder som antagits på grundval av artikel 207 i fördraget.
c) I de fall då de produktkvantiteter som ska övergå till fri omsättning eller exporteras inte överskrider de produktk
vantiteter som anges i bilagan.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 av den 16 april 2014 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1216/2009 och (EG)
nr 614/2009 (EUT L 150, 20.5.2014, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
(EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
(3) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
(EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).
(4) Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättande av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (EUT L 324,
10.12.2009, s. 23).
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d) I de fall då produkter ska övergå till fri omsättning som returvaror i enlighet med avdelning VI kapitel 2 avsnitt 1
i förordning (EU) nr 952/2013.
e) I de fall då deklaranten vid tidpunkten för godtagandet av deklarationen för återexport kan uppvisa bevis för att det
har fattats ett positivt beslut om återbetalning av eller befrielse från importtull för varorna i fråga i enlighet med
avdelning III kapitel 3 avsnitt 3 i förordning (EU) nr 952/2013.
Genom undantag från leden b och c i första stycket ska licens uppvisas om övergången till fri omsättning eller exporten
sker inom ramen för en förmånsordning som beviljats genom utfärdande av en licens.
Vid tillämpning av led c i första stycket ska den kvantitet som licensen ska omfatta beräknas på ett sådant sätt att den
omfattar alla de kvantiteter som ska övergå till fri omsättning eller exporteras inom ramen för en och samma
logistikåtgärd.
2.
Exportlicens ska inte krävas och får inte utfärdas eller uppvisas för produkter som sänds av privatpersoner eller
grupper av privatpersoner för gratis utdelning för humanitära hjälpändamål i tredje länder på villkor att försändelserna
är av tillfällig karaktär och består av varierande produkter och att kvantiteterna inte överstiger sammanlagt 30 000 kg
per transportmedel. För livsmedelsbiståndsinsatser som inte uppfyller dessa villkor ska det visas upp en licens i enlighet
med denna förordning och genomförandeförordning (EU) 2016/1239.

Artikel 4
Säkerhet
1.

En säkerhet ska ställas för licenserna, utom i de fall som anges i bilagan.

2.
I samband med att licensansökan lämnas in ska den sökande ställa en säkerhet, vilken ska stå till den licensut
färdande myndighetens förfogande senast kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) den dag då ansökan lämnas in.
3.

Ingen säkerhet ska ställas om säkerheten understiger ett tröskelvärde på 100 euro.

För detta ändamål ska säkerhetsbeloppet vid beräkningen anses omfatta alla de kvantiteter som följer av skyldigheter
som omfattas av samma logistiska operation.
4.

Ingen säkerhet behöver ställas om den sökande är antingen

a) ett offentligt organ som ansvarar för att utföra en offentlig myndighets uppgifter, eller
b) ett privat organ som utför sådana uppgifter som avses i led a under en medlemsstats tillsyn.
5.

En säkerhet som har ställts avseende en kvantitet för vilken ingen licens utfärdats ska omedelbart frisläppas.

Artikel 5
Rättigheter, skyldigheter och tolererad avvikelse
1.
Import- eller exportlicensen ska utgöra en rättighet och medföra skyldighet att under licensens giltighetstid låta de
kvantiteter som licensen omfattar övergå till fri omsättning eller att exportera dessa i enlighet med artikel 7.1
i genomförandeförordning (EU) 2016/1239.
2.

Tulldeklarationen för övergång till fri omsättning eller för export ska inges av

a) licensinnehavaren som anges i fält 4 i den licens för vilken en förlaga återfinns i bilaga I till genomförandeförordning
(EU) 2016/1239 (nedan kallad licensinnehavaren),
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b) licensmottagaren som anges i fält 6 i den licens som avses i a, eller
c) ett tullombud som handlar på uppdrag av licensinnehavaren eller licensmottagaren i enlighet med artikel 18
i förordning (EU) nr 952/2013, och det ska anges i tulldeklarationen om det är licensinnehavaren eller
licensmottagaren som är den person för vars räkning den skyldighet som nämns i punkt 1 fullgörs.
3.
Om så föreskrivs i specifik unionslagstiftning kan skyldigheten att låta varor övergå till fri omsättning eller att
exportera inbegripa skyldigheten att låta varorna övergå till fri omsättning i eller att exportera dem till det land eller den
grupp av länder som anges i licensen.
4.
Skyldigheten att låta varorna övergå till fri omsättning och att exportera dem ska anses vara uppfylld om den
totala kvantitet som anges i licensen har tullklarerats enligt det relevanta förfarandet. För detta ändamål ska en positiv
eller negativ avvikelse tolereras för den kvantitet som anges i licensen i enlighet med artikel 8 i genomförandeförordning
(EU) 2016/1239.
5.
En positiv tolererad avvikelse ska inte tillämpas om den kvantitet som anges i importlicensen motsvarar den
kvantitet som anges i ett exportdokument, vilket bevisar att produkten kan komma i fråga för förmånsbehandling på
grund av kvalitet, sort eller egenskaper, i enlighet med relevant internationellt avtal.
Om importlicens krävs inom en tullkvot, ska den kvantitet som överskrider den kvantitet som anges i importlicensen
inom den positiva tolererade avvikelsen övergå till fri omsättning inom ramen för licensen med konventionell tullsats.

Artikel 6
Överlåtelse
1.
De skyldigheter som följer av en licens ska inte kunna överlåtas. Om inte annat föreskrivs ska de rättigheter som
följer av en licens få överlåtas av licensinnehavaren under licensens giltighetstid.
2.
En överlåtelse av rättigheter som följer av en licens eller en dellicens kan göras till en enda licensmottagare och
överföringen ska omfatta de kvantiteter som ännu inte avskrivits från licensen eller dellicensen.
3.
Det är licensinnehavaren som ska begära överföringen hos den licensutfärdande myndighet som utfärdade original
licensen.
4.
Licensmottagaren får inte överlåta sina rättigheter, men får återlämna dem till licensinnehavaren. Återlämnandet till
licensinnehavaren ska avse de kvantiteter som ännu inte avskrivits från licensen eller dellicensen. Den licensutfärdande
myndigheten ska notera återlämnandet i enlighet med meddelandet om import- och exportlicenser för jordbruks
produkter.
5.
Överlåtelsen eller återlämnandet till licensinnehavaren gäller från den dag då den licensutfärdande myndigheten
validerar detta.

Artikel 7
Frisläppande och förverkande av garantier
1.
Frisläppandet av säkerheten i enlighet med artikel 24.2 i kommissionens delegerade förordning (EU)
nr 907/2014 (1) kan ske partiellt i proportion till de produktkvantiteter för vilka det läggs fram bevis för att
skyldigheten att importera eller exportera har fullgjorts. En sådan produktkvantitet får inte vara mindre än 5 % av den
totala kvantitet som anges i licensen.
(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper,
säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).
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Om den importerade eller exporterade kvantiteten uppgår till mindre än 5 % av den kvantitet som anges i licensen ska
hela säkerheten förverkas.
2.
Vid beräkningen av vilken del av säkerheten som ska förverkas, om tillämpligt, ska den licensutfärdande
myndigheten göra avdrag för ett belopp som motsvarar den kvantitativa tolererade avvikelsen enligt artikel 5.4.
3.
Om den licensutfärdande myndigheten avstår från kravet på säkerhet, i de fall då värdet av det belopp som ska
garanteras är mindre än 500 euro, enligt artikel 18.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 907/2014, ska ett belopp
som motsvarar den säkerhet som förverkas betalas av den berörda parten vid utgången av 60 dagar efter den dag då
licensen upphör att gälla.
4.
Om det totala säkerhetsbelopp som skulle förverkas är på 100 euro eller mindre för en viss licens, ska den licensut
färdande myndigheten frisläppa hela säkerheten.

Artikel 8
Meddelanden
I enlighet med de närmare villkor som fastställs i den genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 223.3
i förordning (EU) nr 1308/2013 ska medlemsstaterna meddela följande till kommissionen:
a) De ersättningslicenser enligt artikel 15.5 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239 som har utfärdats.
b) De fall av force majeur som avses i artikel 16.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239.
c) När det gäller hampa, de antagna bestämmelserna, de ålagda sanktionerna och de myndigheter som har behörighet
att utföra kontroller i enlighet med artikel 17.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239.
d) När det gäller vitlök, de kvantiteter som omfattas av ”B”-licenser i enlighet med artikel 18 i genomförandeförordning
(EU) 2016/1239.
e) När det gäller etylalkohol, de importlicenser enligt artikel 19 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239 som har
utfärdats
f) De oriktigheter som avses i artikel 20.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239.
g) De myndigheter som är behöriga att ta emot ansökningar om licenser och utfärda de licenser eller ersättningslicenser
som avses i artikel 20.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239.
h) Officiella stämplar och, om sådana används, relieftryck i enlighet med artikel 20.4 i genomförandeförordning (EU)
2016/1239.

KAPITEL II
SÄRSKILDA SEKTORSBESTÄMMELSER

Artikel 9
Hampa
1.
Vid övergång till fri omsättning av de produkter av hampa som förtecknas i avsnitten C, D och G i del I i bilagan
till denna förordning ska det krävas en importlicens i enlighet med den förlaga som fastställs i bilaga I till genomförande
förordning (EU) 2016/1239 (importlicens AGRIM).
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Licensen ska endast utfärdas om det har visats på ett sätt som tillfredsställer den medlemsstat, i vilken hampapro
dukterna ska övergå till fri omsättning, att alla de villkor som anges i artikel 189.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 och
i denna förordning och de krav som fastställts av den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 189.2 i förordning
(EU) nr 1308/2013 har uppfyllts.
2.
Licensansökan ska innehålla den information som krävs enligt instruktionerna för hampaprodukter i meddelandet
om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter.
Medlemsstaterna får fastställa ytterligare krav avseende licensansökan och utfärdande och användning av licenser,
i enlighet med artikel 189.2 i förordning (EU) nr 1308/2013.
3.
För tillämpningen av artikel 189.1 c i förordning (EU) nr 1308/2013 ska de berörda medlemsstaterna inrätta egna
system för ackreditering av importörer som importerar andra hampfrön än sådana som är avsedda för utsäde. För
ackrediteringssystemen ska det fastställas på vilka villkor godkännande kan beviljas, vilka kontroller som ska göras och
vilka sanktioner som ska vidtas vid oriktigheter.
4.
Vid övergång till fri omsättning för andra hampfrön än sådana som är avsedda för utsäde enligt del I avsnitt G
i bilagan ska importlicens endast utfärdas på villkor att den godkända importören förbinder sig att, inom de tidsfrister
och på de villkor som medlemsstaten fastställt, lämna in handlingar till de behöriga myndigheter som ansvarar för
kontroller av den aktuella importen i den medlemsstaten där importören är godkänd, som styrker att de hampfrön som
licensen avser har genomgått en av följande moment inom högst tolv månader räknat från den dag då licensen
utfärdades:
a) Behandling som gör att hampfröna inte kan användas som utsäde.
b) Uppblandning med andra frön än hampa för användning i foderblandningar, där andelen hampfrön får utgöra högst
15 % eller, i särskilda fall och på motiverad begäran av den godkände importören, högst 25 %.
c) Export till tredjeland.
Om en del av de hampfrön som omfattas av intyget inte har genomgått en av de behandlingar som anges i första stycket
inom den föreskrivna perioden på tolv månader får medlemsstaten emellertid på begäran från den godkända importören
och i motiverade fall förlänga denna period med en eller två perioder på sex månader.
De handlingar som avses i första stycket ska utfärdas av de aktörer som genomför de olika behandlingarna och minst
innehålla uppgift om
a) aktörens namn, fullständiga adress, medlemsstat och underskrift,
b) en beskrivning av den behandling som gjorts i enlighet med villkor som fastställs i första stycket, samt datum för
behandlingen,
c) hur många kilo hampfrön som har behandlats.
På grundval av en riskanalys ska var och en av de berörda medlemsstaterna kontrollera riktigheten i de handlingar om
behandlingar som har gjorts på deras territorium, som utfärdas i enlighet med första stycket
5.

Genom undantag från artikel 6.1 får de rättigheter som följer av importlicenser för hampprodukter inte överlåtas.

Artikel 10
Vitlök
1.
Importlicenser för vitlök i enlighet med förteckningarna i avsnitten E och F i del I i bilagan ska kallas för ”B”licenser.
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2.
Sökande får endast lämna in ansökningar om ”B”-licenser till den myndighet som utfärdar licenser i den
medlemsstat där de är etablerade och där de är momsregistrerade.
3.

Genom undantag från artikel 6.1 får de rättigheter som följer av ”B”-licenser inte överlåtas.

KAPITEL III
ÄNDRINGAR, UPPHÄVANDEN, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11
Ändring av förordningarna (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 951/2006, (EG)
nr 341/2007 och (EG) nr 382/2008
1.

Följande bestämmelser ska utgå:

a) I förordning (EG) nr 2535/2001, artiklarna 20, 21 och 22.
b) I förordning (EG) nr 1342/2003, artiklarna 6.1 a, 8.2, 9.1, 9.2, 12 a och 16.
c) I förordning (EG) nr 2336/2003, artiklarna 5 och 7.
d) I förordning (EG) nr 951/2006, artiklarna 4c, 4d, 4e, 5.1, 7–7f, 8a, 9, 10, 11.1 a, 11.2, 12a, 17.1 och 18.1.
e) I förordning (EG) nr 341/2007, artikel 5.1, 5.2 andra stycket och artiklarna 13 och 14.
f) I förordning (EG) nr 382/2008, artiklarna 2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7 samt 8.1 och 8.2.
2.
De bestämmelser som avses i punkt 1 ska fortsätta att gälla för licenser som utfärdats enligt de berörda
förordningarna.

Artikel 12
Upphävande
Förordningarna (EG) nr 2390/98, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 507/2008 ska upphöra att gälla.
Emellertid gäller följande:
— Dessa förordningar ska fortsätta att gälla för licenser som utfärdats enligt dessa förordningar.
— Artikel 34.10 i förordning (EG) nr 376/2008 ska fortsätta att gälla till dess att de relevanta reglerna i fråga om
tullkvoter, som antas på grundval av artiklarna 186 och 187 i förordning (EU) nr 1308/2013, blir tillämpliga.

Artikel 13
Övergångsbestämmelser
1.
Denna förordning påverkar inte giltighetstiden och motsvarande säkerhetsbelopp som ställts för licenser som inte
har löpt ut den 6 november 2016.
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2.
På begäran av licensinnehavaren ska den säkerhet som ställts för en licens frisläppas när samtliga villkor enligt
följande är uppfyllda:
a) Licensens giltighet inte har löpt ut den dag som avses i punkt 1.
b) Det krävs inte längre någon licens för de aktuella produkterna från och med den dag som avses i punkt 1.
c) Licensen har bara utnyttjats delvis eller inte alls den dag som avses i punkt 1.
Artikel 14
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Den ska tillämpas från och med den 6 november 2016.
Artikel 11.1 d ska dock tillämpas från och med den 1 oktober 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA
DEL I
LICENSKRAV VID IMPORT

Förteckning över produkter som avses i artikel 2.1 a
A.

Ris (artikel 1.2 b och del II i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Nettokvantiteter (1)

1006 20

Råris, inklusive produkter importerade enligt de tullkvoter som avses i ar
tikel 2.1 c

1 000 kg

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat, inklusive produkter
importerade enligt de tullkvoter som avses i artikel 2.1 c

1 000 kg

1006 40 00

Brutet ris, inklusive produkter importerade enligt de tullkvoter som avses
i artikel 2.1 c

1 000 kg

(1) Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 3.1 c. Ej tillämpligt vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för en tullkvot som administreras med hjälp av licenser.

B.

Socker (artikel 1.2 c och del III i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Nettokvantiteter (1)

1701

Alla produkter som importeras enligt andra förmånsvillkor än
tullkvoter (2) (3)

(—)

(1) Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 3.1 c. Ej tillämpligt vid import enligt förmånsvill
kor eller inom ramen för en tullkvot som administreras med hjälp av licenser.
(2) Kravet på importlicens gäller till och med den 30 september 2017.
(3) Med undantag av import av förmånssocker enligt KN-nummer 1701 99 10 med ursprung i Moldavien enligt rådets beslut
2014/492/EU av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av
associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan,
och Republiken Moldavien, å andra sidan (EUT L 260, 30.8.2014, s. 1) och med undantag av förmånsimport av socker enligt
KN-nummer 1701 med ursprung i Georgien enligt rådets beslut 2014/494/EU av den 16 juni 2014 om undertecknande, på
Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europe
iska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (EUT L 261, 30.8.2014,
s. 1).
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

C.

Utsäde (artikel 1.2 e och del V i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

ex 1207 99 20

Varuslag

Sorter av hampfrön för utsäde

Säkerhet

Nettokvantiteter (1)

(2)

(—)

(1) Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 3.1 c. Ej tillämpligt vid import enligt förmånsvill
kor eller inom ramen för en tullkvot som administreras med hjälp av licenser.
(2) Ingen säkerhet krävs.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.
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Lin och hampa (artikel 1.2 h och del VIII i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

5302 10 00

Varuslag

Mjukhampa, oberedd eller rötad

Säkerhet

Nettokvantiteter (1)

(2)

(—)

(1) Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 3.1 c. Ej tillämpligt vid import enligt förmånsvill
kor eller inom ramen för en tullkvot som administreras med hjälp av licenser.
(2) Ingen säkerhet krävs.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

E.

Frukt och grönsaker (artikel 1.2 i och del IX i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Nettokvantiteter (1)

0703 20 00

Vitlök, färsk eller kyld, inklusive produkter importerade enligt tullkvoter
som avses i artikel 2.1 c (2)

(—)

ex 0703 90 00

Lök av andra Allium-arter, färsk eller kyld, inklusive produkter importe
rade enligt tullkvoter som avses i artikel 2.1 c (2)

(—)

(1) Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 3.1 c. Ej tillämpligt vid import enligt förmånsvill
kor eller inom ramen för en tullkvot som administreras med hjälp av licenser.
(2) Kravet på importlicens gäller till och med den 30 september 2017.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

F.

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker (artikel 1.2 j och del X i bilaga I till förordning (EU)
nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Nettokvantiteter (1)

ex 0710 80 95

Vitlök (2) och Allium ampeloprasum (även ångkokta och kokta i vatten),
frysta, inklusive produkter importerade enligt de tullkvoter som avses i ar
tikel 2.1 c (3)

(—)

ex 0710 90 00

Blandningar av grönsaker innehållande vitlök (2) och/eller Allium ampelo
prasum (även ångkokta och kokta i vatten), frysta, inklusive produkter im
porterade enligt de tullkvoter som avses i artikel 2.1 c (3)

(—)

ex 0711 90 80

Vitlök (2) och Allium ampeloprasum tillfälligt konserverade (t.ex. med sva
veldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserve
rande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd,
inklusive produkter importerade enligt tullkvoter som avses i artikel
2.1 c (3)

(—)

ex 0711 90 90

Blandningar av grönsaker innehållande vitlök (2) och/eller Allium ampelo
prasum, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämp
liga för direkt konsumtion i detta tillstånd, inklusive produkter importe
rade enligt tullkvoter som avses i artikel 2.1 c (3)

(—)
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KN-nummer

Varuslag

Nettokvantiteter (1)

ex 0712 90 90

Torkad vitlök (2) och Allium ampeloprasum och blandningar av torkade
grönsaker innehållande vitlök (2) och/eller Allium ampeloprasum, hela, i bi
tar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda, inklu
sive produkter importerade inom ramen för tullkvoter som avses i
artikel 2.1 c (3)

(—)

(1) Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 3.1 c. Ej tillämpligt vid import enligt förmånsvill
kor eller inom ramen för en tullkvot som administreras med hjälp av licenser.
(2) Även varuslag där ordet ”vitlök” endast är en del av beskrivningen ska omfattas. Dessa kan omfatta, men är inte begränsade
till ”solovitlök”, ”elefantvitlök”, ”enklyftsvitlök” eller ”jumbovitlök”.
(3) Kravet på importlicens gäller till och med den 30 september 2017.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

G.

Andra produkter (artikel 1.2 x och avsnitt 1 i del XXIV i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

1207 99 91

Varuslag

Hampfrön andra än för utsäde

Säkerhet

Nettokvantiteter (1)

(2)

(—)

(1) Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 3.1 c. Ej tillämpligt vid import enligt förmånsvill
kor eller inom ramen för en tullkvot som administreras med hjälp av licenser.
(2) Ingen säkerhet krävs.
(—) Licens krävs för alla kvantiteter.

H.

Etylalkohol som framställts av jordbruksprodukter (artikel 1.2 u och del XXI i bilaga I till förordning (EU)
nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Nettokvantiteter (1)

ex 2207 10 00

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent,
framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget

100 hl

ex 2207 20 00

Etylalkohol och annan sprit, denaturerad, oavsett alkoholhalt, framställd
av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget

100 hl

ex 2208 90 91

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volympro
cent, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till för
draget

100 hl

ex 2208 90 99

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volympro
cent, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till för
draget

100 hl

(1) Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 3.1 c. Ej tillämpligt vid import enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för en tullkvot som administreras med hjälp av licenser.
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DEL II
LICENSKRAV VID EXPORT

Förteckning över produkter som avses i artikel 2.2 a
A.

Ris (artikel 1.2 b och del II i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)
KN-nummer

Varuslag

Nettokvantiteter (1)

1006 20

Endast befriat från ytterskalet (råris)

500 kg

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat

500 kg

(1) Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 3.1 c. Ej tillämpligt vid export enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för en tullkvot som administreras med hjälp av licenser.

B.

Socker (artikel 1.2 c och del III i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)
KN-nummer

Varuslag

Nettokvantiteter (1)

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast
form (2)

2 000 kg

1702 60 95

Annat socker i fast form och sirap, inte innehållande tillsats av aromäm
nen eller färgämnen, med undantag av laktos, glukos, maltodextrin och
isoglukos (2)

2 000 kg

Annan sirap och andra sockerlösningar med tillsats av andra aromämnen
eller färgämnen än isoglukos, laktos, glukos och maltodextrin (2)

2 000 kg

1702 90 95

2106 90 59

(1) Maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas enligt artikel 3.1 c. Ej tillämpligt vid export enligt förmånsvillkor
eller inom ramen för en tullkvot som administreras med hjälp av licenser.
(2) Kravet på exportlicens gäller till och med den 30 september 2017.
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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1238
av den 18 maj 2016
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller
offentlig intervention och stöd för privat lagring
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 a
och 19.5 samt 223.2 a,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets
förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG)
nr 485/2008 (2), särskilt artiklarna 64.6 och 66.3 c och e, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1308/2013 har ersatt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (3) och fastställer nya
bestämmelser om offentlig intervention och stöd för privat lagring. Den ger kommissionen befogenhet att anta
delegerade akter och genomförandeakter på området. I syfte att säkerställa väl fungerande ordningar för offentlig
intervention och stöd för privat lagring inom den nya rättsliga ramen, måste vissa regler antas genom sådana
akter.

(2)

I artikel 11 i förordning (EU) nr 1308/2013 anges att offentlig intervention ska tillämpas i fråga om vanligt vete,
durumvete, korn, majs, paddyris, färskt eller kylt nöt- och kalvkött, smör och skummjölkspulver, i enlighet med
de villkor som anges i den förordningen och de krav och eventuella andra villkor som fastställs av kommissionen.

(3)

I artikel 17 i förordning (EU) nr 1308/2013 anges att stöd för privat lagring får beviljas för vitsocker, olivolja,
linfiber, färskt eller kylt kött av nötkreatur som är åtta månader eller äldre, smör, ost, skummjölkspulver, griskött
samt får- och getkött i enlighet med de villkor som anges i den förordningen och eventuella andra krav och
villkor som fastställs av kommissionen.

(4)

För att förbättra och förenkla de förvaltnings- och kontrollmekanismer som gäller för ordningarna för offentlig
intervention och stöd för privat lagring bör det fastställas gemensamma regler för alla produkter som kan komma
i fråga för ordningarna.

(5)

För att förenkla förvaltning och kontroll gäller den allmänna regeln att endast aktörer som är etablerade och
momsregistrerade i en medlemsstat får delta i ordningarna för offentlig intervention och stöd för privat lagring.

(6)

För att möjliggöra effektiv kontroll av produktionen av olivolja och socker bör aktörer som kan komma i fråga
för ordningen för stöd för privat lagring uppfylla ytterligare villkor.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.
(3) Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna
och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007,
s. 1).
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(7)

Med tanke på att det råder olika villkor vad gäller produktion, skördeperiod och lagringsbehov för de olika
produkter som omfattas av offentlig intervention och stöd för privat lagring, bör särskilda villkor för att kunna
komma i fråga för ordningarna fastställas för varje enskild produkt. För att ge aktörerna tid att anpassa sig till det
nya systemet bör vissa villkor tillämpas först från och med regleringsåret 2017/18 när det gäller spannmål.

(8)

I syfte att garantera att erbjudandena eller anbuden eller ansökningarna är seriösa och för att säkerställa att
åtgärden får önskade effekter på marknaden, både vad gäller interventionsuppköp och -försäljning samt
avsättning inom ramen för bistånd till dem som har det sämst ställt i unionen, och vad gäller stöd för privat
lagring, bör det fastställas krav avseende ställandet av en säkerhet.

(9)

Det bör även fastställas bestämmelser för frisläppande och förverkande av säkerheten för interventionsuppköp
och -försäljning samt avsättning inom ramen för bistånd till dem som har det sämst ställt i unionen, och med
avseende på stöd för privat lagring.

(10)

När det gäller interventionsförsäljning kan anbudsförfarandet endast fungera korrekt om seriösa anbud lämnas in.
För att uppnå det målet bör kravet vara att säkerheten kan frisläppas endast om betalningen av försäljningspriset
skett inom den angivna tidsfristen.

(11)

För att säkerställa att ordningen för offentlig intervention fungerar så enkelt och smidigt som möjligt i hela
unionen, både vad gäller uppköp av produkter som kan komma i fråga för intervention och vad gäller försäljning
av de produkter som tagits över av de utbetalande organen, bör lagringsplatserna uppfylla vissa krav.

(12)

Det är nödvändigt att föreskriva att de utbetalande organ som ansvarar för offentlig intervention
i medlemsstaterna, i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 (1), garanterar att
dessa villkor avseende lagringsplatserna uppfylls.

(13)

För situationer där tilldelningen av nötkött för interventionsuppköp överstiger den fryslagringskapacitet som är
tillgänglig i en medlemsstat, är det nödvändigt att föreskriva att en medlemsstat har möjlighet att använda
fryslagringskapacitet i en annan medlemsstat.

(14)

I syfte att garantera att stödet för privat lagring förvaltas effektivt bör särskilda regler för utbetalning av stöd för
privat lagring fastställas.

(15)

Eftersom syftet med denna förordning och den genomförandeakt som kommer att antas med avseende på
offentlig intervention och privat lagring är att förenkla och anpassa de bestämmelser som gäller för produkter
som omfattas av offentlig intervention och stöd för privat lagring till den nya rättsliga ram som upprättas genom
förordning (EU) nr 1308/2013 och rådets förordning (EU) nr 1370/2013 (2), bör den ersätta de bestämmelser
som ingår i kommissionens förordningar (EEG) nr 3427/87 (3), (EEG) nr 2351/91 (4), (EG) nr 720/2008 (5), (EG)
nr 826/2008 (6), (EG) nr 1130/2009 (7), (EU) nr 1272/2009 (8) och (EU) nr 807/2010 (9). Av tydlighetsskäl bör
de sistnämnda förordningarna upphöra att gälla.

(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper,
säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).
2
( ) Rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade
marknadsordningen för jordbruksprodukter (EUT L 346, 20.12.2013, s. 12).
(3) Commission Regulation (EEC) No 3427/87 of 16 November 1987 laying down detailed rules for intervention on the market in rice
(EGT L 326, 17.11.1987, s. 25) (ej översatt till svenska).
(4) Kommissionens förordning (EEG) nr 2351/91 av den 30 juli 1991 om närmare bestämmelser för inköp av ris från interventionsorgan
för leverans som livsmedelsbistånd (EGT L 214, 2.8.1991, s. 51).
(5) Kommissionens förordning (EG) nr 720/2008 av den 25 juli 2008 om fastställande av gemensamma tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller lagring och förflyttning av produkter som köpts in av ett utbetalande organ eller ett interven
tionsorgan (kodifierad version) (EUT L 198, 26.7.2008, s. 17).
(6) Kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 av den 20 augusti 2008 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat
lagring för vissa jordbruksprodukter (EUT L 223, 21.8.2008, s. 3).
(7) Kommissionens förordning (EG) nr 1130/2009 av den 24 november 2009 om fastställande av gemensamma tillämpningsföreskrifter för
kontroll av användningen av eller bestämmelsen för varor från intervention (EUT L 310, 25.11.2009, s. 5).
(8) Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet
av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig
intervention (EUT L 349, 29.12.2009, s. 1).
(9) Kommissionens förordning (EU) nr 807/2010 av den 14 september 2010 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från
interventionslager till förmån för de sämst ställda i unionen (EUT L 242, 15.9.2010, s. 9).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
KAPITEL I
INLEDANDE BESTÄMMELSE

Artikel 1
Tillämpningsområde
I denna förordning fastställs regler som kompletterar förordning (EU) nr 1308/2013 med avseende på
a) uppköp och försäljning inom ramen för offentlig intervention av produkter som anges i artikel 11 i den
förordningen, och
b) beviljande av stöd för privat lagring för produkter som anges i artikel 17 i den förordningen.
KAPITEL II
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 2
Aktörer som kan komma i fråga
1.

Aktörerna ska vara etablerade och momsregistrerade i unionen för att kunna lämna in

a) ett erbjudande eller ett anbud inom ramen för uppköpet eller ett anbud inom ramen för försäljningen av produkter
som omfattas av offentlig intervention, eller
b) ett anbud inom ramen för stöd för privat lagring eller en ansökan om i förväg fastställt stöd för privat lagring.
2.

När det gäller uppköp av nötkött får bara följande aktörer som avses i punkt 1 lämna anbud:

a) Slakterier för nötkreatur som är godkända enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 853/2004 (1).
b) Nötkreaturs- och kötthandlare som för egen räkning låter slakta på sådana slakterier.
3.

När det gäller stöd för privat lagring får bara följande aktörer som avses i punkt 1 ansöka eller lämna anbud:

a) Inom olivoljesektorn, aktörer som uppfyller kraven i bilaga VII.
b) Inom sockersektorn, aktörer som är sockerproducenter.

Artikel 3
Produkter som kan komma i fråga
1.
Produkterna ska vara av sund, god och marknadsmässig kvalitet, samt uppfylla de krav som fastställs i förordning
(EU) nr 1308/2013.
2.

När det gäller uppköp, ska produkterna uppfylla de krav som fastställs enligt följande:

a) För spannmål: kraven i bilaga I till denna förordning.
b) För ris: kraven i bilaga II till denna förordning.
c) För nötkött: kraven i bilaga III till denna förordning.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).
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d) För smör: kraven i delarna I och II i bilaga IV till denna förordning och i artikel 21 i kommissionens genomförande
förordning (EU) 2016/1240 (1).
e) För skummjölkspulver: kraven i delarna I och II i bilaga V till denna förordning och i artikel 21 i genomförande
förordning (EU) 2016/1240.
Smör och skummjölkspulver ska dessutom ha producerats i en anläggning som har godkänts i enlighet med del III
i bilaga IV respektive del III i bilaga V till denna förordning.
3.
När det gäller stöd för privat lagring, ska produkterna uppfylla de krav som fastställs i bilaga VI till denna
förordning.

Artikel 4
Säkerhet
Aktörerna ska ställa en säkerhet till förmån för det relevanta utbetalande organet i enlighet med kapitel IV avsnitt 2
i delegerad förordning (EU) nr 907/2014 när de
a) lämnar erbjudande eller anbud inom ramen för uppköp eller försäljning av interventionsprodukter, eller inom ramen
för avsättning av sådana produkter inom ramen för ordningen för utdelning av livsmedel till de sämst ställda
i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1308/2013,
b) lämnar ett anbud inom ramen för eller lämnar in en ansökan om stöd för privat lagring, om inte annat anges i en
genomförandeförordning om inledande av anbudsförfarandet eller om förutfastställelse av stödbeloppet enligt
genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

Artikel 5
Frisläppande och förverkande av säkerheten
1.
Den säkerhet som föreskrivs i artikel 4 ska frisläppas om ett anbud, ett erbjudande eller en ansökan inte kan
godtas eller har avslagits.
2.

När det gäller interventionsuppköp ska säkerheten frisläppas när

a) aktören har levererat den angivna kvantiteten senast den sista dag för leverans som anges i den leveransorder som
avses i artikel 17 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240, och
b) det fastställts att produkterna överensstämmer med de behörighetskrav som anges i artikel 3 i denna förordning, eller
c) en tilldelningskoefficient enligt artikel 11.1 b i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 tillämpas. I detta fall ska
beloppet för den frisläppta säkerheten motsvara den kvantitet som inte har godtagits, eller
d) erbjudandet dras tillbaka av en aktör för vilken en tilldelningskoefficient enligt artikel 11.1 b i genomförande
förordning (EU) 2016/1240 tillämpas.
3.

När det gäller försäljning av interventionsprodukter ska säkerheten frisläppas

a) för de aktörer som inte har tilldelats kontrakt, efter att det beslut som avses i artikel 32.1 eller 36.2 i genomförande
förordning (EU) 2016/1240 har fattats,
(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (se sidan 71 i detta nummer av EUT).
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b) för de aktörer som har tilldelats kontrakt, med avseende på de kvantiteter för vilka betalning har skett i enlighet med
artikel 35 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240,
c) när de skyldigheter som gäller i fråga om avsättning av produkter enligt ordningen för utdelning av livsmedel till de
sämst ställda har uppfyllts.
4.

När det gäller stöd för privat lagring ska säkerheten frisläppas när

a) en tilldelningskoefficient enligt artikel 43.2 första stycket i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 tillämpas.
I detta fall ska beloppet för den frisläppta säkerheten motsvara den kvantitet som inte har godtagits,
b) anbudet dras tillbaka därför att en tilldelningskoefficient har fastställts enligt artikel 43.2 andra stycket i genomföran
deförordning (EU) 2016/1240,
c) de avtalsenliga förpliktelserna i förhållande till den avtalade kvantiteten har uppfyllts.
5.

Säkerheten ska vara förverkad om erbjudandet, anbudet eller ansökan

a) dras tillbaka av andra skäl än att en tilldelningskoefficient har fastställts enligt artikel 11.1 b eller artikel 43.2 första
stycket i genomförandeförordning (EU) 2016/1240, eller
b) ändras efter inlämnande.
6.

När det gäller interventionsuppköp ska säkerheten vara förverkad

a) när produkterna inte överensstämmer med de krav som avses i artikel 3 avseende de kvantiteter som inte godtagits,
b) när, utom i fall av force majeure, aktören inte har levererat produkterna senast den sista dag som anges
i leveransordern, och då i proportion till de kvantiteter som inte har levererats; uppköpet ska annulleras avseende
dessa kvantiteterer.
För spannmål, ris och nötkött gäller dock att om den kvantitet som faktiskt har levererats och godtagits understiger den
kvantitet som anges i leveransordern ska hela säkerheten frisläppas när skillnaden är högst 5 %.
7.

När det gäller försäljning av interventionsprodukter ska, utom i fall av force majeure, säkerheten vara förverkad

a) för kvantiteter för vilka betalning inte har erlagts i enlighet med artikel 35 i genomförandeförordning (EU)
2016/1240, och försäljningen ska annulleras för dessa kvantiteter,
b) när de skyldigheter som gäller i fråga om avsättning av produkter enligt ordningen för utdelning av livsmedel till de
sämst ställda inte har uppfyllts.
8.

När det gäller stöd för privat lagring ska säkerheten vara förverkad när

a) mindre än 95 % av de kvantiteter som anges i anbudet eller ansökan inlagras enligt de villkor som föreskrivs
i artikel 52.1 a i genomförandeförordning (EU) 2016/1240,
b) mindre än den procentandel av den avtalade kvantiteten som avses i artikel 8.1 hålls i lager, vilket även gäller socker
som lagras i bulk i den silo som angivits av aktören, under den tid som fastställs i genomförandeförordningen om
inledande av anbudsförfarande eller om förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring,
c) den tidsfrist för inlagring av produkterna som avses i artikel 47.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 inte
har iakttagits,
d) de kontroller som föreskrivs i avdelning IV kapitel I i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 visar att de lagrade
produkterna inte överensstämmer med de kvalitetskrav som avses i artikel 3 i den här förordningen,
e) det krav som fastställs i artikel 53.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 inte har iakttagits.
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KAPITEL III
SÄRSKILDA REGLER FÖR OFFENTLIG INTERVENTION

Artikel 6
Interventionslagringsplatser
1.
De utbetalande organen ska säkerställa att interventionslagringsplatserna (nedan kallade lagringsplatser) är lämpliga
för lagringen av de uppköpta produkterna och för att bevara dem i gott skick, vilket bland annat gäller förvaringstem
peraturen, och att de uppfyller de krav som avses i artikel 7.
2.
Under de perioder då interventionsuppköpen äger rum ska de utbetalande organen offentliggöra information om
de lagringsplatser som finns på deras territorier och hålla denna information uppdaterad.

Artikel 7
Krav vad gäller lagringsplatser
1.

Varje lagringsplats ska uppfylla följande krav:

a) Den ska förfoga över den tekniska utrustning som krävs för övertagandet av produkterna.
b) Den ska ha kapacitet att utlagra kvantiteter så att den utlagringsperiod som anges i artikel 37.2 i genomförande
förordning (EU) 2016/1240 iakttas.
c) När det gäller spannmål, ris, smör och skummjölkspulver ska den ha en minsta lagringskapacitet enligt vad som
anges i artikel 3.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240.
2.
De utbetalande organen får fastställa tekniska standarder för lagringsplatser och ska vidta alla andra åtgärder som
krävs för att säkerställa att inlagrade produkter förvaras på rätt sätt.
3.

När det gäller nötkött ska lagringsplatserna ha kapacitet för

a) lagring av hela slaktkroppar, halva slaktkroppar och slaktkroppar styckade till kvartsparter som övertagits och
urbenats,
b) nedfrysning av allt urbenat kött som ska lagras utan vidare bearbetning.
När urbeningen inte utgör ett anbudsvillkor ska lagringsplatsen emellertid ha kapacitet att överta kött med ben.
När styckningsanläggningen och frysanläggningen vid en lagringsplats är knutna till slakteriet eller aktören, ska det
utbetalande organet utföra lämpliga kontroller i syfte att se till att det nötkött som är föremål för intervention hanteras
och lagras i enlighet med denna förordning.
De fryslager som är belägna i den medlemsstat som har behörighet med avseende på det utbetalande organet, ska ha
kapacitet att lagra allt kött som de tilldelas av det utbetalande organet under minst tre månader och under tekniskt
tillfredsställande förhållanden.
När det inte finns tillräcklig fryslagringskapacitet i en medlemsstat för det nötkött som tilldelats, kan det berörda
utbetalande organet se till att köttet lagras i en annan medlemsstat och ska underrätta kommissionen om detta.

KAPITEL IV
SÄRSKILDA REGLER GÄLLANDE STÖD FÖR PRIVAT LAGRING

Artikel 8
Utbetalning av stöd för privat lagring
1.
Stödet för privat lagring ska betalas ut för den avtalade kvantiteten om den kvantitet som lagras under den
avtalade lagringsperioden utgör minst 99 % av den avtalade kvantiteten.
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När det gäller följande produkter ska stödet emellertid betalas ut för den avtalade kvantiteten om den kvantitet som
lagras under den avtalade lagringsperioden utgör minst 97 % av den avtalade kvantiteten:
a) Socker som lagras separat från annat socker i den silo som angetts av aktören.
b) Olivolja.
c) Linfibrer.
d) Nötkött, griskött, får- och getkött, där den avtalade kvantiteten gäller färskt kött som inlagras.
e) Ost.
f) Skummjölkspulver i storsäckar enligt bilaga VI del VI punkt c.
2.
Om den kvantitet som lagras under den avtalade lagringsperioden, vilket även gäller socker som lagras i bulk i den
silo som angivits av aktören, är mindre än den procentandel av den avtalade kvantiteten som avses i punkt 1, ska, utom
i fall av force majeure, inget stöd betalas ut. För ost gäller emellertid att om osten förlorat vikt under lagringsperioden
och det utbetalande organet anser att viktförlusten har naturliga orsaker, ska viktförlusten inte leda till en minskning av
stödet eller till förverkande av säkerheten.
3.
Stöd ska endast betalas ut om den avtalade lagringsperioden överensstämmer med den lagringsperiod som
fastställs i genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarande eller om förutfastställelse av stödbeloppet.
4.
Om det vid kontroller under lagringen eller utlagringen konstateras att varorna är defekta, ska inget stöd betalas ut
för de berörda kvantiteterna. Den återstående stödberättigande delen av partiet ska minst uppgå till den minimikvantitet
som föreskrivs i genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarandet eller i förordningen om förutfastställelse
av stödbeloppet.
Samma regel ska gälla om en del av ett lagerparti eller en lagersats på grund av defekter utlagras innan minimilagrings
perioden har löpt ut eller före den första dag då utlagring får ske, när ett sådant datum föreskrivs i genomförandeför
ordningen om inledande av anbudsförfarandet eller förordningen om förutfastställelse av stödbeloppet.
Defekta produkter ska inte inbegripas i beräkningen av den lagrade kvantiteten enligt punkt 1.
5.
När aktören åsidosätter det slutdatum för lagringsperioden som har fastställts i enlighet med artikel 48.2
i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 och åsidosättandet omfattar den totala lagrade kvantiteten ska, utom i fall av
force majeure, stödet för det aktuella avtalet minskas med 10 % för varje kalenderdag som avtalet åsidosätts.
Minskningen ska emellertid inte överstiga 100 % av stödet.
6.
Inget stöd för privat lagring ska betalas med avseende på det aktuella avtalet när det krav som fastställs
i artikel 53.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 inte har iakttagits.

KAPITEL V
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 9
Meddelanden
Medlemsstaterna ska meddela kommissionen uppgifter om godkända utbetalande organ och kvantiteter enligt de
närmare villkor som anges i avdelning V kapitel I i genomförandeförordning (EU) 2016/1240.
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Artikel 10
Upphävande och övergångsbestämmelser
Förordningarna (EEG) nr 3427/87, (EEG) nr 2351/91, (EG) nr 720/2008, (EG) nr 826/2008, (EG) nr 1130/2009, (EU)
nr 1272/2009 och (EU) nr 807/2010 ska upphöra att gälla.
Artiklarna 56.3 och 56.4 i förordning (EU) nr 1272/2009 och del A i bilaga III till förordning (EG) nr 826/2008 ska
fortsätta att tillämpas till dess att akter som ersätter kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 (1) har blivit
tillämpliga.
Del II, tabell IV i del IX och del XI.h i bilaga I till förordning (EU) nr 1272/2009 ska fortsätta att gälla till och med den
30 juni 2017.
Förordning (EU) nr 1272/2009 ska fortsätta att tillämpas för erbjudanden och anbud som mottas enligt den
förordningen före dagen för den här förordningens ikraftträdande.
Förordning (EG) nr 826/2008 ska fortsätta att tillämpas för anbud eller ansökningar som mottas enligt den förordningen
före dagen för den här förordningens ikraftträdande.
Artikel 11
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2016. När det gäller uppköp inom ramen för offentlig intervention ska
emellertid del II i bilaga I gälla från och med den 1 juli 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

(1) Kommissionens förordning (EG) nr 729/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till
kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna,
systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre
Egeiska öarna (EUT L 228, 1.9.2009, s. 3).
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BILAGA I
INTERVENTIONSUPPKÖP AV SPANNMÅL
DEL I

Kriterier för spannmål

1. De villkor för spannmål som avses i artikel 3 är i synnerhet följande:
a) Spannmålen ska ha den färg som är typisk för den sort den tillhör.
b) Spannmålen ska vara fri från främmande lukter och levande skadedjur (även kvalster), oavsett utvecklingsstadium.
c) Spannmålen ska uppfylla minimikraven för kvalitet enligt del II.
d) Halterna av främmande ämnen, även radioaktiv kontaminering, får inte överstiga de högsta tillåtna halterna
i unionslagstiftningen.
2. Följande gränsvärden för halten av främmande ämnen, enligt vad som avses i punkt 1 d, får inte överskridas:
a) De gränsvärden för vanligt vete och durumvete som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 315/93 (1), samt de
gränsvärden för Fusarium-toxiner som fastställs i punkterna 2.4–2.7 i bilagan till kommissionens förordning (EG)
nr 1881/2006 (2).
b) De gränsvärden för korn och majs som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (3).
3. Medlemsstaterna ska kontrollera halterna av främmande ämnen, inklusive radioaktivitet, på grundval av en riskanalys
som särskilt beaktar de uppgifter som tillhandahållits av aktören och dennes åtaganden i fråga om kravens
uppfyllande, särskilt mot bakgrund av analysresultaten.
Om analyserna visar att Zeleny-talet för ett parti vanligt vete ligger mellan 22 och 30 måste deg av sådant vete vara
icke-klistrig och maskinbearbetningsbar för att vetet ska kunna anses vara av sund, god och marknadsmässig kvalitet.

DEL II

Minimikrav för kvalitet enligt del I

Durumvete

Vete

Korn

Majs

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

A.

Maximal vattenhalt

B.

Maximal andel av andra beståndsdelar än bas
spannmål av felfri kvalitet:

12 %

12 %

12 %

12 %

1. Sönderslagna kärnor

6%

5%

5%

5%

(1) Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen
i livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1).
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen
i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (EGT L 140,
30.5.2002, s. 10).
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Durumvete

Vete

Korn

Majs

8,5 %

7%

12 %

5%

5%

7%

12 %

5%

a) Skrumpna kärnor

X

X

X

Ej tillämpligt

b) Andra spannmål

3%

X

5%

X

c) Kärnor angripna av skadedjur

X

X

X

X

d) Kärnor med missfärgat groddanlag

X

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

0,50 %

0,50 %

3%

0,50 %

3,5 %

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

4%

4%

6%

6%

4,5 % (*)

3%

3%

3%

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

X

X

X

X

— kärnor som förstörts genom spon
tan upphettning eller som värme
skadats vid torkning

0,05 %

0,05 %

X

X

— mögelangripna kärnor

1,5 %

X

X

X

X

X

X

X

c) Främmande beståndsdelar

X

X

X

X

d) Agnar (för majs: delar av kolvar)

X

X

X

X

0,05 %

0,05 %

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

f) Skämda kärnor

X

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

g) Orenheter av animaliskt ursprung

X

X

X

X

2. Orenheter
2.1 Andra orenheter än fläckiga kärnor

e) Kärnor som värmeskadats vid tork
ning
2.2 Fläckiga kärnor
3. Grodda kärnor
4. Andra orenheter
varav:
a) Ogräsfrön:
— skadliga frön
— andra
b) Skadade kärnor:

— andra

e) Mjöldrygor
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Durumvete

Vete

Korn

Majs

27 %

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

C.

Maximal procentandel helt eller delvis mjöliga
kärnor

D.

Minimal rymdvikt (kg/hl)

78

73

62

Ej tillämpligt

E.

Minimal proteinhalt (**)

11,5 %

11,0 %

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

F.

Minimalt falltal i sekunder (Hagberg)

220

220

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

G.

Minimalt Zelenytal (ml)

Ej tillämpligt

22

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

”X”

betyder att det krävs en analys, men inga särskilda gränsvärden anges. Däremot ska hänsyn tas till de högsta tillåtna vär
den som anges i punkterna 2 och 4 i tabellen.

”Ej tillämpligt” betyder att ingen analys behövs.
(*)
(**)

Varav högst 3 % andra orenheter än mögelangripna kärnor.
I procent av torrsubstansen.

Andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet definieras i del I i bilaga I till genomförandeförordning (EU)
2016/1240.
Kärnor av basspannmål och andra spannmål som är skadade eller skämda ska klassificeras som ”andra orenheter”, även
om de har fel som tillhör andra kategorier.
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BILAGA II
INTERVENTIONSUPPKÖP AV RIS
DEL I

Kriterier för paddyris
1. De krav för ris som avses i artikel 3 är i synnerhet följande:
a) Paddyriset är fritt från främmande lukter och levande insekter.
b) Det har en vattenhalt som inte överstiger 14,5 %.
c) Det har en avkastning efter bearbetning som inte understiger de basavkastningar som anges i del II med mer än
fem punkter.
d) Procentandelen övriga orenheter, procentandelen korn av andra rissorter och procentandelen korn som inte
överensstämmer med den standardkvalitet som definieras i del A i bilaga III till förordning (EU) nr 1308/2013
överstiger inte de maximala procentandelar per rissort som anges i del III i denna bilaga.
e) Radioaktivitetsnivåerna överstiger inte de enligt unionslagstiftningen högsta tillåtna halterna.
2. Med ”andra orenheter” avses i denna bilaga främmande ämnen som inte är ris.
DEL II

Kriterier avseende avkastningen efter bearbetning
Basavkastning efter bearbetning
Avkastning i hela
korn (%)

Total avkastning (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato,
Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mer
curio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo,
Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Rissort
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Avkastning i hela
korn (%)

Total avkastning (%)

Axios

57

67

Roxani

57

66

Icke namngivna sorter

64

72

Rundkornigt ris
enligt KN-nummer
1006 10 92

Mellankornigt och
långkornigt ris A
enligt KN-nummer
1006 10 94 och
1006 10 96

Långkornigt ris B
enligt KN-nummer
1006 10 98

Kritaktiga riskorn

6

4

4

Rödstrimmiga riskorn

10

5

5

Fläckiga och prickiga riskorn

4

2,75

2,75

Bärnstensgula riskorn

1

0,50

0,50

0,175

0,175

0,175

Andra orenheter

1

1

1

Riskorn av andra sorter

5

5

5

Rissort

DEL III

Högsta tillåtna procentandelar

Korndefekter

Gula riskorn
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BILAGA III
INTERVENTIONSUPPKÖP AV NÖTKÖTT
DEL I

Kriterier för nötkött
1. Hela slaktkroppar, halva slaktkroppar och slaktkroppar som styckats i kvartsparter, färska eller kylda
(KN-nummer 0201) enligt förteckningen i del II i denna bilaga, vilka omfattas av följande kategorier som definieras
i del A i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013, får köpas upp för intervention:
a) Kött från okastrerade handjur som är äldre än 12 månader men yngre än 24 månader (kategori A).
b) Kött från av kastrerade handjur som är äldre än 12 månader (kategori C).
c) Kött från handjur som är äldre än åtta månader men yngre än tolv månader (kategori Z).
2. Produkter som avses i punkt 1 får endast köpas upp om följande villkor är uppfyllda:
a) De har slaktats i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 854/2004 (1).
b) De har klassificerats, presenteras och har identifierats i enlighet med kommissionens förordning (EG)
nr 1249/2008 (2).
c) De har märkts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (3).
d) De kommer från djur som slaktats högst sex dagar och minst två dagar tidigare.
DEL II

Klassificering av produkter
Vid tillämpningen av denna del ska kategori Z endast avse handjur av nötkreatur enligt beskrivningen i del 1.1 c.

BELGIQUE/BELGIË

БЪЛГАРИЯ

Carcasses, demi-carcasses:

Tрупове, половинки трупове:

Hele dieren, halve dieren:

категория А, клас R2

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

категория А, клас R3

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

категория Z, клас R2

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

категория Z, клас R3

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3
Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2
Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för
genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004,
s. 206).
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 av den 10 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för
klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa (EUT L 337, 16.12.2008, s. 3).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och
registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97
(EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).
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Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2
Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3
Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2
Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3
Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2
Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2
Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3
Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2
Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3
ČESKÁ REPUBLIKA

DANMARK

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Hele og halve kroppe:

Kategorie A, třída R2

Kategori A, klasse R2

Kategorie A, třída R3

Kategori A, klasse R3

Kategorie A, třídaO2

Kategori A, klasse O2

Kategorie A, třída U2

Kategori A, klasse O3

Kategorie Z, třída R2

Kategori Z, klasse R2

Kategorie Z, třída R3

Kategori Z, klasse R3

Kategorie Z, třída O2

Kategori Z, klasse O2
Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

EESTI

Ganze oder halbe Tierkörper:

Rümbad, poolrümbad:

Kategorie A, Klasse U2

Kategooria A, klass R2

Kategorie A, Klasse U3

Kategooria A, klass R3

Kategorie A, Klasse R2

Kategooria Z, klass R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategooria Z, klass R3

Kategorie Z, Klasse U2
Kategorie Z, Klasse U3
Kategorie Z, Klasse R2
Kategorie Z, Klasse R3

EIRE/IRELAND

ΕΛΛΑΔΑ

Carcases, half-carcases:

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Category C, class U3

Κατηγορία A, κλάση R2

Category C, class U4

Κατηγορία A, κλάση R3

Category C, class R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Category C, class R4

Κατηγορία A, κλάση O3

Category C, class O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Category C, class O4

Κατηγορία Z, κλάση R3
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Κατηγορία Z, κλάση O2
Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

FRANCE

Canales o medias canales:

Carcasses, demi-carcasses:

Categoría A, clase U2

Catégorie A, classe U2

Categoría A, clase U3

Catégorie A, classe U3

Categoría A, clase R2

Catégorie A, classe R2

Categoría A, clase R3

Catégorie A, classe R3

Categoría Z, clase U2

Catégorie A, classe O2

Categoría Z, clase U3

Catégorie A, classe O3

Categoría Z, clase R2

Catégorie Z, classe U2

Categoría Z, clase R3

Catégorie Z, classe U3
Catégorie Z, classe R2
Catégorie Z, classe R3
Catégorie C, classe U2
Catégorie C, classe U3
Catégorie C, classe U4
Catégorie C, classe R3
Catégorie C, classe R4
Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

ITALIA

Trupovi, polovice trupova:

Carcasse e mezzene:

Kategorija A, klasa U2

Categoria A, classe U2

Kategorija A, klasa U3

Categoria A, classe U3

Kategorija A, klasa R2

Categoria A, classe R2

Kategorija A, klasa R3

Categoria A, classe R3

Kategorija Z, klasa U2

Categoria A, classe O2

Kategorija Z, klasa U3

Categoria A, classe O3

Kategorija Z, klasa R2

Categoria Z, classe U2

Kategorija Z, klasa R3

Categoria Z, classe U3

Kategorija Z, klasa O2

Categoria Z, classe R2
Categoria Z, classe R3
Categoria Z, classe O2
Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

LATVIJA

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Liemeņi, pusliemeņi:

Κατηγορία A, κλάση R2

A kategorija, R2 klase

Κατηγορία Z, κλάση R2

A kategorija, R3 klase
Z kategorija, R2 klase
Z kategorija, R3 klase
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LIETUVA

LUXEMBOURG

Skerdenos ir skerdenų pusės:

Carcasses, demi-carcasses:

A kategorija, R2 klasė

Catégorie A, classe U2

A kategorija, R3 klasė

Catégorie A, classe U3

A kategorija, O2 klasė

Catégorie A, classe R2

A kategorija, O3 klasė

Catégorie A, classe R3

Z kategorija, R2 klasė
Z kategorija, R3 klasė
MAGYARORSZÁG

MALTA

Hasított test vagy hasított féltest:

Karkassi, nofs karkassi:

A kategória, R2 osztály

Kategorija A, klassi R3

A kategória, R3 osztály

Kategorija Z, klassi R3

Z kategória, R2 osztály
Z kategória, R3 osztály
NEDERLAND

ÖSTERREICH

Hele dieren, halve dieren:

Ganze oder halbe Tierkörper:

Categorie A, klasse R2

Kategorie A, Klasse U2

Categorie A, klasse R3

Kategorie A, Klasse U3

Categorie A, klasse O2

Kategorie A, Klasse R2

Categorie A, klasse O3

Kategorie A, Klasse R3

Categorie Z, klasse R2

Kategorie Z, Klasse U2

Categorie Z, klasse R3

Kategorie Z, Klasse U3

Categorie Z, klasse O2

Kategorie Z, Klasse R2

Categorie Z, klasse O3

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

PORTUGAL

Tusze, półtusze:

Carcaças ou meias-carcaças:

Kategoria A, klasa R2

Categoria A, classe U2

Kategoria A, klasa R3

Categoria A, classe U3

Kategoria A, klasa O2

Categoria A, classe R2

Kategoria A, klasa O3

Categoria A, classe R3

Kategoria Z, klasa R2

Categoria Z, classe U2

Kategoria Z, klasa R3

Categoria Z, classe U3

Kategoria Z, klasa O2

Categoria Z, classe R2

Kategoria Z, klasa O3

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

SLOVENIJA

Carcase, jumătăți de carcase

Trupi, polovice trupov:

Categoria A, clasa U2

Kategorija A, razred U2

Categoria A, clasa U3

Kategorija A, razred U3
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Categoria A, clasa R2

Kategorija A, razred R2

Categoria A, clasa R3

Kategorija A, razred R3

Categoria A, clasa O2

Kategorija A, razred O2

Categoria A, clasa O3

Kategorija Z, razred U2

Categoria Z, clasa U2

Kategorija Z, razred R2

Categoria Z, clasa U3

Kategorija Z, razred R3

Categoria Z, clasa R2

Kategorija Z, razred O2

30.7.2016

Categoria Z, clasa R3
Categoria Z, clasa O2
Categoria Z, clasa O3
SLOVENSKO

SUOMI/FINLAND

Jatočné telá, jatočné polovice:

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkrop
par:

kategória A, trieda kvality R2
kategória A, trieda kvality R3
kategória A, trieda kvality O2
kategória A, trieda kvality O3
kategória Z, trieda kvality R2
kategória Z, trieda kvality R3
kategória Z, trieda kvality O2

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2
Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3
Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2
Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3
Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2
Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

kategória Z, trieda kvality O3

SVERIGE

UNITED KINGDOM

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

I. Great Britain

Kategori A, klass R2

Carcases, half-carcases:

Kategori A, klass R3

Category C, class U3

Kategori A, klass O2

Category C, class U4

Kategori A, klass O3

Category C, class R3

Kategori Z, klass R2

Category C, class R4

Kategori Z, klass R3

Category C, class O3
Category C, class O4
Category A, class U2
Category A, class U3
Category A, class R2
Category A, class R3
Category A, class O2
Category A, class O3
Category Z, class U2
Category Z, class U3
Category Z, class R2
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Category Z, class R3
Category Z, class O2
Category Z, class O3
II. Northern Ireland
Carcases, half-carcases:
Category C, class U3
Category C, class U4
Category C, class R3
Category C, class R4
Category C, class O3
Category C, class O4
Category A, class U2
Category A, class U3
Category A, class R2
Category A, class R3
Category A, class O2
Category A, class O3
Category Z, class U2
Category Z, class U3
Category Z, class R2
Category Z, class R3
Category Z, class O2
Category Z, class O3
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BILAGA IV
INTERVENTIONSUPPKÖP AV SMÖR
DEL I

Kriterier för smör

1. Det utbetalande organet ska endast köpa upp smör som uppfyller kraven i artikel 11 d i förordning (EU)
nr 1308/2013, kraven i punkterna 2–6 i denna del i den här bilagan och kraven i del II i bilaga IV till genomförande
förordning (EU) 2016/1240.
2. Det utbetalande organet ska kontrollera smörets kvalitet enligt de metoder som avses i artikel 4 i genomförande
förordning (EU) 2016/1240, och på grundval av de prover som ska tas enligt reglerna i del I i bilaga IV till den
förordningen. De utbetalande organen får emellertid, efter skriftligt medgivande från kommissionen, upprätta ett
system för självkontroll under eget överinseende för vissa kvalitetskrav och för vissa godkända företag.
3. Radioaktivitetsnivåerna i smöret får inte överstiga de högsta tillåtna nivåerna enligt unionslagstiftningen och ska
övervakas endast om situationen kräver det.
4. Smöret ska ha framställts under de 31 dagar som föregår den dag då det utbetalande organet tar emot erbjudandet
om försäljning till fast pris eller, om det är fråga om ett anbudsförfarande, under de 31 dagar som föregår sista dagen
för inlämnande av anbud avseende delperioden i fråga.
5. När smör erbjuds eller omfattas av anbud inom ramen för intervention i en annan medlemsstat än den där det
tillverkades, ska uppköpet ske på villkor att det visas upp ett intyg som är utfärdat av det behöriga organet i den
medlemsstat där tillverkningen ägde rum.
Intyget ska visas upp för det behöriga organet i den uppköpande medlemsstaten senast 35 dagar efter den dag då
erbjudandet mottas eller efter den sista dagen för inlämnande av anbud och ska innehålla de uppgifter som avses
i del II.2 leden a, b och c i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2016/1240, samt en bekräftelse på att smöret
direkt och uteslutande har framställts av pastöriserad grädde enligt artikel 11 d i förordning (EU) nr 1308/2013 i ett
godkänt företag i unionen.
6. Om den medlemsstat där tillverkningen ägde rum har genomfört de kontroller som avses i punkt 2 ska intyget som
avses i punkt 5 även innehålla resultaten av dessa kontroller och en bekräftelse på att det rör sig om smör som
uppfyller kraven i artikel 11 d i förordning (EU) nr 1308/2013. I detta fall ska förpackningen vara förseglad med en
numrerad etikett som utfärdats av det behöriga organet i den medlemsstat där tillverkningen ägde rum. På intyget ska
etikettens nummer finnas angivet.

DEL II

Krav på sammansättning och kvalitetsegenskaper

Smör är en fast emulsion, huvudsakligen av typen vatten-i-olja, med följande sammansättning och kvalitetsegenskaper:

Parametrar

Halt, kvalitetsegenskaper

Fett

Minst 82 %

Vatten

Högst 16 %
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Halt, kvalitetsegenskaper

Fettfri torrsubstans

Högst 2 %

Fria fettsyror

Högst 1,2 mmol/100 g fett

Peroxidtal

Högst 0,3 mekv syre/1 000 g fett

Koliforma bakterier

Ej påvisbart i 1 g

Annat fett än mjölkfett

Ej påvisbart genom triglyceridanalys

Sensoriska egenskaper

Minst 4 poäng av 5 för utseende, smak och konsistens

Vattendispersion

Minst 4 poäng

DEL III

Kriterier för godkännande av företag enligt artikel 11 d i förordning (EU) nr 1308/2013
1. De företag som avses i artikel 11 d i förordning (EU) nr 1308/2013 ska godkännas endast om de
a) har godkänts i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och har lämplig teknisk utrustning,
b) förbinder sig att löpande föra register i den form som det behöriga organet i varje medlemsstat fastställt, med
angivande av råvarornas leverantörer och ursprung, de erhållna kvantiteterna smör, paketeringsform, identifikation
och utlagringsdag för varje parti som är avsett för offentlig intervention,
c) samtycker till att låta den produktion av smör som kan komma att erbjudas till offentlig intervention genomgå en
särskild officiell kontroll,
d) förbinder sig att underrätta det behöriga organet, minst två arbetsdagar i förväg, om sin avsikt att tillverka smör
för offentlig intervention; medlemsstaten får emellertid fastställa en kortare frist.
2. För att säkerställa att denna förordning efterlevs, ska de behöriga organen företa oanmälda kontroller på plats utifrån
de berörda produktionsanläggningarnas tillverkningsplaner för interventionssmör.
Dessa kontroller ska minst omfatta följande:
a) Ett kontrollbesök per period om 28 dagar då tillverkning sker för intervention, dock minst ett kontrollbesök per
år, för granskning av de register som avses i punkt 1 b.
b) Ett kontrollbesök per år när smör tillverkas för intervention, för att kontrollera att de övriga villkoren för det
godkännande som avses i punkt 1 är uppfyllda.
3. Godkännandet ska dras in om de villkor som anges i punkt 1 a inte längre är uppfyllda. På begäran av det berörda
företaget får godkännandet utfärdas på nytt efter en period på minst sex månader och efter ett noggrant
kontrollbesök.
Om det konstateras att ett företag inte har uppfyllt ett av sina åtaganden enligt punkt 1 b, c och d ska godkännandet,
med undantag för fall av force majeure, dras in under en period på mellan en månad och tolv månader beroende på
hur allvarlig oegentligheten är.
Medlemsstaten ska inte dra in godkännandet om det kan fastställas att oegentligheten inte begicks avsiktligt eller till
följd av grov försumlighet och att den är av mindre betydelse för effektiviteten hos de kontrollbesök som föreskrivs
i punkt 2.
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4. En rapport ska utarbetas utifrån kontrollbesöken i enlighet med punkterna 2 och 3, av vilken följande ska framgå:
a) Datum för kontrollbesöket.
b) Kontrollbesökets varaktighet.
c) De åtgärder som vidtagits.
Rapporten ska undertecknas av den ansvariga kontrollanten.
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BILAGA V
INTERVENTIONSUPPKÖP AV SKUMMJÖLKSPULVER
DEL I

Kriterier för skummjölkspulver

1. Det utbetalande organet ska endast köpa upp skummjölkspulver som uppfyller kraven i artikel 11 e i förordning (EU)
nr 1308/2013, kraven i punkterna 2–6 i denna del i den här bilagan och kraven i del II i bilaga V till genomförande
förordning (EU) 2016/1240.

2. Det utbetalande organet ska kontrollera skummjölkpulvrets kvalitet enligt de metoder som avses i artikel 4
i genomförandeförordning (EU) 2016/1240, och på grundval av de prover som ska tas enligt reglerna i del I
i bilaga V till den förordningen. Genom kontrollerna ska det fastställas att skummjölkspulvret inte innehåller några
andra produkter, särskilt inte kärnmjölk och vassle enligt definitionen i del II i denna bilaga, utöver sådana tillåtna
råvaror som används för proteinjustering enligt punkt 4 b i bilaga I till rådets direktiv 2001/114/EG (1).

Proteinjustering ska, i förekommande fall, ske i den flytande fasen. De råvaror som används för proteinjustering ska
ha sitt ursprung i unionen.

De utbetalande organen får emellertid, efter skriftligt medgivande från kommissionen, upprätta ett system för
självkontroll under eget överinseende för vissa kvalitetskrav och för vissa godkända företag.

3. Radioaktivitetsnivåerna i skummjölkspulver får inte överstiga de högsta tillåtna nivåerna enligt unionslagstiftningen
och ska övervakas endast om situationen kräver det.

4. Skummjölkspulvret ska ha tillverkats under de 31 dagar som föregår den dag då det utbetalande organet tar emot
erbjudandet om försäljning till fast pris eller, om det är fråga om ett anbudsförfarande, under de 31 dagar som
föregår sista dagen för inlämnande av anbud avseende delperioden i fråga. Om skummjölkspulvret förvaras i silor
som innehåller mer än en dags produktion ska allt skummjölkspulver ha tillverkats under en treveckorsperiod före
den vecka då erbjudandet om försäljning till fast pris togs emot eller, om det är fråga om ett anbudsförfarande, under
de fyra veckor som föregår sista dagen för inlämnande av anbud avseende delperioden i fråga.

5. När skummjölkspulver erbjuds eller omfattas av anbud inom ramen för intervention i en annan medlemsstat än den
där det framställdes, ska uppköpet ske mot uppvisande av ett intyg, som är utfärdat av det behöriga organet i den
medlemsstat där tillverkningen ägde rum.

Intyget ska visas upp för det behöriga organet i den uppköpande medlemsstaten senast 35 dagar efter den dag då
erbjudandet mottas eller efter den sista dagen för inlämnande av anbud och ska innehålla de uppgifter som avses
i del II.2 leden a, b och c i bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2016/1240, samt en bekräftelse på att
skummjölkspulvret har tillverkats av mjölk i ett godkänt företag i unionen i enlighet med artikel 11 e i förordning
(EU) nr 1308/2013 och att eventuell proteinjusteringen har skett i den flytande fasen.

6. Om den medlemsstat där framställningen ägde rum har genomfört de kontroller som avses i punkt 2 ska intyget som
avses i punkt 5 även innehålla resultaten av dessa kontroller och en bekräftelse på att det rör sig om
skummjölkspulver som uppfyller kraven i artikel 11 e i förordning (EU) nr 1308/2013. I så fall ska säckarna som
avses i artikel 21.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 vara förseglade med en numrerad etikett som
utfärdats av det behöriga organet i den medlemsstat där tillverkningen ägt rum. På intyget ska etikettens nummer
finnas angivet.
(1) Rådets direktiv 2001/114/EG av den 20 december 2001 om vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk
avsedd som livsmedel (EUT L 15, 17.1.2002, s. 19).
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DEL II

Krav på sammansättning och kvalitetsegenskaper
Parametrar

Halt, kvalitetsegenskaper

Proteinhalt

Minst 34,0 % av den fettfria torrsubstansen

Fetthalt

Högst 1,00 %

Vattenhalt

Högst 3,5 %

Surhetsgrad mätt i ml av natriumhydro Högst 19,5 ml
xidvätska
Laktathalt

Högst 150 mg/100 g

Tillsatser

Inga

Fosfatastest

Negativt, dvs. en fosfatasaktivitet på högst 350 mU per liter rekonstituerad
mjölk

Lösningsindex

Högst 0,5 ml (24 °C)

Halt av brända partiklar

Högst 15,0 mg, dvs. minst skiva B

Halt av mikroorganismer

Högst 40 000 per gram

Kontroll av kolibakterier

Negativt i 0,1 g

Kontroll av kärnmjölk (1)

Ingen reaktion (2)

Kontroll av löpevassle (3)

Ingen reaktion

Kontroll av sur vassle (4)

Ingen reaktion

Smak och lukt

Neutral

Utseende

Vit eller lätt gulaktig, utan orenheter eller färgade partiklar

Bakteriedödande medel

Inget (5)

(1) Med kärnmjölk avses den biprodukt som erhålls vid tillverkning av smör efter kärning av grädden och avskiljning av det fasta fettet.
(2) Frånvaro av kärnmjölk kan fastställas antingen genom en oanmäld kontroll på plats på produktionsanläggningen, minst en gång
per vecka, eller genom en laboratorieanalys av slutprodukten med ett värde på högst 69,31 mg FEDP fosfatidyletanolamin dipalmi
toyl per 100 g.
(3) Med vassle avses den biprodukt som erhålls vid framställning av ost eller kasein genom försurning, löpe eller kemisk behandling.
(4) Med vassle avses den biprodukt som erhålls vid framställning av ost eller kasein genom försurning, löpe eller kemisk behandling.
Den metod som används ska ha godkänts av det utbetalande organet.
(5) Obehandlad mjölk som används vid tillverkning av skummjölkspulver måste uppfylla de krav som anges i avsnitt IX i bilaga III till
förordning (EG) nr 853/2004.

DEL III

Kriterier för godkännande av företag enligt artikel 11 e förordning (EU) nr 1308/2013
1. De företag som avses i artikel 11 e i förordning (EU) nr 1308/2013 ska godkännas endast om de
a) har godkänts i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och har lämplig teknisk utrustning,
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b) förbinder sig att löpande föra register i den form som det behöriga organet i varje medlemsstat fastställt, med
angivande av råvarornas leverantörer och ursprung, de erhållna kvantiteterna skummjölkspulver, kärnmjölk och
vassle, paketeringsform, identifikation och utlagringsdag för varje parti som är avsett för offentlig intervention,
c) samtycker till att låta den produktion av skummjölkspulver som kan komma att erbjudas till offentlig intervention
genomgå en särskild officiell kontroll,
d) förbinder sig att underrätta det behöriga organet, minst två arbetsdagar i förväg, om sin avsikt att tillverka
skummjölkspulver för offentlig intervention; medlemsstaten får emellertid fastställa en kortare frist.
2. För att säkerställa att denna förordning efterlevs, ska de behöriga organen företa oanmälda kontroller på plats utifrån
de berörda produktionsanläggningarnas tillverkningsplaner för interventionsskummjölkspulver.
Dessa kontroller ska minst omfatta följande:
a) Ett kontrollbesök per period om 28 dagar då tillverkning sker för intervention, dock minst ett kontrollbesök per
år, för granskning av de register som avses i punkt 1 b.
b) Ett kontrollbesök per år då skummjölkspulvret tillverkas för intervention, för kontroll av att de övriga villkoren
för det godkännande som avses i punkt 1 är uppfyllda.
3. Godkännandet ska dras in om de villkor som anges i punkt 1 a inte längre är uppfyllda. På begäran av det berörda
företaget får godkännandet utfärdas på nytt efter en period på minst sex månader och efter ett noggrant
kontrollbesök.
Om det konstateras att ett företag inte har uppfyllt ett av sina åtaganden enligt punkt 1 b, c och d ska godkännandet,
med undantag för fall av force majeure, dras in under en period på mellan en månad och tolv månader beroende på
hur allvarlig oegentligheten är.
Medlemsstaten ska inte dra in godkännandet om det kan fastställas att oegentligheten inte begicks avsiktligt eller till
följd av grov försumlighet och att den är av mindre betydelse för effektiviteten hos de kontrollbesök som föreskrivs
i punkt 2.
4. En rapport ska utarbetas utifrån kontrollbesöken i enlighet med punkterna 2 och 3, av vilken följande ska framgå:
a) Datum för kontrollbesöket.
b) Kontrollbesökets varaktighet.
c) De åtgärder som vidtagits.
Rapporten ska undertecknas av den ansvariga kontrollanten.
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BILAGA VI
KVALITETSKRAV FÖR STÖD TILL PRIVAT LAGRING

Radioaktiviteten hos de produkter som kommer i fråga för privat lagring får inte överstiga de högsta tillåtna nivåer som,
i förekommande fall, är tillämpliga enligt unionslagstiftning. Nivån av radioaktiv kontamination ska enbart kontrolleras
om situationen kräver det och endast under den tid som krävs.

I. Socker
Socker som omfattas av ett anbud eller en ansökan ska vara
a) kristalliserat vitsocker i helt parti eller i storsäckar på 800 kg eller mer på vilka nettovikten anges,
b) ha ett fuktinnehåll på högst 0,06 %.
Fram till utgången av regleringsåret för socker 2016/2017 ska det ha producerats inom ramen för en kvot för det
regleringsår då anbudet eller ansökan lämnades in, med undantag av vitsocker som återtagits eller överförts.

II. Linfibrer
Stöd ska endast beviljas för långa linfibrer som framställts genom att fibrerna helt skilts från stjälkens vedartade delar
och som efter skäktningen består av i genomsnitt minst 50 cm långa fibrer som ligger parallellt i knippen eller varp, för
vilka minimikvantiteten vad gäller ansökningar om eller anbud för stöd är 2 000 kg.
Långa linfibrer ska lagras i balar på vilka, i tillämpliga fall, följande kan anges:
a) Ett nummer som identifierar fabriken och den medlemsstat där tillverkningen ägt rum.
b) Inlagringsdag.
c) Nettovikt.
III. Kött
Stöd ska endast beviljas för följande:
a) Nötkött som är klassificerat enligt unionens skala för klassificering av slaktkroppar, vilken fastställs i kommissionens
förordning (EG) nr 1249/2008 (1), och som är identifierat enligt artikel 6.3 i den förordningen.
b) Slaktkroppar av lamm som är yngre än tolv månader, och styckningsdelar därav.
c) Kött från djur som är uppfödda inom unionen sedan åtminstone tre månader för nötkött och två månader för
griskött och får- och getkött, och som slaktats högst tio dagar före det datum då produkterna inlagras. I fråga om
svin som slaktas vid en ålder av mindre än två månader, ska köttet komma från djur som är uppfödda inom unionen
sedan födseln.
d) Kött från djur som har slaktats i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 och Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 854/2004.
e) Köttet ska komma från djur som inte har några egenskaper som gör det olämpligt för lagring och senare användning.
f) Köttet ska inte komma från djur som nödslaktats.
g) Köttet ska vara färskt när det läggs i lager och fryst under den tid det hålls i lager.
(1) Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 av den 10 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för
klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa (EUT L 337, 16.12.2008, s. 3).
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IV. Smör
Stöd ska endast beviljas för smör
a) med en lägsta mjölkfetthalt av 80 viktprocent, en högsta fettfri mjölktorrsubstans av 2 viktprocent och en högsta
vattenhalt av 16 viktprocent,
b) som tillverkats under de 60 dagar som föregår den första tillämpningsdagen eller den dag då anbudet lämnades in.
Smörförpackningen ska vara märkt med uppgift om nettovikten. Dessutom ska de regler för förpackning av smör som
anges i del II i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2016/1240 gälla, med undantag för skyldigheten att märka
förpackningen med ”osyrat smör” om smöret har ett pH-värdet på 6,2 eller högre.
Överensstämmelse med kravet på ursprungsmärkning kan styrkas genom bevis på att smöret har tillverkats i ett företag
som godkänts i enlighet med del III punkt 1 a, b och c i bilaga IV till denna förordning, eller genom ett annat lämpligt
bevis som utfärdats av den behöriga myndigheten i produktionsmedlemsstaten och som styrker överensstämmelse med
detta krav.
När smöret har tillverkats i en annan medlemsstat än den där lagringsavtalet ingås ska produktionsmedlemsstaten
tillhandahålla det bistånd som den medlemsstat där avtalet ingås kan komma att begära i samband med kontrollen av
produktens ursprung.

V. Ost
Stöd för privat lagring ska endast beviljas för ost som omfattas av skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad
geografisk beteckning (SGB); den dag då lagringsavtalet inleds ska osten, som kommer att säljas efter den avtalade
lagringsperioden, ha en lägsta ålder som motsvarar den period för mognadslagring som anges i produktspecifikationen
enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1) ökad med den ytterligare
mognadsperiod som bidrar till att öka den aktuella ostens värde.
Om ingen mognadsperiod föreskrivs i den produktspecifikation som avses i artikel 7 förordning (EU) nr 1151/2012 ska
osten, den dag då lagringsavtalet inleds, ha en minimiålder som motsvarar den mognadsperiod som bidrar till att öka
den aktuella ostens värde.
Vidare ska osten uppfylla följande krav:
a) Den är outplånligt märkt med uppgift, eventuellt i kodad form, om det företag där den har tillverkats och med
tillverkningsdag.
b) Den lagras som hel ost i den medlemsstat där osten tillverkas och där den uppfyller villkoren för att få omfattas av
den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen enligt förordning (EU)
nr 1151/2012.
c) Den har inte omfattats av ett tidigare lagringsavtal.
Den lageransvariga ska föra ett register i vilket de uppgifter som avses i tredje stycket led a förs in på inlagringsdagen.

VI. Skummjölkspulver
Stöd ska endast beviljas för skummjölkspulver som
a) innehåller högst 1,5 % fett och 5 % vatten och med en proteinhalt på minst 34 % av fettfri torrsubstans,
b) tillverkats under de 60 dagar som föregår den första tillämpningsdagen eller den dag då anbudet lämnades in,
c) lagras i säckar med en nettovikt på 25 kg eller i så kallade storsäckar med en vikt på högst 1 500 kg.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter
och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).
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Säckarna ska vara märkta med uppgift om nettovikten. Dessutom ska de regler för leverans och förpackning av
skummjölkspulver som anges i del II.2 och II.3 i bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2016/1240 gälla, med
undantag för skyldigheten att märka säckarna med ”spraytorkat skummjölkspulver”.
Överensstämmelse med kravet på ursprungsmärkning kan styrkas genom bevis på att skummjölkspulvret har framställts
i ett företag som godkänts i enlighet med del III punkt 1 a, b och c i bilaga V till denna förordning, eller genom ett
annat lämpligt bevis som utfärdats av den behöriga myndigheten i produktionsmedlemsstaten sker och som styrker
överensstämmelse med detta krav.
När skummjölkspulvret har framställts i en annan medlemsstat än den där lagringsavtalet ingås ska produktionsmed
lemsstaten tillhandahålla det bistånd som den medlemsstat där avtalet ingås kan komma att begära i samband med
kontrollen av produktens ursprung.
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BILAGA VII
VILLKOR FÖR AKTÖRER INOM OLIVOLJESEKTORN SOM LÄMNAR I ETT ANBUD INOM RAMEN FÖR
STÖD TILL PRIVAT LAGRING ELLER EN ANSÖKAN OM STÖD FÖR PRIVAT LAGRING

Olivoljeaktörer ska delas in i följande kategorier:
a) En producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer som har erkänts enligt gällande
nationell lagstiftning i den berörda medlemsstaten.
b) En pressanläggning för utvinning av olivolja som uppfyller de krav som fastställts av den berörda medlemsstaten.
c) Ett förpackningsföretag för olivolja som uppfyller de krav som fastställts av den berörda medlemsstaten.
Om en olivoljeaktör underlåter att fullgöra de skyldigheter som anges i den här förordningen eller i Europaparlamentets
och rådets förordningar (EU) nr 1305/2013 (1), (EU) nr 1307/2013 (2) eller (EU) nr 1308/2013 ska denne inte ha rätt att
lämna in ett anbud inom ramen för eller en ansökan om stöd för privat lagring under en period på tolv månader från
och med den dag då orsakerna till underlåtelsen blivit åtgärdade.
Sådana åtgärder ska inte vidtas i de fall som avses i artikel 64.2 a–d i förordning (EU) nr 1306/2013 eller om
underlåtelsen var av mindre betydelse.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347,
20.12.2013, s. 487).
2
( ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom
de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och
rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1239
av den 18 maj 2016
om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad
gäller systemet med import- och exportlicenser
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 178 och 223.3 a, b
och c, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1308/2013 upphäver och ersätter rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (2) och innehåller
regler om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Den ger också kommissionen befogenhet att anta
delegerade akter och genomförandeakter på området. För att säkerställa ett välfungerande system för import- och
exportlicenser inom den nya rättsliga ramen måste vissa regler antas genom sådana akter. Målet för dessa akter är
att förenkla och anpassa de bestämmelser som gäller för systemet med import- och exportlicenser till den nya
rättsliga ram som inrättas genom förordning (EU) nr 1308/2013. Genom kommissionens delegerade förordning
(EU) 2016/1237 (3) ändras därför kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001 (4), (EG) nr 1342/2003 (5),
(EG) nr 2336/2003 (6), (EG) nr 951/2006 (7), (EG) nr 341/2007 (8) och (EG) nr 382/2008 (9) och upphävs
kommissionens förordningar (EG) nr 2390/98 (10), (EG) nr 1345/2005 (11), (EG) nr 376/2008 (12) och (EG)
nr 507/2008 (13).

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruks
marknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 299,
16.11.2007, s. 1).
(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser, om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller reglerna om frisläppande och förverkande av de säkerheter
som ställs för import- och exportlicenser, om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG)
nr 2336/2003, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 341/2007 och (EG) nr 382/2008 och om upphävande av kommissionens förordningar (EG)
nr 2390/98, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 507/2008 (se sidan 1 i detta nummer av EUT).
(4) Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (EGT L 341,
22.12.2001, s. 29).
(5) Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och
exportlicenser för spannmål och ris (EUT L 189, 29.7.2003, s. 12).
(6) Kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter (EUT L 346,
31.12.2003, s. 19).
(7) Kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006
för handel med tredjeländer i sockersektorn (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24).
(8) Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av
ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer
(EUT L 90, 30.3.2007, s. 12).
(9) Kommissionens förordning (EG) nr 382/2008 av den 21 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och
exportlicenser inom nötköttssektorn (EUT L 115, 29.4.2008, s. 10).
(10) Kommissionens förordning (EG) nr 2390/98 av den 5 november 1998 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1706/98 om den importordning för vissa ersättningsprodukter för spannmål och bearbetade produkter baserade på spannmål och
ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stillahavsområdet (AVS) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT)
och om upphävande av förordning (EEG) nr 2245/90 (EGT L 297, 6.11.1998, s. 7).
(11) Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2005 av den 16 augusti 2005 om fastställande av särskilda genomförandebestämmelser för
systemet med importlicenser inom sektorn för olivolja (EUT L 212, 17.8.2005, s. 13).
(12) Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med
import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (EUT L 114, 26.4.2008, s. 3).
(13) Kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000
om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (EUT L 149, 7.6.2008, s. 38).
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(2)

För att licenssystemet ska handläggas på ett tillförlitligt och enhetligt sätt bör gemensamma bestämmelser
fastställas för ansökan om och utfärdande av licenser.

(3)

För att otvetydigt identifiera den som ansöker om licens och licensinnehavaren bör registrerings- och
identitetsnumret för ekonomiska aktörer (Eori-numret) användas för detta ändamål.

(4)

Det är nödvändigt att fastställa en lämplig nivå på säkerheten för de licenser som ska utfärdas för att garantera att
produkterna importeras eller exporteras under licensens giltighetsperiod.

(5)

Det bör vara möjligt att utfärda dellicenser som har samma verkan som de licenser som de är delar av, så att flera
transaktioner kan utföras samtidigt inom ramen för en licens.

(6)

Det är nödvändigt att fastställa giltighetsperioder för import- och exportlicenser. Giltigheten kan variera för
specifika produkter och måste fastställas för att tydligt ange när skyldigheten att exportera eller importera ska
fullgöras.

(7)

Med hänsyn till praxis i internationell handel med de berörda jordbruksprodukterna bör tolererade avvikelser
fastställas i fråga om kvantiteten importerade eller exporterade produkter i förhållande till den kvantitet som
anges i licensen.

(8)

Import- och exportlicensen utgör en rättighet och medför en skyldighet att låta övergå till fri omsättning eller att
exportera. Det är nödvändigt att tydligt ange när åtagandet att exportera eller importera ska anses vara fullföljt,
och hur detta ska bevisas.

(9)

Det är lämpligt att fastställa bestämmelser för det förfarande som ska följas när en licens förstörs eller
förkommer.

(10)

För att minska den administrativa bördan i de fall där beloppet på den säkerhet som krävs för en licens är relativt
lågt, bör det fastställas ett tröskelvärde under vilket ingen säkerhet krävs.

(11)

För att minska den administrativa bördan är det lämpligt att fastställa maximala kvantiteter för särskilda
produkter för vilka det inte krävs någon licens.

(12)

Åtgärder bör vidtas i de fall när skyldigheten att importera eller exportera inte har fullgjorts, särskilt i de fall force
majeure har konstaterats. I dessa fall får skyldigheten betraktas som upphävd eller så får licensens giltighetsperiod
förlängas.

(13)

Det är nödvändigt att fastställa vissa ytterligare anmälningskrav för importlicenser för hampa, vitlök och etanol
(etylalkohol) som framställts av jordbruksprodukter, i syfte att ta hänsyn till dessa sektorers särdrag.

(14)

Med hänsyn till behovet av en smidig övergång från de nuvarande reglerna till dem som införs genom den här
förordningen bör vissa övergångsbestämmelser antas.

(15)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Definitioner
Vid tillämpning av denna förordning ska definitionerna av ”deklarant” i artikel 5.15 och ”riskhantering” i artikel 5.25
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (1) samt av ”exportör” i artikel 1.19 i kommissionens
delegerade förordning (EU) 2015/2446 (2) gälla. Dessutom ska definitionerna i artikel 1 i den delegerade förordningen
(EU) 2016/1237 gälla.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
(EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

L 206/46

SV

Europeiska unionens officiella tidning

30.7.2016

Artikel 2
Ansökan om och utfärdande av licens
1.
Ansökan om och utfärdandet av licenser ska ske med användning av informationsteknik (”it-tillämpningar”) som
uppfyller de integritets- och kvalitetsstandarder som anges i avsnitt 3 B i bilaga I till kommissionens delegerade
förordning (EU) nr 907/2014 (1).
Om inga sådana it-tillämpningar är tillgängliga eller ändamålsenliga, och som alternativ om it-tillämpningarna inte
fungerar, får man också ansöka om och utfärda licenser med användning av en utskrift av förlagan i bilaga I till den här
förordningen, och med beaktande av anvisningarna i den bilagan.
2.
Namnen på och adresserna till de myndigheter som är behöriga att ta emot ansökningar och utfärda licenser ska
offentliggöras på dessa myndigheters officiella webbplats, eller på varje medlemsstats officiella webbplats om handel med
jordbruksprodukter.
3.
Ansökningarna och licenserna ska fyllas i och utfärdas i tryckt form på ett av unionens officiella språk, såsom
anges av de behöriga myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten.
4.
De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får vid behov kräva att icke-harmoniserade texter i ansökningar om
licenser eller medföljande handlingar ska översättas till det officiella språket eller något av de officiella språken i den
berörda medlemsstaten.
5.
Licensansökningarna ska fyllas i i enlighet med licensens syfte och i enlighet med meddelandet om import- och
exportlicenser för jordbruksprodukter (2).
6.
Den licensutfärdande myndigheten ska inte godkänna ansökningar som inte överensstämmer med relevanta
unionsregler. Den ska utan dröjsmål utfärda licensen, med användning av de godkända uppgifter som fyllts i av
sökanden, och fylla i de uppgifter som anges i meddelandet om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. På
pappersexemplar ska de licensutfärdande myndigheterna validera utfärdandet genom underskrift och med användning av
en stämpel eller ett relieftryck. Elektroniska kopior ska valideras i enlighet med de standarder som avses i punkt 1.

Artikel 3
Tidsfrister
1.
Genom undantag från artikel 5 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 (3) ska inlämningsdagen för
ansökan om licens anses vara den arbetsdag då ansökan tas emot av den licensutfärdande myndigheten, förutsatt att den
mottagits senast kl. 13.00 (belgisk tid).
En ansökan som mottas efter kl. 13.00 (belgisk tid) på en arbetsdag ska anses ha lämnats in den första arbetsdagen efter
den dag då den faktiskt mottogs.
2.
En begäran om att återkalla en ansökan om licens får bara inlämnas i elektronisk eller skriftlig form och ska vara
den licensutfärdande myndigheten tillhanda senast kl. 13.00 (belgisk tid) den dag då ansökan tas emot.
(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper,
säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).
(2) Meddelande om import- och exportlicenser (EUT C 278, 30.7.2016).
(3) Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (EGT L 124,
8.6.1971, s. 1).
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3.
När det i denna förordning fastställs en tidsfrist för förfarandena och om den första eller sista dagen är en lördag,
söndag eller allmän helgdag enligt definitionen i förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71
a) ska den tillämpliga första dagen vara följande arbetsdag och inledas kl. 00.00, med beaktande av officiell kontorstid,
och
b) med avvikelse från artiklarna 3.2 b och 4 i den förordningen ska den tillämpliga sista dagen vara följande arbetsdag
och avslutas kl. 13.00 (belgisk tid).
Första stycket ska tillämpas på officiella nationella och regionala helgdagar som på vederbörligt sätt offentliggörs av
medlemsstaten.

Artikel 4

Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer

1.
Det registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori-nummer) som sökanden, licensinnehavaren
eller licensmottagaren tilldelats i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 952/2013, ska införas i fält 4 eller, när så är
lämpligt, fält 6 i licensansökan och licensen.

Sökande eller licensutfärdande myndigheter får, på grundval av nationella anvisningar, ange sökandens, licensinne
havarens eller licensmottagarens Eori-nummer i fält 20, under förutsättning att namnet eller identitetsnumret i fält 4
eller 6 är kopplat till Eori-numret i fält 20.

2.
När produkter deklareras för övergång till fri omsättning eller export av ett tullombud i enlighet med artikel 18
i förordning (EU) nr 952/2013 ska licensinnehavarens eller licensmottagarens Eori-nummer anges i de relevanta
dataelementen i den elektroniska tulldeklarationen.

Artikel 5

Säkerhetsbelopp

1.
Om det krävs en säkerhet i enlighet med artikel 4.1 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 ska säkerhets
beloppet vara det som anges i bilaga II till den här förordningen.

2.
Om de belopp som erhålls genom omräkningen från euro till nationell valuta och som ska föras in på licenserna
innehåller decimaler ska säkerhetsbeloppet avrundas neråt till närmaste heltal i den nationella valutan.

Artikel 6

Dellicenser

1.
Om den kvantitet som anges på licensen ska delas upp av förfarandemässiga eller logistiska skäl, eller om licensin
nehavaren eller licensmottagaren måste använda en licens som utfärdats i elektronisk form i en medlemsstat, i en annan
medlemsstat som inte är ansluten till den utfärdande medlemsstatens it-tillämpningar får den licensutfärdande
myndigheten, på begäran av licensinnehavaren eller licensmottagaren, utfärda dellicenser.
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2.
Dellicenser ska, inom de kvantitetsgränser som de är utfärdade för, ha samma rättsverkan som de licenser på
grundval av vilka de är utställda.

3.
Förfarandena för ansökan om och utfärdande och återlämnande av licenser ska också gälla för dellicenser. Den
licensutfärdande myndigheten får möjliggöra förenklade ansökningsförfaranden.

4.
Den licensutfärdande myndigheten ska dra av den kvantitet som anges i dellicensen från originallicensens kvantitet,
i förekommande fall ökat med den tolererade avvikelsen, och ordet ”dellicens” ska föras in på originallicensen bredvid
den avdragna kvantiteten.

5.
Dellicenser ska utfärdas utan dröjsmål och utan extra kostnad, antingen i elektronisk form eller i pappersform med
användning av förlagan i bilaga I.

6.

En dellicens kan inte ligga till grund för ytterligare en dellicens.

7.
Licensinnehavaren ska återlämna innehavarens exemplar av den dellicens som har använts eller löpt ut till den
licensutfärdande myndigheten, tillsammans med licensinnehavarens exemplar av originallicensen.

Artikel 7

Giltighetsperiod

1.

För de produkter som anges i bilaga II gäller de giltighetsperioder för licenserna som anges i den bilagan.

2.
En licens ska vara giltig från och med den dag då den faktiskt utfärdas enligt vad som anges i fält 25
i importlicensen eller i fält 23 i exportlicensen och som validerats genom den licensutfärdande myndighetens kod eller
stämpel. Denna dag ska tas med vid beräkningen av licensens giltighetsperiod.

Om det enligt särskild lagstiftning används ett annat startdatum för giltighetsperioden ska den licensutfärdande
myndigheten dessutom ange detta datum föregånget av orden ”giltig fr.o.m.” i rutorna på de licenser som avses i första
stycket.

Artikel 8

Tolererad avvikelse och avrundning

1.
Den positiva eller negativa tolererade avvikelse som avses i artikel 5.4 i den delegerade förordningen (EU)
2016/1237 får inte vara större än 5 %.

2.

Vid beräkningen av kvantiteter ska följande avrundningsregler gälla:

a) Om den första decimalen är lika med eller större än fem ska kvantiteten avrundas uppåt till närmaste måttenhet som
anges i fält 17 i licensen. Om den första decimalen är mindre än fem ska decimalen strykas.
b) Kvantiteter som grundar sig på antalet djur ska avrundas uppåt till närmaste heltal.
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Artikel 9

Tulldeklaration

1.
Tulldeklarationen ska innehålla en hänvisning till licensen eller dellicensen med användning av en särskild kod och
licensens utfärdandenummer som anges i fält 25 på importlicensen eller fält 23 på exportlicensen, i enlighet med
avdelning II i bilaga B till kommissionens (EU) 2015/2447 (1), eller, när så är lämpligt, i enlighet med bilaga I punkt 4
i avsnitt 2.

2.
Den licensutfärdande myndighetens it-tillämpningar kan ge tullkontoret direkt tillgång till den elektroniska licensen
eller dellicensen. Om direkt tillgång inte kan ges ska deklaranten eller den licensutfärdande myndigheten sända licensen
eller dellicensen till tullkontoret i elektronisk form.

Om den licensutfärdande myndighetens eller tullkontorets it-tillämpningar inte lämpar sig för tillämpning av första
stycket får licenserna eller dellicenserna skickas i pappersform.

3.
Deklaranten ska lämna in licensinnehavarens pappersexemplar av licensen eller dellicensen till tullkontoret, eller
ställa den till tullmyndigheternas förfogande i enlighet med artikel 163 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 10

Avskrivning och attester

1.
I reglerna om förfarandet för utfärdande av elektroniska licenser ska det fastställas vilken myndighet som på
licensen ska ange den kvantitet som övergår till fri omsättning eller exporteras, och det ska anges hur deklaranten och
den licensutfärdande myndigheten får tillgång till dessa uppgifter.

2.
På papperslicensen ska tullkontoret ange och validera den kvantitet som övergår till fri omsättning eller exporteras,
eller om så föreskrivs i nationella administrativa bestämmelser validera den kvantitet som deklaranten angett i fälten 29
och 30 i licensinnehavarens exemplar, attestera den och återlämna detta exemplar till deklaranten eller, om särskild
lagstiftning så kräver, återlämna exemplaret till den licensutfärdande myndigheten.

3.
Om den kvantitet som övergår till fri omsättning eller exporteras inte överensstämmer med den kvantitet som
anges på licensen ska tullmyndigheten korrigera uppgifterna på licensen genom att ange den faktiska kvantiteten, inom
gränserna för den tillgängliga kvantiteten på licensen.

4.
Om utrymmet på licenserna eller dellicenserna i pappersform för att göra avskrivningar är otillräckligt får
myndigheterna bifoga fortsättningsblad som valideras genom stämpling på så sätt att halva stämpeln kommer på
licensen och halva stämpeln på fortsättningsbladet.

5.
Avskrivningsdag ska vara den dag då datumet för godtagandet av deklaration för övergång till fri omsättning eller
för export.

6.
Medlemsstaterna ska besluta vilken myndighet som ska utföra de uppgifter som avses i denna artikel för
elektroniska licenser, och de ska offentliggöra denna information på sin offentliga webbplats.
(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa
bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343,
29.12.2015, s. 558).
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Artikel 11
Överlåtelse
Om en licensinnehavare begär överlåtelse ska uppgifter om licensmottagaren och datum för överlåtelsen fyllas i på
licensen i enlighet med meddelandet om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Överlåtelsen ska valideras
av den licensutfärdande myndigheten.
Vid ett återlämnande till licensinnehavaren ska den licensutfärdande myndigheten validera återlämnandet och dagen för
detta på licensen i enlighet med meddelandet om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter.
Överlåtelsen eller återlämnandet ska gälla från den dag då den licensutfärdande myndigheten validerar denna.

Artikel 12
Deposition
1.
Medlemsstaterna får tillåta att licensen hålls i deposition vid den licensutfärdande myndigheten, det utbetalande
organet eller tullen, eller att den är tillgänglig i it-tillämpningarna.
2.
Den licensutfärdande myndigheten ska fastställa i vilka fall deponering av en licens vid de myndigheter som deltar
i förfarandet för övergång till fri omsättning eller för export ska tillämpas, och de krav som ska uppfyllas av licensin
nehavaren eller licensmottagaren.
3.
Medlemsstaterna ska utse den myndighet inom depositionssystemet som ska utföra de uppgifter som avses
i artikel 10 och de ska offentliggöra denna information på sin offentliga webbplats.
4.
I ruta 44 i papperstulldeklarationen eller i motsvarande dataelement i den elektroniska tulldeklarationen ska
deklaranten lägga till orden ”hålls i deposition” intill licensens utfärdandenummer. När det gäller elektroniska licenser får
medlemsstaterna göra undantag från denna skyldighet eller tillämpa en särskild kod för detta ändamål.

Artikel 13
Licensens fullständighet och kontroll av licensen, ömsesidigt bistånd
1.
Uppgifter som förts in på licenser eller dellicenser får inte ändras efter att licenserna eller dellicenserna har
utfärdats.
2.
Om en behörig tullmyndighet tvivlar på riktigheten av de uppgifter som förts in på en licens eller dellicens ska den
återlämna licensen eller dellicensen till den licensutfärdande myndigheten. Om en licensutfärdande myndighet tvivlar på
riktigheten av de uppgifter som förts in på en licens eller dellicens ska den återlämna licensen eller dellicensen till den
behöriga tullmyndigheten.
Första stycket ska inte gälla vid mindre allvarliga eller uppenbara fel som den licensutfärdande myndigheten eller den
behöriga tullmyndigheten kan åtgärda genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt sätt.
3.
Om den licensutfärdande myndigheten anser att en rättelse behövs ska den återkalla licensen eller dellicensen och
utfärda en rättad licens eller dellicens utan dröjsmål.
4.
När det gäller elektroniska licenser eller dellicenser ska den licensutfärdande myndigheten validera den rättade
versionen, vilken ska ersätta originalversionen. Licenser eller dellicenser i pappersform ska av den licensutfärdande
myndigheten förses med texten ”licens rättad den…” eller ”dellicens rättad den…”. Eventuella tidigare införda uppgifter
ska återges på varje exemplar.

30.7.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/51

5.
Om den licensutfärdande myndigheten inte anser att en rättelse behöver göras ska den bekräfta detta i ittillämpningen. När det gäller papperslicenser och dellicenser ska den licensutfärdande myndigheten för att bekräfta att
licensen eller dellicensen är riktig attestera handlingen med texten ”kontrollerad den …….” samt förse den med sin
stämpel, sina initialer och datum, eller tillämpa en liknande metod.
6.
Om den licensutfärdande myndigheten så begär ska licensinnehavaren eller licensmottagaren återlämna licensen
eller dellicensen.
Om det på grundval av riskhantering finns det ett behov av att kontrollera, eller om det uppstår tvivel om äktheten av
en licens eller dellicens i pappersform, eller införda uppgifter eller attester, ska den berörda myndigheten återlämna
licensen eller dellicensen, eller en fotokopia av denna, till de behöriga myndigheter som ansvarar för kontrollen.
Begäran om kontroll och svaret med resultatet ska skickas på elektronisk väg i enlighet med rådets förordning (EG)
nr 515/97 (1) med hjälp av det standardformulär som återges i meddelandet om import- och exportlicenser för
jordbruksprodukter. Myndigheterna får enas om ytterligare förenkling, inbegripet direkta samråd, med användning av
den förteckning över tullkontor (COL) som offentliggörs på kommissionens officiella webbplats (2).
Den myndighet som begäran skickas till ska ombesörja att ett svar skickas till den begärande myndigheten inom 20
kalenderdagar om myndigheterna är etablerade i samma medlemsstat. Om olika medlemsstater är inblandade ska svaret
skickas inom 60 kalenderdagar.
7.
Om en licens eller dellicens återlämnas ska den behöriga myndigheten på begäran ge den berörda parten ett kvitto,
eller anteckna och stämpla mottagningsdagen på en fotokopia från den berörda parten.

Artikel 14
Fullgörande av skyldigheten och bevis
1.
Säkerheten för en licens ska frisläppas om de skyldigheter som avses i artikel 24 i den delegerade förordningen
(EU) nr 907/2014 och denna artikel har fullgjorts.
2.
Rätten att låta produkterna övergå till fri omsättning eller att exportera ska anses har utövats, och motsvarande
skyldighet anses fullgjord, samma dag som den relevanta tulldeklarationen godtas inom licensens giltighetsperiod och
under följande förutsättningar:
a) När det gäller övergång till fri omsättning, att produkterna faktiskt övergått till fri omsättning.
b) När det gäller export, att produkterna har lämnat unionens tullområde inom 150 kalenderdagar från dagen för
godtagandet av tulldeklarationen.
3.
Bevis för fullgörandet av skyldigheten att låta produkterna övergå till fri omsättning ska vara licensinnehavarens
eller licensmottagarens exemplar av licensen eller dellicensen, attesterad av tullen, eller dess elektroniska motsvarighet.
4.

Bevis för fullgörande av skyldigheten att exportera ska vara

a) licensinnehavaren eller licensmottagarens exemplar av licensen eller dellicensen, attesterad av tullen, eller dess
elektroniska motsvarighet, och
b) exporttullkontorets intygande av utförsel till exportören eller deklaranten i enlighet med artikel 334 i genomförande
förordning (EU) 2015/2447.
(1) Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter
och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen
(EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).
(2) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=0
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Det bevis som avses i punkt 4 b ska tillhandahållas och kontrolleras enligt följande:

a) Exportören eller deklaranten som avses i punkt 4 b ska överföra intygandet av utförsel till licensinnehavaren och
licensinnehavaren ska inlämna beviset i elektroniskt form till den licensutfärdande myndigheten. Om intygandet av
utförsel ogiltigförklaras, på grund av rättelser gjorda av utfartstullkontoret, ska exporttullkontoret underrätta
exportören eller dennes tullombud, och exportören eller dennes tullombud ska underrätta licensinnehavaren, som ska
underrätta den licensutfärdande myndigheten om detta.
b) Det förfarande som anges i led a ska omfatta inlämnande av det berörda huvudreferensnumret (MRN) enligt
definitionen i artikel 1.22 i den delegerade förordningen (EU) 2015/2446 till den licensutfärdande myndigheten
— om mer än en medlemsstat är inblandad i exportförfarandet, eller
— om exporttullkontoret ligger i en annan medlemsstat än den licensutfärdande myndighetens medlemsstat, eller
— om MRN används i det exportförfarande som slutförts i den medlemsstat där exportdeklarationen lämnades in.
c) Den licensutfärdande myndigheten ska kontrollera den mottagna informationen, bl.a. riktigheten i dagen för utförsel
från unionens tullområde, på grundval av riskhantering. Om MRN och MRN-databasen (1) inte möjliggör lämpliga
kontroller ska tullen, på begäran av den licensutfärdande myndigheten och på grundval av det berörda huvudrefe
rensnumret, antingen bekräfta eller rätta dagen för utförsel.
Om exporttullkontoret är etablerat i en annan medlemsstat än den medlemsstat där den licensutfärdande myndigheten
är etablerad ska de förfaranden som anges i artikel 13.6 andra stycket gälla i tillämpliga delar.

Myndigheterna får komma överens om att de förfaranden som anges i första stycket ska genomföras direkt mellan de
berörda myndigheterna. Licensutfärdande myndigheter får arrangera förenklade förfaranden vid tillämpning av led a.

6.
Bevis för att produkterna har övergått till fri omsättning ska ha mottagits av den licensutfärdande myndigheten
inom 60 kalenderdagar från och med utgången av licensens giltighetsperiod.

Bevis för export och utförsel från unionens tullområde ska ha mottagits av den licensutfärdande myndigheten inom 180
kalenderdagar efter det att licensen har upphört att gälla.

Om de perioder som anges i första och andra styckena inte kan respekteras på grund av tekniska problem får den
licensutfärdande myndigheten, om licensinnehavaren så begär och bevisar, förlänga dessa tidsperioder, vid behov
i efterhand, upp till högst 730 kalenderdagar, med beaktande av artikel 23.4 i den delegerade förordningen (EU)
nr 907/2014.

7.
De licensutfärdande myndigheterna får frångå kravet på att tillhandahålla de bevis som avses i punkterna 2, 3 och
4 om de redan förfogar över erforderlig information.

Artikel 15

Ersättningslicenser och ersättningsdellicenser eller duplikat av licenser eller dellicenser

1.
Om en licens eller dellicens i pappersform som utfärdas för produkter som avses i artikel 2.1 a eller 2 a i den
delegerade förordningen (EU) 2016/1237 delvis eller helt förstörs, eller förloras, får licensinnehavaren eller
licensmottagaren begära att den licensutfärdande myndigheten utfärdar en ersättningslicens eller ersättningsdellicens.
Ersättningslicensen eller ersättningsdellicensen ersätter originallicensen eller originaldellicensen, inbegripet alla berörda
rättigheter och skyldigheter.
(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=sv
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För ersättningslicenser enligt denna punkt krävs att det ställs en säkerhet i enlighet med artikel 5.
Om den förlorade eller delvis förstörda originallicensen hittas ska licensinnehavaren återlämna originallicensen till den
licensutfärdande myndigheten, som genast ska frisläppa den återstående delen av säkerheten för originallicensen.
2.
En ersättningslicens eller ersättningsdellicens får endast utfärdas en gång och för originallicensens eller originaldel
licensens giltighetsperiod och tillgängliga återstående kvantitet.
En ersättningslicens eller ersättningsdellicens får inte utfärdas om utfärdandet av licenser eller dellicenser för den berörda
produkten är inställt eller om det rör sig om en tullkvot för import eller export.
3.
Säkerheten för ersättningslicensen, tillsammans med säkerheten för originallicensen om den inte har hittats, ska
frisläppas i enlighet med artikel 14.
4.
Om begäran rör en delvis eller helt förstörd licens eller dellicens som utfärdats för andra produkter än de som
avses i artikel 2.1 a och 2 a i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 ska följande villkor gälla:
a) Licensinnehavaren eller licensmottagaren ska på ett tillfredsställande sätt bevisa den totala eller delvisa förstöringen
för den licensutfärdande myndigheten.
b) Ersättningslicensen eller ersättningsdellicensen ska inte utfärdas om licensinnehavaren eller licensmottagaren inte har
kunnat visa att han eller hon har vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra förstöringen av licensen eller
dellicensen, eller om de bevis som licensinnehavaren tillhandahållit är otillfredsställande.
c) Den säkerhet som ska ställas för ersättningslicensen eller ersättningsdellicensen ska vara 150 % av säkerheten för
originallicensen, med ett minsta belopp på 3 euro per 100 kilogram eller per hektoliter eller djur, med beaktande av
tillgänglig återstående kvantitet vid tidpunkten för förstöringen, och, om tillämpligt, av den positiva tolererade
avvikelsen. Den tillgängliga återstoden av säkerheten för originallicensen får användas för att ställa säkerheten för
ersättningslicensen. Det belopp med vilket säkerheten för originallicensen överstiger säkerheten för ersättningslicensen
ska frisläppas omedelbart, med beaktande av den återstående tillgängliga kvantiteten.
5.
När ersättningslicenser eller ersättningsdellicenser utfärdas ska den licensutfärdande myndigheten omedelbart
anmäla följande till kommissionen:
a) Utfärdandenumret för utfärdade ersättningslicenser eller ersättningsdellicenser och utfärdandenumret för ersatta
licenser eller dellicenser.
b) De berörda produkterna med deras nummer i Kombinerade nomenklaturen (nedan kallat KN-nummer) och deras
kvantitet.
Kommissionen ska underrätta övriga medlemsstaterna om detta.
6.
Om en licens eller dellicens i pappersform förloras eller förstörs, och om det förlorade eller förstörda dokumentet
har använts helt eller delvis endast i syfte att frisläppa den återstående säkerheten rörande övergång till fri omsättning
eller export som redan registrerats på originallicensen gäller följande villkor:
a) Licensinnehavaren eller licensmottagaren får begära att den licensutfärdande myndigheten utfärdar en duplikatlicens
eller duplikatdellicens, vilken ska utarbetas och attesteras på samma sätt som originaldokumentet. En duplikatlicens
eller duplikatdellicens får endast utfärdas en gång.
b) Den licensutfärdande myndigheten får tillhandahålla licensinnehavaren eller licensmottagaren en duplikatlicens eller
duplikatdellicens, tydligt märkt med ”duplikat” på varje exemplar.
c) Duplikatlicensen eller duplikatdellicensen ska förevisas den tullmyndighet som är behörig för deklarationen för
övergång till fri omsättning eller export, om denna deklaration godtagits med stöd av den förlorade licensen eller
dellicensen. Den tullmyndigheten ska göra noteringar på och attestera duplikatet när det gäller övergången till fri
omsättning eller export som genomförts med stöd av originallicensen eller originaldellicensen.
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Artikel 16
Force majeure
1.
Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har utfärdat licensen eller dellicensen får godkänna fall av force
majeure med beaktande av artikel 50 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 (1) och besluta att
a) antingen upphäva kravet att de produkter och kvantiteter som anges på licensen ska övergå till fri omsättning eller
exporteras under licensens giltighetsperiod, i enlighet med artikel 14.1 i den här förordningen, och frisläppa
säkerheten, eller förlänga licensens giltighetsperiod med högst 180 dagar efter att licensens ursprungliga
giltighetsperiod löpt ut, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, eller
b) förlänga tidsfristen för inlämnande av de bevis för övergång till fri omsättning eller export som avses i artikel 14.6
i den här förordningen, inom de gränser som fastställs i den bestämmelsen, utan att säkerheten delvis förverkas.
Ett beslut fattat enligt a ska bara gälla den kvantitet varor som inte kunde övergå till fri omsättning eller exporteras på
grund av force majeure.
2.
I sin anmälan enligt artikel 50.4 i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 ska de behöriga myndigheterna
underrätta kommissionen om de berörda produkterna med deras KN-nummer och om de berörda kvantiteterna samt
ange om det rör sig om övergång till fri omsättning eller export och om det rör sig om ett upphävande av licensen eller
en förlängning av antingen licensens giltighetsperiod eller perioden för inlämnande av beviset för övergång till fri
omsättning eller export, med angivande av den nya perioden. Kommissionen ska underrätta övriga behöriga
myndigheter om detta genom sin särskilda webbplats som är tillgänglig för licensutfärdande myndigheter och
tullmyndigheter.
3.
Om, i avvaktan på ett beslut om force majeure licensinnehavaren eller licensmottagaren uttrycker ett behov av att
ytterligare använda licensen för den kvantitet som inte berörs av force majeure, ska den licensutfärdande myndigheten
utfärda en dellicens för den kvantiteten med de uppgifter som anges i meddelandet om import- och exportlicenser för
jordbruksprodukter.
Denna dellicens ska inte kunna överlåtas.

Artikel 17

Information och anmälningar om hampa
1.
I kontrollsyfte vad gäller de behandlingar som avses i artikel 9.4 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237
ska den myndighet som har beviljat tillståndet, om behandlingarna genomförs i en annan medlemsstat än den där
importören har godkänts för import av andra hampfrön än sådana som är avsedda för utsäde, till den behöriga
myndigheten i den andra medlemsstaten sända kopior av de dokument som avser behandlingar som genomförts på den
senares territorium och som lämnats in av godkända importörer.
Om oriktigheter upptäcks under de kontroller som avses i artikel 9.4 fjärde stycket i den delegerade förordningen (EU)
2016/1237 ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten underrätta den myndighet som är behörig att
bevilja tillståndet i den medlemsstat där den berörda importören har godkänts.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de bestämmelser som antagits för tillämpningen av artikel 9.1, 9.2
och 9.3 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237 och av punkt 4 första, andra och tredje styckena i den artikeln.
(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsav
slutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).
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Senast den 31 januari varje år ska de behöriga myndigheterna till kommissionen anmäla de påföljder som fastställts eller
vilka åtgärder som vidtagits till följd av oriktigheter som konstaterats under föregående regleringsår.
De behöriga myndigheterna ska till kommissionen sända namnen på och adresserna till de myndigheter som ansvarar
för de kontroller som avses i artikel 9.4 fjärde stycket i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237. Kommissionen
ska vidarebefordra dessa namn och adresser till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

Artikel 18
Anmälningar om vitlök
Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter som omfattas av ansökningar om ”B”-licens
senast på onsdagen i varje vecka när det gäller ansökningar som mottogs den föregående veckan.
De berörda kvantiteterna ska delas in efter dag för importlicensansökan, ursprung och KN-nummer. När det gäller andra
produkter än vitlök som anges i avsnitten E och F i bilaga II ska namnet på produkten, såsom det visas i fält 14 i import
licensansökan, också anmälas.

Artikel 19
Anmälningar om importlicenser för etanol (etylalkohol) som framställts av jordbruksprodukter
1.
Medlemsstaterna ska varje torsdag eller, om torsdagen är en helgdag, den första arbetsdagen som följer efter denna,
till kommissionen anmäla kvantiteterna av de produkter som avses i del I avsnitt H i bilaga II, för vilka importlicenser
har utfärdats, under föregående vecka, uppdelade efter KN-nummer och ursprungsland.
2.
Om en medlemsstat anser att de kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser har lämnats in i nämnda
medlemsstat riskerar att medföra störningar på marknaden, ska medlemsstaten omgående underrätta kommissionen om
detta och ange kvantiteterna i fråga, fördelade efter produkttyp. Kommissionen ska undersöka situationen och informera
medlemsstaterna.

Artikel 20
Informationsutbyte och anmälningar till kommissionen
1.
Om det är nödvändigt för en riktig tillämpning av denna förordning ska de behöriga myndigheterna utbyta
information om licenser och dellicenser samt om oriktigheter och överträdelser i samband med dem.
2.
De behöriga myndigheterna ska underrätta kommissionen så snart de fått kännedom om oriktigheter och
överträdelser i samband med denna förordning.
3.
Medlemsstaterna ska anmäla information till kommissionen via webbadressen (URL) för de myndigheter som är
behöriga att ta emot ansökningar och utfärda licenser och dellicenser i enlighet med artikel 2.2 samt hålla denna
information uppdaterad och översända den på nytt vid behov. Kommissionen ska offentliggöra de berörda
webbadresserna på sin offentliga webbplats.
4.
Medlemsstaterna ska också till kommissionen anmäla avtryck av myndigheternas stämplar och, i förekommande
fall, relieftryck. Kommissionen ska omedelbart underrätta de andra medlemsstaterna om detta på en säker webbplats
som är tillgänglig endast för medlemsstaternas myndigheter.
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5.
De anmälningar till kommissionen som avses i denna förordning ska göras i enlighet med kommissionens
förordning (EG) nr 792/2009 (1).
Artikel 21
Övergångsbestämmelser
1.
De behöriga myndigheterna får fortsätta att använda pappersversioner av de förlagor som avses i artikel 17
i förordning (EG) nr 376/2008 och som anges i bilaga I till den förordningen för ansökningar och för utfärdande av
licenser till dess att befintliga lager uttömts. Under alla omständigheter ska ansökningar och licenser som genereras
i enlighet med artikel 3.1 i den här förordningen i en annan medlemsstat i enlighet med den förlaga som fastställs
i bilaga I till den här förordningen godtas i alla delar av förfarandet.
2.
Bevis på utförsel från unionens tullområde i enlighet med artikel 14.4 b och 14.5 ska godtas i samtliga fall där
sådana bevis borde ha framställts med användning av kontrollexemplar T5 i enlighet med artiklarna 912a–912g
i förordning (EEG) nr 2454/93 (2).
Artikel 22
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Den ska tillämpas från och med den 6 november 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

(1) Kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till
kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna,
systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre
Egeiska öarna (EUT L 228, 1.9.2009, s. 3).
(2) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).
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BILAGA I
FÖRLAGA SOM AVSES I ARTIKEL 2.1
INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

1. Blanketter för licenser ska framställas i set bestående av exemplar 1, exemplar 2, ansökan samt eventuella extra
exemplar av licensen, i den ordningen.
Den licensutfärdande myndigheten får kräva att de sökande endast ska fylla i ansökningsblanketten i stället för hela
det set som avses i första stycket.
2. Om en unionsåtgärd resulterar i att den kvantitet för vilken licensen utfärdas kan bli mindre än den som ansökan
ursprungligen gällde, ska den kvantitet ansökan gäller och motsvarande säkerhets storlek bara föras in på ansöknings
blanketten.
3. Blanketter för dellicenser ska framställas i set bestående av exemplar 1 och exemplar 2, i den ordningen.
4. I fält 2 ska den medlemsstat som utfärdar dokumentet anges med användning av motsvarande landskod. Den
licensutfärdande myndigheten får lägga till nummer för identifiering av dokumentet.
Medlemsstat

Landskod

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Tjeckien

CZ

Danmark

DK

Tyskland

DE

Estland

EE

Irland

IE

Grekland

EL

Spanien

ES

Frankrike

FR

Kroatien

HR

Italien

IT

Cypern

CY

Lettland

LV

Litauen

LT
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Landskod

Luxemburg

LU

Ungern

HU

Malta

MT

Nederländerna

NL

Österrike

AT

Polen

PL

Portugal

PT

Rumänien

RO

Slovenien

SI

Slovakien

SK

Finland

FI

Sverige

SE

Förenade kungariket

UK

5. När de utfärdas kan licenserna och dellicenserna ha ett utfärdandenummer i fält 23 (exportlicens) eller fält 25
(importlicens) som tilldelats av den licensutfärdande myndigheten.
6. Ansökningarna, licenserna och dellicenserna ska fyllas i på maskin eller med datorhjälpmedel.
7. Den licensutfärdande myndigheten får tillåta att ansökningar fylls i för hand med bläck och med tryckbokstäver.
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BILAGA II
DEL I
LICENSSKYLDIGHET – VID IMPORT

Förteckning över produkter som avses i artikel 2.1 a i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237
A.

Ris (artikel 1.2 b och del II i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)
KN-nummer

B.

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

1006 20

Råris, inklusive produkter importerade enligt
tullkvoter som avses i artikel 2.1 c i den dele
gerade förordningen (EU) 2016/1237

30 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet av
licensen, i enlighet med
artikel 7.2

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, inklusive produkter importerade en
ligt de tullkvoter som avses i artikel 2.1 c
i den delegerade förordningen (EU)
2016/1237

30 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet av
licensen, i enlighet med
artikel 7.2

1006 40 00

Brutet ris, inklusive produkter importerade
enligt tullkvoter som avses i artikel 2.1 c
i den delegerade förordningen (EU)
2016/1237

1 euro/ton

T.o.m. utgången av den andra
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet av
licensen, i enlighet med
artikel 7.2

Socker (artikel 1.2 c och del III i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)
KN-nummer

1701

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

Alla produkter som importeras enligt andra
förmånsvillkor än tullkvoter (1) (2)

20 euro/ton

T.o.m. utgången av den tredje
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet av
licensen, i enlighet med
artikel 7.2

(1) Kravet på importlicens gäller till och med den 30 september 2017.
(2) Med undantag av import av förmånssocker enligt KN-nummer 1701 99 10 med ursprung i Moldavien enligt rådets beslut
2014/492/EU av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av
associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan,
och Republiken Moldavien, å andra sidan (EUT L 260, 30.8.2014, s. 1) och med undantag av förmånsimport av socker enligt
KN-nummer 1701 med ursprung i Georgien enligt rådets beslut 2014/494/EU av den 16 juni 2014 om undertecknande, på
Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska
atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (EUT L 261, 30.8.2014, s. 1).

C.

Utsäde (artikel 1.2 e och del V i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)
KN-nummer

ex 1207 99 20

Varuslag

Sorter av hampfrön för utsäde

(1) Ingen säkerhet krävs.

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

(1)

T.o.m. utgången av den sjätte
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet av
licensen, i enlighet med
artikel 7.2, om inte annat före
skrivs av medlemsstaterna
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Lin och hampa (artikel 1.2 h och del VIII i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

5302 10 00

Varuslag

Mjukhampa, oberedd eller rötad

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

(1)

T.o.m. utgången av den sjätte
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet av
licensen, i enlighet med
artikel 7.2, om inte annat före
skrivs av medlemsstaterna

(1) Ingen säkerhet krävs.

E.

Frukt och grönsaker (artikel 1.2 i och del IX i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

0703 20 00

Vitlök, färsk eller kyld, inklusive produkter
importerade enligt tullkvoter som avses i arti
kel 2.1 c i den delegerade förordningen (EU)
2016/1237 (1)

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 7.2

ex 0703 90 00

Lök av andra Allium-arter, färsk eller kyld, in
klusive produkter importerade enligt tullkvo
ter som avses i artikel 2.1 c i den delegerade
förordningen (EU) 2016/1237 (1)

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 7.2

(1) Kravet på importlicens gäller till och med den 30 september 2017.

F.

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker (artikel 1.2 j och del X i bilaga I till förordning (EU)
nr 1308/2013)

KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

ex 0710 80 95

Vitlök (1) och Allium ampeloprasum (även ång
kokta och kokta i vatten), frysta, inklusive
produkter importerade enligt tullkvoter som
avses i artikel 2.1 c i den delegerade förord
ningen (EU) 2016/1237 (2)

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 7.2

ex 0710 90 00

Blandningar av grönsaker innehållande
vitlök (1) och/eller Allium ampeloprasum (även
ångkokta och kokta i vatten), frysta, inklusive
produkter importerade enligt tullkvoter som
avses i artikel 2.1 c i den delegerade förord
ningen (EU) 2016/1237 (2)

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 7.2

ex 0711 90 80

Vitlök (1) och Allium ampeloprasum tillfälligt
konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller
i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra
konserverande lösningar) men olämpliga för
direkt konsumtion i detta tillstånd, inklusive
produkter importerade enligt tullkvoter som
avses i artikel 2.1 c i den delegerade förord
ningen (EU) 2016/1237 (2)

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 7.2
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KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

ex 0711 90 90

Blandningar av grönsaker innehållande
vitlök (1) och/eller Allium ampeloprasum tillfäl
ligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas
eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller
andra konserverande lösningar) men olämp
liga för direkt konsumtion i detta tillstånd, in
klusive produkter importerade enligt tullkvo
ter som avses i artikel 2.1 c i den delegerade
förordningen (EU) 2016/1237 (2)

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 7.2

ex 0712 90 90

Torkad vitlök (1) och Allium ampeloprasum och
blandningar av torkade grönsaker innehål
lande vitlök (1) och/eller Allium ampeloprasum,
hela, i bitar, skivade, krossade eller pulverise
rade, men inte vidare beredda, inklusive pro
dukter importerade inom ramen för tullkvoter
som avses i artikel 2.1 c i den delegerade för
ordningen (EU) 2016/1237 (2)

50 euro/ton

Tre månader från och med da
gen för utfärdandet i enlighet
med artikel 7.2

(1) Även varuslag där ordet ”vitlök” endast är en del av beskrivningen ska omfattas. Dessa kan omfatta, men är inte begränsade
till ”solovitlök”, ”elefantvitlök”, ”enklyftsvitlök” eller ”jumbovitlök”.
(2) Kravet på importlicens gäller till och med den 30 september 2017.

G.

Andra produkter (artikel 1.2 x och avsnitt 1 i del XXIV i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)
KN-nummer

1207 99 91

Varuslag

Hampfrön andra än för utsäde

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

(1)

T.o.m. utgången av den sjätte
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet
i enlighet med artikel 7.2, om
inte annat föreskrivs av med
lemsstaterna

(1) Ingen säkerhet krävs.

H.

Etanol [även kallad etylalkohol] som framställts av jordbruksprodukter (artikel 1.2 u och del XXI i bilaga I till
förordning (EU) nr 1308/2013)
KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

ex 2207 10 00

Odenaturerad etanol med alkoholhalt av
minst 80 volymprocent, framställd av de jord
bruksprodukter som anges i bilaga I till för
draget

1 euro per hl

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet av
licensen, i enlighet med
artikel 7.2

ex 2207 20 00

Etanol och annan sprit, denaturerade, oavsett
alkoholhalt, framställd av de jordbrukspro
dukter som anges i bilaga I till fördraget

1 euro per hl

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet av
licensen, i enlighet med
artikel 7.2

ex 2208 90 91

Odenaturerad etanol med alkoholhalt av
mindre än 80 volymprocent, framställd av de
jordbruksprodukter som anges i bilaga I till
fördraget

1 euro per hl

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet av
licensen, i enlighet med
artikel 7.2
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KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

ex 2208 90 99

Odenaturerad etanol med alkoholhalt av
mindre än 80 volymprocent, framställd av de
jordbruksprodukter som anges i bilaga I till
fördraget

1 euro per hl

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet av
licensen, i enlighet med
artikel 7.2

DEL II
LICENSKRAV VID EXPORT

Förteckning över produkter som avses i artikel 2.2 a i den delegerade förordningen (EU) 2016/1237
A.

Ris (artikel 1.2 b och del II i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)
KN-nummer

B.

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

1006 20

Råris

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet av
licensen, i enlighet med
artikel 7.2

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat

3 euro/ton

T.o.m. utgången av den fjärde
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet av
licensen, i enlighet med
artikel 7.2

Socker (artikel 1.2 c och del III i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)
KN-nummer

Varuslag

Säkerhetsbelopp

Giltighetstid

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt
kemiskt ren sackaros, i fast form (1)

11 euro/
100 kg

T.o.m. utgången av den tredje
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet,
i enlighet med artikel 7.2 (2)

1702 60 95

Annat socker i fast form och sirap, inte inne
hållande tillsats av aromämnen eller färgäm
nen, med undantag av laktos, glukos, malto
dextrin och isoglukos (1)

4,2 euro/
100 kg

T.o.m. utgången av den tredje
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet,
i enlighet med artikel 7.2 (2)

Annan sirap och andra sockerlösningar med
tillsats av andra aromämnen eller färgämnen
än
isoglukos,
laktos,
glukos
och
maltodextrin (1)

4,2 euro/
100 kg

T.o.m. utgången av den tredje
månaden som följer på måna
den för dagen för utfärdandet,
i enlighet med artikel 7.2 (2)

1702 90 95

2106 90 59

(1) Kravet på exportlicens gäller till och med den 30 september 2017.
(2) För kvantiteter på högst 10 ton får den berörda parten inte använda mer än en sådan licens vid samma exporttillfälle.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1240
av den 18 maj 2016
om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad
gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 20 a, b, d, e, i, j, k, l, m, n
och o samt artikel 223.3 a, b, och c,
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning
och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78,
(EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (2), särskilt
artikel 62.2 a, b, c och i samt artikel 64.7 a,
Rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen
för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (3), särskilt artiklarna 2.3 och 3.4, och
av följande skäl:
(1)

Förordning (EU) nr 1308/2013 har ersatt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (4) och innehåller nya regler för
offentlig intervention och stöd till privat lagring. Genom förordningen ges kommissionen också befogenhet att
anta delegerade akter och genomförandeakter på det området. I syfte att säkerställa välfungerande ordningar för
offentlig intervention och stöd för privat lagring inom den nya rättsliga ramen måste vissa regler antas genom
sådana akter. De akterna bör ersätta kommissionens förordningar (EEG) nr 3427/87 (5), (EEG) nr 2351/91 (6),
(EG) nr 720/2008 (7), (EG) nr 826/2008 (8), (EG) nr 1130/2009 (9) och (EU) nr 1272/2009 (10). Förordningarna
upphör att gälla genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1238 (11).

(2)

I artikel 11 i förordning (EU) nr 1308/2013 föreskrivs att offentlig intervention ska tillämpas i fråga om vanligt
vete, durumvete, korn, majs, paddyris, färskt eller kylt nöt- och kalvkött, smör och skummjölkspulver, på de
villkor som anges i den förordningen.

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

EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.
EUT L 346, 20.12.2013, s. 12.
Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruks
marknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 299,
16.11.2007, s. 1).
Commission Regulation (EEC) No 3427/87 of 16 November 1987 laying down detailed rules for intervention on the market in rice
(EGT L 326, 17.11.1987, s. 25).
Kommissionens förordning (EEG) nr 2351/91 av den 30 juli 1991 om närmare bestämmelser för inköp av ris från interventionsorgan
för leverans som livsmedelsbistånd (EGT L 214, 2.8.1991, s. 51).
Kommissionens förordning (EG) nr 720/2008 av den 25 juli 2008 om fastställande av gemensamma tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller lagring och förflyttning av produkter som köpts in av ett utbetalande organ eller ett interven
tionsorgan (EUT L 198, 26.7.2008, s. 17).
Kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 av den 20 augusti 2008 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat
lagring för vissa jordbruksprodukter (EUT L 223, 21.8.2008, s. 3).
Kommissionens förordning (EG) nr 1130/2009 av den 24 november 2009 om fastställande av gemensamma tillämpningsföreskrifter
för kontroll av användningen av eller bestämmelsen för varor från intervention (EUT L 310, 25.11.2009, s. 5).
Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för
genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för
offentlig intervention (EUT L 349, 29.12.2009, s. 1).
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1238 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (se sidan 15 i detta nummer av EUT).

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
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(3)

I artikel 17 i förordning (EU) nr 1308/2013 föreskrivs att stöd för privat lagring får beviljas för vitsocker,
olivolja, linfiber, färskt eller kylt kött av nötkreatur som är åtta månader eller äldre, smör, ost, skummjölkspulver,
griskött samt får- och getkött, på de villkor som anges i den förordningen.

(4)

I förordning (EU) nr 1370/2013 fastställs regler avseende interventionspriser, kvantitativa begränsningar för
interventionsuppköp och fastställandet av stödbelopp för privat lagring.

(5)

För att förbättra och förenkla de förvaltnings- och kontrollmekanismer som gäller för ordningarna för offentlig
intervention och stöd för privat lagring bör det fastställas gemensamma regler för alla de produkter som
förtecknas i artiklarna 11 och 17 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(6)

Enligt artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 får kommissionen besluta att uppköp av durumvete, korn,
majs och paddyris ska inledas, om marknadssituationen så kräver. Offentlig intervention för nöt- och kalvkött får
inledas om det genomsnittliga marknadspriset under en representativ period är lägre än 85 % av den
referenströskel som anges i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1308/2013. I de fallen görs uppköpen inom ramen
för anbudsförfaranden.

(7)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1370/2013 får kommissionen fastställa stödbeloppet för privat lagring av
de produkter som förtecknas i artikel 17 i förordning (EU) nr 1308/2013, antingen genom ett anbudsförfarande
eller genom förutfastställelse av stödet.

(8)

För att sörja för att ordningarna för offentlig intervention och stöd till privat lagring fungerar effektivt bör
aktörerna använda sig av den metod för inlämning av erbjudanden, anbud och ansökningar som anges av det
utbetalande organet.

(9)

För att säkra en lämplig förvaltning av ordningarna bör det fastställas regler för intervention till fasta priser,
anbudsförfaranden för interventionsuppköp, försäljning av interventionsprodukter, fastställande av det högsta
stödbeloppet vid privat lagring, förutfastställelse av stödbeloppet vid privat lagring, inlämning av anbud,
erbjudanden och ansökningar samt för vilka anbud, erbjudanden och ansökningar som är giltiga.

(10)

I de fall små lagringsplatser, som kan vara spridda på flera ställen i en region, läggs ned för att effektivisera
ordningen för offentlig intervention, bör det fastställas vilken minsta lagringskapacitet som bör gälla för en
lagringsplats, men reglerna bör inte gälla i de fall en lagringsplats är belägen i nära anslutning till en flod, en sjö
eller en järnväg.

(11)

Med tanke på att det råder olika villkor vad gäller produktion, skördeperiod och lagringsbehov för de olika
produkter som omfattas av offentlig intervention och stöd för privat lagring, bör det fastställas särskilda villkor
för hur de olika produkterna kan komma i fråga för ordningarna.

(12)

För att säkra en sund förvaltning av ordningarna för offentlig intervention och stödet till privat lagring bör det
fastställas en minimikvantitet, både för uppköp och försäljning, under vilken det utbetalande organet inte kan
godta ett erbjudande eller ett anbud, oavsett om det är fråga om uppköp eller försäljning, eller under vilket det
utbetalande organet kan besluta att antingen fastställa ett högsta stödbelopp för privat lagring eller inte. Vid
uppköp av produkter till fast pris får det berörda utbetalande organet kräva större minimikvantiteter än vad som
anges i denna förordning, om detta är berättigat mot bakgrund av de villkor och förfaranden som gäller
i grossistledet eller de miljöbestämmelser som gäller i medlemsstaten.

(13)

För att säkra att erbjudandena och anbuden för intervention är seriösa och för att säkerställa att åtgärden får
önskad effekt på marknaden, både vad gäller intervention till fast pris och anbudsförfaranden, bör det fastställas
på vilken nivå säkerheten bör ligga.

(14)

För att säkerställa en effektiv förvaltning av ordningen för offentlig intervention bör det föreskrivas att
medlemstaterna bör anmäla inlämnade erbjudanden och anbud till kommissionen. Det bör införas åtgärder som
säkrar att de kvantitativa begränsningar som fastställts i artikel 3 i förordning (EU) nr 1370/2013 iakttas.

(15)

På grundval av de erbjudanden och anbud som inkommer får ett högsta inköpspris eller ett högsta stödbelopp
för privat lagring fastställas. Situationer kan emellertid uppstå på marknaden där ekonomiska eller andra aspekter
gör det nödvändigt att inte fastställa ett sådant pris eller sådant stöd eller att avvisa alla inkomna anbud.
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(16)

För att ordningen för offentlig intervention ska kunna fungera på ett tydligt och effektivt sätt måste det fastställas
allmänna regler för hur leveransordern bör utfärdas och för hur leveranserna av produkter till den av det
utbetalande organet fastställda lagringsplatsen bör gå till. När det gäller spannmål, ris, nötkött, smör och
skummjölkspulver bör det, med tanke på hur dessa sektorer fungerar, fastställas särskilda regler avseende dessa
sektorer.

(17)

För att säkra lämplig förvaltning av interventionslagren bör det, mot bakgrund av hur sektorena för spannmål
och ris fungerar, specificeras vilka skyldigheter medlemsstaterna har när det gäller det största tillåtna avståndet till
en lagringsplats och när det gäller de kostnader som uppstår om avståndet överskrids.

(18)

För tillämpningen av de gemensamma reglerna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 (1), är
det lämpligt att föreskriva att de kontroller av produkterna som görs under lagringsperioden måste göras
i enlighet med artikel 3 i den förordningen. Ett övertagandedokument ska utfärdas på grundval av de kontrollerna
och analyserna.

(19)

För att säkra att de produkter som lagras inom ramen för offentlig intervention håller god kvalitet, bör det för de
fall då produkterna inte uppfyller de tillämpliga kraven föreskrivas att aktören är skyldig att ta tillbaka
produkterna och stå för alla de kostnader som uppstått under den period som produkterna har lagrats på
lagringsplatser.

(20)

För de fall då nötkött måste urbenas är det nödvändigt att fastställa särskilda regler för nötköttssektorn som
kompletterar de allmänna reglerna.

(21)

Det bör antas regler för utbetalningarna, vilka bör ta hänsyn till prisjusteringar på grund av produktens kvalitet
eller på grund av var lagringsplatsen är belägen. För att ge aktörerna tid att anpassa sig till den nya ordningen för
offentlig intervention bör vissa villkor avseende prisjustering för spannmål tillämpas först från och med
regleringsåret 2017/18.

(22)

För att ge nödvändig information om produkternas egenskaper och om den lagringsplats där de lagras, bör det
utbetalande organ som innehar interventionslager som är tillgängliga för försäljning upprätta och offentliggöra
meddelanden om anbudsinfordran. Det bör fastställas en rimlig tidsfrist mellan den dag då en sådan anmälan
offentliggörs och sista dagen för inlämnande av anbud.

(23)

Kommissionen bör, med utgångspunkt från anbuden och den situation som råder på unionsmarknaden, fatta
beslut om huruvida ett lägsta interventionspris bör fastställas eller inte. De utbetalande organen beslutar därefter,
på grundval av kommissionens beslut, om de anbud som inkommit avseende produkter för försäljning bör
godtas eller avslås. Särskilda bestämmelser bör antas för tilldelning vad gäller nötkött, smör och
skummjölkspulver.

(24)

För att förenkla försäljningen av mindre kvantiteter som blivit kvar i lager i en medlemsstat och för att säkra en
sund förvaltning av ordningen bör det föreskrivas att det utbetalande organet på eget ansvar får inleda anbudsför
faranden för försäljning av sådana kvantiteter interventionsprodukter med tillämpning av samma regler som
gäller för de anbudsförfaranden som inleds av unionen, för att säkra likabehandling av samtliga aktörer. Av
samma skäl bör de utbetalande organen tillåtas att för direktförsäljning bjuda ut kvantiteter som, efter okulärbe
siktning i samband med den årliga inventeringen eller i samband med kontroller vid övertagandet, befunnits vara
omöjliga att packa om eller av försämrad kvalitet.

(25)

För att säkra att stödet till privat lagring kan övervakas på ett lämpligt sätt bör det anges vilka uppgifter som
krävs för att avtal om lagring ska kunna ingås, vilka skyldigheter som gäller för de avtalsslutande parterna samt
vilka villkor som gäller för inlagring, särskilt sådana som gör det möjligt för den myndighet som ansvarar för
kontroller av lagringen att effektivt inspektera lagringsförhållandena. Det bör också fastställas regler för den
avtalsenliga lagringsperioden.

(26)

För att ordningen för stöd till privat lagring ska kunna fungera på ett effektivt sätt måste det fastställas allmänna
regler för utlagring av produkterna och för utbetalningen av stödet för privat lagring. När det gäller smör och
skummjölk bör det, med tanke på dessa produkters egenskaper, fastställas särskilda regler som kompletterar de
allmänna reglerna.

(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper,
säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).
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(27)

I de fall beloppet för stöd för privat lagring förutfastställs, är det lämpligt att föreskriva en period för övervägande
så att marknadssituationen kan utvärderas innan beslut beträffande stödansökningar anmäls. I lämpliga fall bör
dessutom särskilda åtgärder fastställas med avseende på ansökningar som håller på att handläggas för att undvika
överdrivet eller spekulativt utnyttjande av ordningen för privat lagring. Sådana åtgärder kräver att man handlar
snabbt och kommissionen bör ges befogenhet att agera utan tillämpning av det förfarande som avses
i artikel 229.2 eller 229.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 samt att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder.

(28)

För att skydda unionens ekonomiska intressen bör det föreskrivas lämpliga kontrollåtgärder för att bekämpa
oriktigheter och bedrägeri. Dessa kontrollåtgärder bör omfatta fullständiga administrativa kontroller som
kompletteras med kontroller på plats. Det bör anges vilken omfattning och vilket innehåll kontrollåtgärderna bör
ha och hur de bör rapporteras, för att säkerställa ett rättvist och enhetligt tillvägagångssätt mellan
medlemsstaterna.

(29)

Felaktigt utbetalda belopp bör återkrävas i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU)
nr 908/2014 (1).

(30)

För en effektiv förvaltning av ordningarna för offentlig intervention och för stöd till privat lagring, är det
nödvändigt att föreskriva att medlemsstaterna regelbundet måste informera kommissionen om lagersituationen,
om vilka produkter som lagras in respektive lagras ut och om situationen när det gäller priser och produktion för
de produkter som anges i artiklarna 11 och 17 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(31)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
AVDELNING I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL I

Inledande bestämmelser
Artikel 1
Tillämpningsområde
1.
I denna förordning fastställs regler för tillämpningen av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU)
nr 1370/2013 vad gäller följande:
a) Uppköp och försäljning inom ramen för offentlig intervention av de produkter som anges i artikel 11 i förordning
(EU) nr 1308/2013.
b) Beviljande av stöd för privat lagring av de produkter som förtecknas i artikel 17 i förordning (EU) nr 1308/2013.
2.
Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser som fastställs
i genomförandeförordningar
a) om inledande av ett anbudsförfarande för uppköp av produkter eller om inledande av försäljning av interventions
produkter, eller
b) om inledande av ett anbudsförfarande eller om förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring.
(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsav
slutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).
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KAPITEL II

Allmänna gemensamma bestämmelser
Artikel 2
Inlämnande av erbjudanden, anbud och ansökningar och vilka av dessa som är giltiga
1.
Aktörerna ska lämna in erbjudanden och anbud för offentlig intervention och anbud och ansökningar om stöd för
privat lagring enligt den metod som anges av det utbetalande organet i den berörda medlemsstaten.
2.
För att kunna komma i fråga ska erbjudanden, anbud och ansökningar utfärdas på det officiella språket eller något
av de officiella språken i den medlemsstat där erbjudandena, anbuden eller ansökningarna lämnas in och de ska
dessutom innehålla minst följande uppgifter, vilka ska anges i det formulär som tillhandahålls av det utbetalande
organet:
a) Aktörens namn, adress och momsregistreringsnummer i den medlemsstat där aktörens huvudsakliga verksamhet
bedrivs.
b) Uppgift om erbjuden produkt och, om relevant, KN-nummer.
c) Uppgift om erbjuden kvantitet, kvantitet som omfattas av anbud eller kvantitet som det ansökts om, med iakttagande
av de minimikvantiteter som anges i artikel 5, om tillämpligt.
3.
Ett erbjudande, anbud eller en ansökan får inte innehålla några ytterligare villkor som införts av aktören än de som
fastställs i denna förordning eller i relevant genomförandeförordning om inledande av ett anbudsförfarande eller om
förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring.
4.
Om tidsfristen för inlämnande av erbjudanden, anbud eller ansökningar är en allmän helgdag, ska erbjudandena,
anbuden och ansökningarna lämnas in senast den sista arbetsdagen före den allmänna helgdagen.
5.
Erbjudanden, anbud eller ansökningar som lämnas in på en lördag, söndag eller allmän helgdag ska anses ha
inkommit till det utbetalande organet den första arbetsdagen efter den dag då de lämnas in.
6.

Erbjudanden, anbud och ansökningar får inte återkallas eller ändras efter det att de har lämnats in.

7.
Det utbetalande organet ska registrera giltiga erbjudanden, anbud och ansökningar med uppgift om de kvantiteter
som det är fråga om, samma dag som dessa tas emot.
8.
De rättigheter och skyldigheter som följer av att ett erbjudande, anbud eller en ansökan godtas ska inte kunna
överlåtas.

AVDELNING II
OFFENTLIG INTERVENTION
KAPITEL I

Särskilda regler för offentlig intervention
Artikel 3
Interventionslagringsplatser
1.

Varje interventionslagringsplats (nedan kallad lagringsplats) ska ha en lägsta lagringskapacitet enligt följande:

a) Spannmål: 5 000 ton, 7 500 ton avseende interventionsperioden 2017/18, 10 000 ton avseende interventions
perioden 2018/19 och 15 000 ton avseende interventionsperioden 2019/20.
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b) Ris: 5 000 ton, 7 500 ton avseende interventionsperioden 2017/18, 10 000 ton avseende interventionsperioden
2018/19.
c) Smör och skummjölkspulver: 400 ton, 600 ton avseende interventionsperioden 2017, 800 ton avseende interven
tionsperioden 2018.
Medlemsstater som har en lägre genomsnittlig årlig produktion av spannmål än 20 miljoner ton får fortsätta med en
lägsta lagringskapacitet på 10 000 ton från och med interventionsperioden 2019/20.
2.
För tillämpningen av denna artikel ska med lägsta lagringskapacitet avses en lägsta kapacitet som inte nödvändigtvis
måste finnas tillgänglig permanent, men som ska vara lättillgänglig under den period då interventionsuppköp kan äga
rum.
3.
Ett utbetalande organ får endast avvika från punkt 1 om organet kan påvisa att den lägsta lagringskapacitet som
anges i den punkten inte finns tillgänglig och att det finns ersättningslagringsplatser som är belägna i nära anslutning till
en flod, en sjö eller en järnväg.

Artikel 4
Fastställande av huruvida produkter kan komma i fråga för intervention
1.
För att fastställa om produkter kan komma i fråga för offentlig intervention ska de metoder som fastställs
i följande bestämmelser användas:
a) För spannmål: bilaga I delarna I, II, III och IV.
b) För ris: bilaga II del I.
c) För nötkött: bilaga III del I.
d) För smör: bilaga IV del I till denna förordning och kommissionens förordning (EG) 273/2008 (1).
e) För skummjölkspulver: bilaga V del I till denna förordning och förordning (EG) 273/2008.
2.
De metoder som ska användas för att fastställa kvaliteten på spannmål som är föremål för offentlig intervention
enligt bilaga I ska vara de som anges i den senaste versionen av de europeiska eller internationella standarder som är
i kraft den första dagen av varje regleringsår.

KAPITEL II

Interventionsuppköp av produkter

Avsn i tt 1
Al l mä nna best ä m m e lse r
Artikel 5
Minimikvantiteter som erbjuds eller som omfattas av ett anbud
1.
De minimikvantiteter av produkter som erbjuds för uppköp eller som omfattas av ett anbud för uppköp ska vara
följande:
a) Vanligt vete, korn och majs: 160 ton.
(1) Kommissionens förordning (EG) nr 273/2008 av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999
när det gäller de metoder som ska användas för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter (EUT L 88, 29.3.2008, s. 1).
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b) Durumvete: 20 ton.
c) Ris: 40 ton.
d) Nötkött: 20 ton.
e) Smör: 30 ton.
f) Skummjölkspulver: 30 ton.
Medlemsstater som har en lägre genomsnittlig årlig produktion av spannmål än 20 miljoner ton får välja att ha en lägsta
lagringskapacitet på 120 ton för vete, korn och majs.
2.
Ett utbetalande organ får fastställa större minimikvantiteter än vad som anges i punkt 1 om detta är berättigat mot
bakgrund av de villkor och förfaranden som gäller i grossistledet eller enligt de miljöbestämmelser som gäller
i medlemsstaten.

Artikel 6
Nivån på den säkerhet som krävs vid uppköp av produkter
Nivån på den säkerhet som krävs enligt artikel 4 a i den delegerade förordningen (EU) 2016/1238 i samband med att ett
erbjudande eller ett anbud för interventionsuppköp av produkter lämnas in ska vara enligt följande:
a) Spannmål: 20 euro/ton.
b) Ris: 30 euro/ton.
c) Nötkött: 300 euro/ton.
d) Smör: 50 euro/ton.
e) Skummjölkspulver: 50 euro/ton.

Artikel 7
Inlämnande av erbjudanden och anbud och vilka av dessa som är giltiga
1.
Ett erbjudande eller anbud ska vara giltigt om det uppfyller de krav som fastställs i artikel 2 och, när det är fråga
om ett anbudsförfarande, i en genomförandeförordning om inledande av ett anbudsförfarande enligt artikel 12.
Erbjudandet eller anbudet ska också uppfylla följande villkor:
a) Följande information ska minst ingå:
i)

För ris: Uppgift om typ och sort.

ii) Uppgift om lagringsplats för produkten vid den tidpunkt då erbjudandet eller anbudet lämnas in; detta gäller
emellertid inte nötkött.
iii) För spannmål och ris: Uppgift om den lagringsplats som erbjudandet eller anbudet avser.
iv) För spannmål och ris: Uppgift om skördeår och produktionsområde eller produktionsområden i unionen.
v) För smör och skummjölkspulver: Produktionsdatum.
vi) För smör och skummjölkspulver: Uppgift om det godkända produktionsföretagets namn och godkännan
denummer.
b) Aktören ska ha ställt en säkerhet i enlighet med artikel 4 a i den delegerade förordningen (EU) 2016/1238.
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c) För spannmål och ris ska aktören intyga
i)

att produkterna har sitt ursprung i unionen,

ii) att erbjudandet eller anbudet avser ett homogent parti som, för ris, ska omfatta paddyris av samma sort.
iii) uppgift om huruvida eventuell efterbehandling efter skörd har gjorts, efterbehandlingsproduktens namn, samt
uppgift om att efterbehandlingsprodukten har använts i enlighet med användningsföreskrifterna och att den är
godkänd i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (1).
2.
För andra produkter än nötkött får aktören medelst det formulär som avses i artikel 2.2 begära att produkten tas
över på den lagringsplats där produkterna förvaras vid den tidpunkt då erbjudandet eller anbudet lämnas in, på villkor
att lagringsplatsen uppfyller villkoren i artikel 7.1 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1238, och artikel 3 i den
här förordningen.

Artikel 8
Det utbetalande organets kontroll av erbjudanden och anbud
1.
De utbetalande organen ska besluta om giltigheten för erbjudanden och anbud på grundval av de villkor som
anges i artiklarna 2 och 7.
När det utbetalande organet beslutar att ett erbjudande eller ett anbud inte är giltigt, ska den berörda aktören meddelas
detta inom tre arbetsdagar från mottagandet av erbjudandet eller anbudet. För erbjudanden gäller att erbjudandet ska
betraktas som giltigt om aktören inte får något sådant meddelande.
2.
När det gäller spannmål och ris får de uppgifter som avses i artikel 7.1 c kontrolleras administrativt för att
fastställa om de uppfyller bestämmelserna efter det att det utbetalande organet har kontrollerat att erbjudandena eller
anbuden är giltiga, vid behov med hjälp av det utbetalande organ som är behörigt för den lagringsplats som anges av
aktören i enlighet med artikel 57.2.

Artikel 9
Meddelanden om erbjudanden och anbud till kommissionen
1.

Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla alla giltiga erbjudanden och anbud inom följande tidsfrister:

a) Anmälningar avseende erbjudanden ska lämnas in senast kl. 12.00 (lokal tid Bryssel) varje tisdag och ska innehålla
information om vilka kvantiteter av produkterna som under den föregående veckan har varit föremål för ett giltigt
erbjudande och relaterad information.
När de kvantiteter som erbjudandena avser närmar sig de gränser som anges i artikel 3.1 i förordning (EU)
nr 1370/2013, ska kommissionen informera medlemsstaterna om från och med vilken dag de ska meddela
kommissionen varje arbetsdag.
Från och med den dagen ska medlemsstaterna varje dag meddela kommissionen, senast kl. 14.00 (lokal tid Bryssel),
vilka kvantiteter som erbjudits till intervention under föregående arbetsdag.
b) När det gäller anbud ska de tidsgränser som fastställs i genomförandeförordningen om inledande av ett
anbudsförfarande tillämpas.
2.
De anmälningar som avses i punkt 1 leden a och b ska inte innehålla aktörens namn, adress och momsregistre
ringsnummer och, när det gäller smör och skummjölkspulver, inte namn och godkännandenummer för det godkända
företaget.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).
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3.
Om en medlemsstat inte anmäler ett giltigt erbjudande eller anbud till kommissionen inom de tidsfrister som avses
i punkt 1 leden a och b, ska den anses ha anmält till kommissionen att inga erbjudanden eller anbud inkommit.
Avsni tt 2
Up p kö p til l f as t p r is
Artikel 10
Inlämning av erbjudanden för uppköp av vanligt vete, smör och skummjölkspulver till fast pris
Erbjudanden kan lämnas in till det utbetalande organet från och med ingången av de perioder för offentlig intervention
som fastställs i artikel 12 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Artikel 11
Åtgärder för att iaktta de kvantitativa begränsningarna
1.
I syfte att iaktta de kvantitativa begränsningar som fastställs i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1370/2013 ska
kommissionen fatta beslut i enlighet med artikel 3.6 a i den förordningen om att
a) avsluta interventionsuppköpen till fast pris,
b) i de fall då godtagande av hela den erbjudna kvantiteten skulle leda till att den högsta kvantiteten överskrids, fastställa
en fördelningskoefficient som ska tillämpas på hela kvantiteten i de erbjudanden från var och en av aktörerna som
tagits emot den dag då beslutet fattas och som anmälts till kommissionen,
c) i lämpliga fall, avslå väntande erbjudanden som har lämnats in till de utbetalande organen i medlemsstaterna.
Kommissionen ska fatta beslut inom två arbetsdagar efter det att den anmälan görs som avses i artikel 9.1 a första
stycket och inom fem arbetsdagar efter det att den anmälan görs som avses i artikel 9.1 a tredje stycket.
För tillämpningen av denna artikel ska tidsfristen, i de fall då anmälningsdagen är en helgdag för kommissionen, börja
löpa den första arbetsdagen efter helgdagen i fråga. Om sådana allmänna helgdagar räknas in i tidsfristen för
kommissionens beslut ska endast arbetsdagar räknas.
2.
Genom undantag från artikel 2.6 får den aktör för vilken det har fastställts en tilldelningskoefficient enligt punkt 1
b, besluta att dra tillbaka sitt erbjudande inom fem arbetsdagar från och med den dag då det beslut, genom vilken
tilldelningskoefficienten fastställs, träder i kraft.
Avsn itt 3
Up p köp vi a e tt a nbud sfö r fa r a nde
Artikel 12
Anbudsförfarande
1.
Ett anbudsförfarande för uppköp av de produkter som avses i artikel 11 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska
inledas genom en genomförandeförordning om inledande av ett anbudsförfarande, vilken särskilt ska innehålla följande
information:
a) Uppgift om de berörda produkterna, och följande information:
i) För ris: Uppgift om typ och sort.
ii) För nötkött: Uppgift om huruvida anbudet avser uppköp av slaktkroppar som ska urbenas eller slaktkroppar som
ska lagras utan urbening.
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b) Den period som anbudsförfarandet omfattar (anbudsperioden) och vid behov de olika delperioder under vilka anbud
kan lämnas.
2.
Kommissionen kan inleda ett anbudsförfarande för uppköp av nötkött, uppdelat på kategori och medlemsstat eller
region i en medlemsstat, i enlighet med artikel 13.1 c i förordning (EU) nr 1308/2013, på grundval av de två senaste
veckonoteringarna för marknadspriserna. Kommissionen får avsluta anbudsförfarandet enligt artikel 13.2 i den
förordningen, på grundval av de senaste veckonoteringarna för marknadspriserna.
3.
Om kommissionen inleder ett begränsat anbudsförfarande enligt artikel 3.3 i förordning (EU) nr 1370/2013 ska
det i genomförandeförordningen om inledande av ett anbudsförfarande anges vilken specifik medlemsstat eller vilken
eller vilka regioner i en medlemsstat som anbudsförfarandet avser.
4.
När det gäller ris, får anbudsförfarandet begränsas till specifika sorter eller en eller flera typer av paddyris
(rundkornigt ris, mellankornigt ris, långkornigt ris i kategori A eller långkornigt ris i kategori B), enligt definitionen
i bilaga II del I punkt I.2 leden a, b och c i till förordning (EU) nr 1308/2013.
5.

När det gäller nötkött ska följande regler gälla:

a) Det genomsnittliga marknadspriset per godtagbar kategori i en medlemsstat eller en region i en medlemsstat ska
beräknas med hänsyn till priserna på kvaliteterna U, R och O, uttryckta som kvalitet R3 med hjälp av de konverter
ingskoefficienter som anges i bilaga III del II för den berörda medlemsstaten eller interventionsregionen.
b) De genomsnittliga marknadspriserna ska noteras i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 (1).
c) Det genomsnittliga marknadspriset per godtagbar kategori i en medlemsstat eller en region i en medlemsstat ska vara
genomsnittet av marknadspriserna för samtliga de kvaliteter som avses i led b, viktade i proportion till varje kvalitets
andel av det totala antalet slaktade djur i den medlemsstaten eller regionen.
Förenade kungariket ska bestå av följande två interventionsregioner:
i) Region I: Storbritannien.
ii) Region II: Nordirland.

Artikel 13
Inlämnande av anbud och vilka av dessa som är giltiga
1.
Utöver de allmänna villkor som fastställs i artiklarna 2 och 7, ska ett anbud för att vara giltigt innehålla ett
föreslaget pris i euro per måttenhet för produkten, som ska ha avrundats till högst två decimaler och som ska vara
exklusive moms.
När det gäller spannmål och ris ska anbudspriset per ton produkter motsvara den minimikvalitet som definieras
i bilaga I del II till den delegerade förordningen (EU) 2016/1238 eller den standardkvalitet för ris som definieras
i bilaga III avsnitt A till förordning (EU) nr 1308/2013, levererat till lagringsplatsen och inte lossat.
När det gäller smör och skummjölkspulver ska anbudspriset vara det pris som gäller för 100 kg produkter som levereras
till lagringsplatsens lastbrygga.
När det gäller nötkött ska anbuden innehålla uppgift om det noterade priset enligt artikel 12.5 a, uttryckt per ton
produkter av kvalitet R3, och om huruvida det är fråga om kött med ben som är avsett för urbening eller kött för
lagring utan urbening.
2.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15.2 i denna förordning får anbudspriset inte överstiga det interven
tionspris som anges i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1370/2013.
(1) Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 av den 10 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för
klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa (EUT L 337, 16.12.2008, s. 3).
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Artikel 14
Beslut om uppköpspris
1.

På grundval av de anbud som anmäls i enlighet med artikel 9 ska kommissionen besluta

a) att inte fastställa ett högsta uppköpspris, eller
b) att fastställa ett högsta uppköpspris.
2.

Det beslut som avses i punkt 1 ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15
Individuella beslut om anbud
1.

Om inget högsta uppköpspris har fastställts ska samtliga anbud avvisas.

2.
Om ett högsta uppköpspris har fastställts ska det utbetalande organet godta anbud som är på samma nivå eller
lägre än det högsta beloppet. Alla andra anbud ska avvisas.
Det utbetalande organet ska endast godta anbud som har anmälts till kommissionen i enlighet med artikel 9.
3.
Det utbetalande organen ska fatta de beslut som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel efter det att
kommissionens beslut enligt artikel 14.1 har offentliggjorts.
Det utbetalande organet ska underrätta aktörerna om utgången av deras deltagande i anbudsförfarandet inom tre
arbetsdagar efter det att kommissionens beslut träder ikraft.
Detta behöver inte göras om anbudet godtas och det utbetalande organet utfärdar en leveransorder enligt artikel 17
inom fem arbetsdagar efter det att kommissionens beslut träder i kraft. Vid ett sådant godtagande får det inte beviljas
någon ytterligare förlängning av tidsfristen för utfärdande av leveransordern enligt artikel 17.1 andra stycket.

Artikel 16
Begränsning av uppköp av nötkött
Om de utbetalande organen i medlemsstaterna erbjuds större kvantiteter nötkött än vad de kan överta får de begränsa
uppköpen till de kvantiteter de kan överta på sitt territorium eller i en av sina interventionsregioner enligt definitionen
i artikel 12.5.
De utbetalande organen ska sörja för likabehandling av alla parter vid sådana begränsningar.
Avsn it t 4
L e ver an s er o ch t ra nsp o r tko stna d e r
Artikel 17
Leveransorder
1.
Efter det att det utbetalande organet har kontrollerat huruvida erbjudandet eller anbudet i enlighet med
artiklarna 8 och 13 är giltigt, ska det utbetalande organet utfärda leveransordern inom fem arbetsdagar efter utgången av
den tidsfrist som anges i artikel 11.1 andra stycket eller inom fem arbetsdagar efter det att det beslut som avses
i artikel 14.1 träder i kraft.
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Det utbetalande organet får besluta att förlänga tidsfristen för utfärdande av leveransordern när detta är nödvändigt på
grund av att stora mängder spannmål eller ris har godtagits. Sista dagen för leverans av produkterna får emellertid inte
vara senare än 65 dagar efter utgången av tidsfristen eller efter det ikraftträdande som avses i första stycket. I sådana fall
ska det utbetalande organet informera de berörda aktörerna.
2.

Leveransordern ska dateras och numreras, samt innehålla följande uppgifter:

a) Den kvantitet som ska levereras.
b) Sista dag för leverans av produkterna.
c) Den lagringsplats som produkterna ska levereras till.
d) Det pris till vilket erbjudandet eller anbudet godtas.
3.

En leveransorder får endast utfärdas för kvantiteter som anmälts till kommissionen i enlighet med artikel 9.

Artikel 18
Särskilda bestämmelser för leverans av spannmål och ris
1.

Det utbetalande organet ska ange till vilken lagringsplats spannmålen eller riset ska levereras till lägsta kostnad.

2.
Aktören ska leverera produkterna till lagringsplatsen senast 60 dagar efter det att leveransordern utfärdades. Det
utbetalande organet kan emellertid förlänga perioden med två veckor, beroende på vilka kvantiteter det är fråga om.
I sådana fall får den leveransperiod som avses i artikel 17.1 andra stycket förlängas i enlighet med detta. Det utbetalande
organet ska informera de berörda aktörerna.
3.
Aktören ska bära kostnaderna för följande test som görs avseende spannmål i enlighet med de metoder som anges
i bilaga I del IV:
i)

Amylasaktivitetstest (Hagberg).

ii) Bestämning av proteininnehållet i durumvete och vanligt vete.
iii) Zelenytestet.
iv) Test av maskinbearbetningsbarhet.
v) Analyser av främmande ämnen.

Artikel 19
Transportkostnader för spannmål och ris
1.
Kostnaderna för transport av spannmål och ris från den lagringsplats där de lagrades när erbjudandet eller anbudet
lämnades in till den lagringsplats som anges i leveransordern ska bäras av aktören när avståndet är högst 50 km.
För större avstånd ska de tillkommande transportkostnaderna bäras av det utbetalande organet och ersättas av
kommissionen och uppgå till 0,05 euro per ton och kilometer.
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2.
Om det utbetalande organ som köper upp spannmålen eller riset ligger i en annan medlemsstat än den på vars
territorium produkten lagras, ska emellertid avståndet mellan säljarens lager och gränsen till den medlemsstat i vilken
det uppköpande utbetalande organet är beläget, inte tas med i beräkningen av det största avstånd som avses i punkt 1.

Artikel 20
Särskilda bestämmelser för leverans av nötkött
1.
Uppköpspriset för nötkött ska vara priset på det nötkött som levereras till invägningen vid ingången till
lagringsplatsen eller, om köttet ska benas ur, till styckningsanläggningen.
2.

Lossningskostnaderna ska bäras av aktören.

3.
Aktören ska leverera produkterna senast 15 dagar efter det att leveransordern utfärdades. Det utbetalande organet
kan emellertid förlänga perioden med en vecka, beroende på vilka kvantiteter det är fråga om. I sådana fall ska det
utbetalande organet informera de berörda aktörerna.

Artikel 21
Särskilda bestämmelser för förpackning, leverans och lagring av smör och skummjölkspulver
1.

Smör ska förpackas och levereras i block med en nettovikt på 25 kg i enlighet med villkoren i bilaga IV del II.

2.
Skummjölkspulver ska förpackas och levereras i säckar med en nettovikt på 25 kg i enlighet med villkoren
i bilaga V del II.
3.
Aktören ska leverera smöret eller skummjölkspulvret till lagringsplatsens lastbrygga inom 21 dagar efter det att
leveransordern utfärdades. Det utbetalande organet kan emellertid förlänga perioden med en vecka, beroende på vilka
kvantiteter det är fråga om. I sådana fall ska det utbetalande organet informera de berörda aktörerna.
Smör och skummjölkspulver ska levereras på pallar av en kvalitet som lämpar sig för långtidslagring och de levererade
pallarna ska ersättas med likvärdiga pallar. Alternativt kan ett likvärdigt system godkännas av det utbetalande organet.
Kostnaden för lossning av smöret eller skummjölkspulvret vid lagringsplatsens lastbrygga ska bäras av det utbetalande
organet.
4.
Det utbetalande organet ska kräva att inlagringen och lagringen av smör och skummjölkspulver sker på pallar på
ett sådant sätt att partierna lätt kan identifieras och är lättåtkomliga.

Artikel 22
Leverans
1.

För leveransdagen gäller följande:

a) För spannmål, ris, smör och skummjölkspulver: leveransdagen ska vara den dag det bekräftas att hela den kvantitet
som avses i leveransordern lagras in på den utsedda lagringsplatsen. Denna dag får inte infalla tidigare än dagen efter
det att leveransordern utfärdades.
b) För varje sändning av nötkött: leveransdagen ska vara dagen för invägning vid ingången till lagringsplatsen eller, om
köttet ska benas ur, till styckningsanläggningen.
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2.
Det utbetalande organet får besluta att övertagandet av spannmål, ris, smör och skummjölkspulver får ske på den
lagringsplats där produkterna förvaras vid den tidpunkt då erbjudandet eller anbudet lämnas in, förutsatt att
lagringsplatsen uppfyller villkoren i artikel 7.1 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1238, och artikel 3 i den här
förordningen. I det fallet ska leveransdagen infalla dagen efter det att leveransordern utfärdades och vara den relevanta
dagen enligt artikel 18.2 a i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014.
3.
Produkterna ska tas över av det utbetalande organet eller dess representant, som ska vara oberoende i förhållande
till aktören.

Avsni tt 5
K on tr o ll o ch öve r ta ga nde
Artikel 23
Övertagandedokumentet
1.
Övertagandedokumentet ska utfärdas av det utbetalande organet efter det att det inom ramen för föreskrivna
kontroller och analyser har fastställts att de stödberättigandekrav som anges i artikel 3 i den delegerade förordningen
(EU) 2016/1238 har uppfyllts. I övertagandedokumentet ska minst följande anges:
a) Levererade kvantiteter och, för ris, den sort det är fråga om.
b) De egenskaper hos produkterna som har fastställts genom analyser, i den mån detta är relevant för beräkningen av
priset.
c) Eventuella kvantiteter som inte har tagits över. I detta fall ska aktören underrättas om dessa kvantiteter.
2.

Övertagandedokumentet ska dateras och skickas till aktören och lagerhållaren.

Artikel 24
Aktörens skyldigheter
Produkterna ska uppfylla de stödberättigandekrav som anges i artikel 3 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1238.
Då de föreskrivna kontrollerna visar att produkterna inte uppfyller stödberättigandekraven ska aktören
a) på egen bekostnad återta de berörda produkterna, och
b) stå för de extrakostnader som uppstått från den dag som produkterna lagrades in till den dag då de lagras ut.
De kostnader som ska bäras av aktören ska fastställas på grundval av schablonbelopp för inlagrings-, utlagrings- och
lagringkostnader i enlighet med artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 906/2014 (1).

Artikel 25
Krav på urbening av nötkött
Om urbening krävs enligt anbudsförfarandet ska det utbetalande organet sörja för att allt uppköpt nötkött benas ur
enligt bilaga III del III.
(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 906/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utgifter för offentlig intervention (EUT L 255, 28.8.2014, s. 1).

30.7.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/85

Avsni tt 6
P r i sj u st er inga r o ch be ta l nin ga r
Artikel 26
Prisjusteringar för spannmål och ris
1.

Prisjusteringen enligt artiklarna 2.2 och 3.4 i förordning (EU) nr 1370/2013 ska göras i enlighet med följande:

a) Delarna V och VI i bilaga I till denna förordning när det gäller spannmål.
b) Del II i bilaga II till denna förordning när det gäller ris.
2.
Om det utbetalande organet tar över och lagrar spannmål och ris på lagringsplatsen i enlighet med artikel 22.2 ska
uppköpspriset minskas med fem euro/ton.

Artikel 27
Betalningar
1.
Betalning för de kvantiteter som anges i övertagandedokumentet ska ske senast 65 dagar efter den leveransdag som
avses i artikel 22, såvida inte en administrativ undersökning pågår.
2.
Betalning ska endast erläggas för den kvantitet som faktiskt har levererats och godkänts. Om denna kvantitet
överstiger den kvantitet som anges i leveransordern ska endast den kvantitet som anges i leveransordern betalas.

KAPITEL III

Försäljning av interventionsprodukter
Artikel 28
Inledande av anbudsförfarandet
1.
De produkter som övertagits inom ramen för offentlig intervention och är tillgängliga för försäljning ska säljas
genom ett anbudsförfarande.
2.

Anbudsförfarandet ska inledas inom ramen för en genomförandeförordning om inledande av försäljning.

Den första tidsfristen för inlämnande av anbud ska fastställas tidigast sex dagar efter offentliggörandet av den
genomförandeförordningen i Europeiska unionens officiella tidning.
3.
Anbudsförfaranden får inledas för försäljning av produkter som finns lagrade i en eller flera regioner i unionen
eller i en medlemsstat.
4.

Genomförandeförordningen om inledande av försäljning ska särskilt innehålla följande information:

a) De produkter som omfattas, och särskilt följande:
i) För ris, uppgift om typ och sort.
ii) För nötkött, uppgift om de relevanta styckningsdelarna.
b) Den period som omfattas (anbudsperiod) och de olika delperioder under vilka anbud kan lämnas in.
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c) För nötkött, smör och skummjölkspulver, uppgift om de minimikvantiteter för vilka anbud får lämnas.
d) Storleken på den säkerhet som ska ställas vid inlämnandet av ett anbud.
Genomförandeförordningen kan innehålla dessutom följande uppgifter:
a) De totala kvantiteter som anbudsförfarandet avser.
b) Eventuella bestämmelser om transportkostnader för spannmål och ris.
5.
Ett anbudsförfarande får begränsas till specifika användningsområden eller bestämmelseorter och inbegripa
bestämmelser för kontroll av användningen eller bestämmelseorten.

Artikel 29
Meddelande om anbudsinfordran och åtgärder rörande meddelandet om anbudsinfordran

1.
Alla utbetalande organ som har interventionslager som är tillgängliga för försäljning ska utarbeta ett meddelande
om anbudsinfordran som ska offentliggöras senast fyra dagar före den första dagen för inlämnande av anbud.
2.

I meddelandet om anbudsinfordran ska i synnerhet följande anges:

a) Namn och adress till det utbetalande organ som utfärdar anbudsinfordran.
b) En hänvisning till genomförandeförordningen om inledande av försäljning.
c) Tidsfrister för inlämnande av anbud för varje delanbudsinfordran.
d) För varje lagringsplats, namn och adress till lagerhållaren och, beroende på vad som är lämpligt:
i)

För spannmål och ris, uppgift om tillgängliga kvantiteter i olika partier, vilka ska fördelas på ett sådant sätt att det
är möjligt att säkra likabehandling av aktörerna, samt uppgift om vilken kvalitet som varje parti omfattar,

ii) För nötkött, uppgift om tillgängliga kvantiteter per styckningsdel i enlighet med bilaga III del IV och leveransdag.
iii) För smör och skummjölkspulver, uppgift om tillgängliga kvantiteter och leveransdag.
e) Leveransstadium enligt artikel 30.1 d och, om tillämpligt, typ av förpackning.
f) Uppgift om huruvida det på lagringsplatsen finns möjligheter till lastning på transportmedel.
g) För smör, i förekommande fall, tillgänglig kvantitet osyrat smör per lagringsplats, i enlighet med del II.2 d i bilaga IV.
3.

Det utbetalande organet ska se till att meddelandena om anbudsinfordran offentliggörs på lämpligt sätt.

4.

Det utbetalande organet ska vidta de åtgärder som behövs för att de berörda parterna ska få möjlighet att

a) innan anbud lämnas, på egen bekostnad inspektera och ta prov på spannmål och ris som är till salu och undersöka
dessa, och
b) ta del av resultaten av de analyser som avses i bilaga I del IV, bilaga II del I, bilaga IV del I och bilaga V del I,
beroende på vad som är lämpligt.
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Artikel 30
Inlämnande av anbud och vilka av dessa som är giltiga
1.
Ett anbud ska vara giltigt om det uppfyller de krav som fastställs i artikel 2 och i genomförandeförordningen om
inledande av försäljning. Erbjudandet eller anbudet ska också uppfylla följande villkor:
a) Anbudet ska innehålla en hänvisning till genomförandeförordningen om inledande av försäljning och uppgift om
delperiodens sista dag för inlämnande av anbud.
b) För nötkött ska de relevanta styckningsdelarna anges.
c) För spannmål och ris ska den totala kvantiteten för hela försäljningspartiet anges.
d) I anbudet ska anbudspriset i euro per måttenhet anges, avrundat till högst två decimaler och exklusive moms, enligt
följande:
i)

för spannmål och ris, för den produkt som lastats ombord på ett transportmedel,

ii) för smör eller skummjölkspulver, för den produkt som levererats på pallar vid lagringsplatsens lastbrygga eller
i tillämpliga fall, på lastpallar som lastats på transportmedlet i de fall det är fråga om en lastbil eller en
järnvägsvagn, eller
iii) för nötkött, för den produkt som levererats till lagringsplatsens lastbrygga.
e) För nötkött, smör och skummjölkspulver ska anges att anbudet avser minst de minimikvantiteter som avses
i genomförandeförordningen om inledande av försäljning.
f) I anbudet ska anges den lagringsplats där produkten förvaras; för smör och skummjölkspulver får en alternativ
lagringsplats anges.
g) Aktören ska ha ställt den säkerhet som föreskrivs i genomförandeförordningen om inledande av försäljning.
2.
För spannmål ska anbudspriset avse den minimikvalitet som anges i del II i bilaga I till den delegerade
förordningen (EU) 2016/1238 eller, för ris, den standardkvalitet som anges i avsnitt A i bilaga III till förordning (EU)
nr 1308/2013.
3.

För nötkött, smör och skummjölkspulver ska anbudspriset avse nettovikten.

För smör kan det i anbudet, i förekommande fall, anges att det lämnas in uteslutande för osyrat smör i enlighet med
artikel 29.2 g.

Artikel 31
Anmälan av anbud till kommissionen
1.
Medlemsstaterna ska anmäla alla giltiga anbud till kommissionen, inom de tidsfrister som fastställs i genomförande
förordningen om inledande av försäljning.
2.

De anmälningar som föreskrivs i punkt 1 får inte innehålla aktörens namn, adress och momsregistreringsnummer.

3.
Om en medlemsstat inte anmäler ett giltigt anbud till kommissionen inom de tidsfrister som avses i punkt 1, ska
den anses till kommissionen ha anmält att inga anbud inkommit.
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Artikel 32
Beslut om försäljningspris
1.
På grundval av de anbud som anmälts i enlighet med artikel 31 ska kommissionen i enlighet med det förfarande
som avses i artikel 229.2 i förordning (EU) nr 1308/2013, besluta
a) att inte fastställa ett lägsta försäljningspris, eller
b) att fastställa ett lägsta försäljningspris.
När det gäller smör och skummjölkspulver får det lägsta försäljningspriset variera beroende på var de produkter som
bjuds ut till försäljning lagras.
2.

Det beslut som avses i punkt 1 ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 33
Individuella beslut om anbud
1.

Om inget lägsta försäljningspris har fastställts ska samtliga anbud avvisas.

2.
Om ett lägsta försäljningspris har fastställts, ska de utbetalande organen avvisa alla anbud som ligger under det
lägsta försäljningspriset.
De utbetalande organen ska endast godta anbud som har anmälts till kommissionen i enlighet med artikel 31.
3.
De utbetalande organen ska fatta de beslut som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel efter det att
kommissionens beslut enligt artikel 32 har offentliggjorts.
Det utbetalande organet ska underrätta aktörerna om utgången av deras deltagande i anbudsförfarandet inom tre
arbetsdagar efter det att kommissionens beslut träder ikraft.

Artikel 34
Särskilda bestämmelser för tilldelning av nötkött, smör och skummjölkspulver
1.
När det gäller smör och skummjölkspulver ska den aktör som erbjuder det högsta priset tilldelas avtal. Om avtalet
inte omfattar hela den tillgängliga kvantiteten, ska avtal på den återstående kvantiteten tilldelas de andra aktörerna
i fallande ordning efter erbjudet pris.
2.
Om ett anbud som godtas avser en större kvantitet av nötkött, smör eller skummjölkspulver än vad som finns
tillgängligt på en viss lagringsplats ska aktören i fråga endast tilldelas den tillgängliga kvantiteten. Om aktören ger sitt
godkännande får det utbetalande organet tilldela en produkt från andra lagringsplatser så att det är möjligt att tillgodose
kvantiteten i anbudet.
3.
Om antagandet av två eller flera anbud till samma pris från en viss lagringsplats skulle leda till att den tillgängliga
kvantiteten av nötkött, smör och skummjölkspulver överskrids, ska den tillgängliga kvantiteten tilldelas i proportion till
de kvantiteter som begärts i anbuden. Om detta emellertid innebär att det tilldelas kvantiteter som är mindre än den
minimikvantitet som anges i artikel 28.4 c ska tilldelningen ske genom lottdragning.
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4.
Om den kvantitet av nötkött, smör och skummjölkspulver som är kvar på lagringsplatsen när alla aktörer som
tilldelats avtal har fått sin andel understiger den minimikvantitet som anges i artikel 28.4 c ska det utbetalande organet
erbjuda denna resterande kvantitet till de aktörer som har tilldelats avtal, med början hos den aktör som erbjöd det
högsta priset. Dessa ska erbjudas möjlighet att köpa resterande kvantitet till det lägsta försäljningspriset.
5.
Det utbetalande organet ska tilldela produkten på grundval av dess inlagringsdag, vilket innebär att den äldsta
produkten av den totala kvantitet som är tillgänglig på de lagringsplatser som aktören har angivit, eller eventuellt av den
kvantitet smör eller osyrat smör eller styckningsdelar av nötkött i det kyl- och fryshus som aktören har angivit, alltid
tilldelas först.

Artikel 35
Betalningar
Aktörer som tilldelats avtal ska, innan produkten lagras ut och inom den tidsfrist som anges i artikel 37.2, till det
utbetalande organet betala anbudspriset för varje kvantitet som de tar ut från lagringsplatsen, enligt vad som har
anmälts av det utbetalande organet enligt artikel 33.3.

Artikel 36
Försäljning som sköts av medlemsstaterna
1.
Om inget anbudsförfarande enligt artikel 28 pågår i en medlemsstat får det utbetalande organet själv inleda ett
anbudsförfarande för försäljning av interventionsprodukter om den sammanlagda kvantitet som finns kvar på en
lagringsplats är mindre än följande kvantiteter:
a) Enskilda spannmålssorter: 10 000 ton.
b) Ris: 2 000 ton.
c) Nötkött, smör och skummjölkspulver: 200 ton.
2.
Kapitel II i den delegerade förordningen (EU) 2016/1238 och detta kapitel ska tillämpas på anbudsförfaranden som
inleds av ett utbetalande organ enligt punkt 1, med undantag av artiklarna 28.2, 29.2., 30.1 a och 30.1 e, 31 och 32.2
i denna förordning. Artikel 32.1 ska gälla med nödvändiga ändringar när medlemsstaten fattar motsvarande beslut.
3.
Inom ramen för de kvantiteter som anges i punkt 1 får de utbetalande organen bjuda ut för direktförsäljning
sådana produkter som, efter okulärbesiktning i samband med den årliga inventeringen i enlighet med artikel 3.3 första
stycket led g och artikel 3.4 i den delegerade förordningen (EU) nr 907/2014 eller i samband med kontroller vid
övertagandet, befunnits vara omöjliga att packa om eller försämrade kvalitetsmässigt.
4.

De utbetalande organen ska säkerställa likabehandling av alla berörda anbudsgivare.

Artikel 37
Utlagringsorder
1.
När det belopp som avses i artikel 35 har erlagts ska det utbetalande organet utfärda en utlagringsorder som ska
innehålla följande uppgifter:
a) Den kvantitet för vilken beloppet i fråga har betalats.
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b) Den lagringsplats där produkten lagras.
c) Sista dag för utlagring av produkten.
2.
En aktör som tilldelats avtal ska inom 30 dagar efter den anmälan som avses i artikel 33.3 lagra ut den produkt
som han eller hon har fått sig tilldelad. Efter denna tidsperiod ska kostnaderna och riskerna bäras av aktören.

Artikel 38
Utlagring av smör och skummjölkspulver
1.
Vid utlagringen ska det utbetalande organet, vid leverans utanför lagringsplatsen, tillhandahålla smöret och
skummjölkspulvret på lastpallar vid lagringsplatsens lastbrygga; om det är fråga om en lastbil eller en järnvägsvagn ska
smöret och skummjölkspulvret lastas ombord på transportmedlet. De kostnader som uppstår ska bäras av det
utbetalande organet.
2.
Aktören ska överlämna likvärdiga lastpallar i utbyte till det utbetalande organet. Alternativt kan ett likvärdigt
arrangemang godkännas av det utbetalande organet.
3.
Eventuella kostnader för stuvning och lossning av smöret eller skummjölkspulvret från pallarna ska bäras av
aktören.

AVDELNING III
STÖD FÖR PRIVAT LAGRING

KAPITEL I

Särskilda regler gällande stöd för privat lagring

Avsn i tt I
A ll mä nna be st ä mm el se r
Artikel 39
Inledande av anbudsförfaranden och förutfastställelse av stöd
1.
Genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarandet eller om förutfastställelse av stödbeloppet kan
innehålla följande uppgifter:
a) De relevanta produkterna eller produkttyperna och relevanta KN-nummer för dessa, om tillämpligt.
b) I fråga om stöd som förutfastställs, stödbeloppet för lagring per måttenhet för de produkter som omfattas.
c) Vilken måttenhet som används för kvantiteterna.
d) Uppgift om huruvida anbudet eller det förutfastställda stödet avser produkter som redan har inlagrats.
e) I fråga om anbud, den period som omfattas (anbudsperiod) och, om nödvändigt, de olika delperioder under vilka
anbud kan lämnas in, och i fråga om stöd som förutfastställts, perioden för inlämnande av en ansökan.
f) Lagringsperioden.
g) Den totala kvantiteten, om tillämpligt.
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h) Minimikvantiteten per anbud eller ansökan.
i) Storleken på säkerheten per måttenhet för anbud och, om tillämpligt, för ansökningar.
j) Perioderna för in- och utlagring.
k) De uppgifter som ska finnas på förpackningarna, om tillämpligt.
2.
Om beviljande av stöd för privat lagring begränsas till vissa medlemsstater eller regioner i en medlemsstat enligt
artikel 18.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013 får anbud och ansökningar endast lämnas in i de berörda
medlemsstaterna.
3.
När det gäller anbud ska det gå minst sex dagar mellan dagen för ikraftträdandet av genomförandeförordningen
om inledande av anbudsförfarandet och den första dagen för inlämnande av anbud.

Artikel 40
Inlämnande av anbud och giltigheten för anbud och ansökningar avseende stöd för privat lagring
För att vara giltiga ska anbud eller ansökningar avseende stöd för privat lagring uppfylla kraven enligt artikel 2 och
följande villkor:
a) Följande information ska minst ingå:
i)

En hänvisning till genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarandet eller om förutfastställelse av
stödbeloppet för privat lagring.

ii) Lagringsperioden när så krävs enligt genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarandet eller om
förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring.
iii) Kvantiteten produkter som omfattas av anbudet eller ansökan.
iv) Om produkterna redan är i lager, namn och adress för varje plats för privat lagring, lagringsplatsen för partier/
behållare/silor med motsvarande kvantiteter och, i förekommande fall, det nummer som identifierar det godkända
företaget.
v) När det gäller anbud, sista dagen i delperioden för inlämnande.
vi) När det gäller anbud, stödbeloppet i euro per måttenhet, avrundat till högst två decimaler och exklusive moms.
b) Aktören har ställt den säkerhet som avses i genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarandet eller om
förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring.

Artikel 41
Det utbetalande organets kontroll av anbud och ansökningar
1.
Det utbetalande organet ska besluta om huruvida anbuden och ansökningarna uppfyller kraven på grundval av de
villkor som anges i artiklarna 2 och 40.
2.
När det utbetalande organet beslutar att ett anbud eller en ansökan inte är giltigt, ska den berörda aktören
underrättas inom tre arbetsdagar från mottagandet av anbudet eller ansökan.
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Artikel 42
Anmälan av anbud och ansökningar till kommissionen
1.

Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla alla giltiga anbud och ansökningar inom följande tidsfrister:

a) När det gäller anbud ska de tidsgränser som fastställs i genomförandeförordningen om inledande av anbudsför
farandet tillämpas.
b) När det gäller ansökningar ska anmälan göras senast kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel) varje tisdag och avse de produktk
vantiteter som under den föregående veckan har varit föremål för en giltig ansökan och relevant information.
Kommissionen kan begära att sådana anmälningar görs oftare, om sådan information är nödvändig för att förvalta
systemet.
2.
De anmälningar som föreskrivs i punkt 1 a och b får inte innehålla aktörens namn, adress och momsregistrerings
nummer.
3.
Om en medlemsstat inte anmäler ett giltigt anbud eller en giltig ansökan till kommissionen inom de tidsfrister som
avses i punkt 1 a och b, ska den anses ha anmält att inga anbud eller ansökningar inkommit.

Avsn i tt I I
För u tf a s ts t ä ll el se a v s tö d be l op p et fö r p r iva t la g r ing geno m e tt a nbuds fö r fa r and e
Artikel 43
Beslut om ett högsta stödbelopp för privat lagring
1.
På grundval av de anbud som anmälts i enlighet med artikel 42 ska kommissionen enligt artikel 4.2 a i förordning
(EU) nr 1370/2013, besluta
a) att inte fastställa ett högsta stödbelopp, eller
b) att fastställa ett högsta stödbelopp.
2.
Om anbudet avser en total kvantitet i enlighet med artikel 39.1 g och om tilldelningen av de totala kvantiteter för
vilka det beloppet har erbjudits skulle leda till att den totala kvantiteten överskrids, ska kommissionen i enlighet med
förfarandet i artikel 229.2 i förordning (EU) nr 1308/2013, anta ett beslut om fastställande av en tilldelningskoefficient.
Koefficienten ska tillämpas på de anbud som har mottagits och som ligger på samma nivå som det högsta stödbeloppet.
Genom undantag från artikel 2.6 får en aktör för vilken en tilldelningskoefficient gäller dra tillbaka sitt anbud inom tio
arbetsdagar från och med den dag då beslutet om fastställande av en tilldelningskoefficient träder ikraft.
3.

Beslut om stöd enligt punkterna 1 och 2 ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 44
Individuella beslut om anbud
1.

Om inget högsta stödbelopp för privat lagring har fastställts ska samtliga anbud avvisas.
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2.
Om ett högsta stödbelopp har fastställts ska det utbetalande organet godta anbud som ligger på samma nivå eller
lägre än det beloppet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 43.2. Alla andra anbud ska avvisas.
Det utbetalande organet ska endast godta anbud som har anmälts i enlighet med artikel 42.
3.
Det utbetalande organet ska fatta de beslut som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel efter det att
kommissionens beslut enligt artikel 43.1 har offentliggjorts.
Det utbetalande organet ska underrätta aktörerna om utgången av deras deltagande i anbudsförfarandet inom tre
arbetsdagar efter det att kommissionens beslut träder ikraft.

Avsni tt I II
Fö r utf a s t st ä ll els e a v stö dbe lo p p e t fö r p r ivat l ag r ing
Artikel 45
Beslut om ansökningar om förutfastställt stöd för privat lagring
1.
För produkter som redan har inlagrats ska en giltig ansökan anses ha godkänts den åttonde arbetsdagen efter den
dag då den mottogs, förutsatt att kommissionen inte fattar ett beslut i enlighet med punkt 3 däremellan.
2.
För produkter som inte redan har inlagrats ska beslut om godkännande av giltig ansökan anmälas av det
utbetalande organet till aktören den åttonde arbetsdagen efter den dag då den mottogs, förutsatt att kommissionen inte
fattar ett beslut i enlighet med punkt 3 däremellan.
3.
Om en granskning av situationen visar att stödordningen för privat lagring har överanvänts eller att det finns risk
för en överdriven användning eller spekulation, får kommissionen, utan tillämpning av det förfarande som avses
i artikel 229.2 eller 229.3 i förordning (EU) nr 1308/2013, besluta att
a) göra ett uppehåll i tillämpningen av ordningen i högst fem arbetsdagar; ansökningar som lämnas in under denna
period ska inte godtas,
b) fastställa en enhetlig procentsats med vilken kvantiteterna i ansökningarna minskas; i förekommande fall ska avtalad
minimikvantitet beaktas, och
c) avslå ansökningar som lämnats in före uppehållet och som skulle ha behandlats under uppehållet.
Genom undantag från artikel 2.6 får en aktör för vilken första stycket led b gäller dra tillbaka sitt anbud inom tio
arbetsdagar från och med den dag då beslutet om fastställande av en procentuell minskning träder ikraft.

Avsni tt IV
I n la g r in g av pr o dukt er i p r iva t a la ge r
Artikel 46
Information om platsen för privat lagring av produkter som ännu inte är i lager
Efter mottagandet av den anmälan som avses i artikel 44.3 andra stycket eller anmälan om det beslut som avses
i artikel 45.2 ska aktören till det utbetalande organet anmäla tidsramarna för inlagringen av produkterna, namn och
adress för varje plats för privat lagring och berörda kvantiteter. Anmälan ska göras till det utbetalande organet minst
fem arbetsdagar innan inlagringen av partierna inleds. Det utbetalande organet får besluta att godkänna en kortare
tidsfrist än fem arbetsdagar.
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Artikel 47
Inlagring av produkter som ännu inte är i lager
1.
Produkter ska inlagras inom 28 dagar efter den anmälan som avses i artikel 44.3 andra stycket när det gäller
anbud, eller den anmälan av det beslut som avses i artikel 45.2 när det gäller ansökningar.
2.
För kött ska inlagring, för varje enskilt parti av den kvantitet som omfattas av anbudet eller ansökan, påbörjas den
dag partiet ställs under den behöriga myndighetens kontroll. Denna dag ska vara den dag då nettovikten på den färska
eller kylda produkten fastställs
a) på platsen för den privata lagringen, om produkten fryses in där, eller
b) på platsen för infrysningen, om produkten fryses in på något lämpligt ställe utanför platsen för den privata lagringen.
3.
Inlagringen ska anses vara avslutad den dag då det sista enskilda partiet av den kvantitet som omfattas av anbudet
eller ansökan har inlagrats.

KAPITEL II

Lagringsavtal

Avsn it t I
Ingå e nde a v avt a l
Artikel 48
Avtalad lagringsperiod
1.

Den avtalade lagringsperioden inleds dagen efter

a) dagen för den anmälan som avses i artikel 44.3 eller dagen för mottagandet av en giltig ansökan utan att det
påverkar tillämpningen av artikel 45.1, för produkter som redan har inlagrats, eller
b) dagen då inlagringen anses vara avslutad i enlighet med artikel 47.3 när det gäller produkter som ännu inte inlagrats.
2.
Den sista dagen för den avtalade lagringsperioden får fastställas genom genomförandeförordningen om inledande
av anbudsförfarandet eller om förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring i enlighet med artikel 39.1 f.
Genom undantag från artikel 3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 (1) och om den avtalade lagrings
periodens sista dag infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag ska den avtalade lagringsperioden upphöra vid
midnatt den dagen.

Artikel 49
Ingående av avtal
Avtal ska ingås mellan det utbetalande organet i den medlemsstat på vars territorium produkterna lagras eller kommer
att lagras och de aktörer som uppfyller kraven enligt artikel 2 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1238 från vilka
ett anbud eller en ansökan har godtagits.
(1) Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (EGT L 124,
8.6.1971, s. 1).
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Avtal ska ingås för den kvantitet som faktiskt inlagras (den avtalade kvantiteten), som inte får överskrida den kvantitet som
avses i artikel 44.3 när det gäller anbud, eller den kvantitet i ansökan när det gäller produkter som redan är i lager, eller
anmälan av det beslut som avses i artikel 45.2 när det gäller ansökningar för produkter som ännu inte är i lager.
Om den kvantitet som faktiskt inlagras är mindre än 95 % av den kvantitet som anges i anbudet eller i ansökan eller
den kvantitet som följer av tillämpningen av artikel 45.3 b ska inget avtal ingås.
Avtal får inte ingås om det inte kan bekräftas att produkterna uppfyller stödberättigandekraven.

Artikel 50
Anmälan av ingående av avtal
Det utbetalande organet ska till den utvalda aktören anmäla ett avtal som ska anses ha ingåtts inom fem arbetsdagar
efter dagen för utfärdandet av den kontrollrapport som avses i artikel 61.1, förutsatt att det har fått alla handlingar som
är nödvändiga för ingåendet av avtalet.
Dagen för ingående av avtalet ska vara den dag då det utbetalande organet anmäler detta till aktören.

Avsni tt II
Av t a l et s in n ehå l l o ch a kt ör e ns skyl digh e te r
Artikel 51
Avtalets innehåll
Avtalet ska, i förekommande fall, anses innehålla de uppgifter som anges i artikel 52 och de som föreskrivs i
(a) de relevanta bestämmelserna i genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarandet och i anbudet, eller
(b) de relevanta bestämmelserna i genomförandeförordningen om förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring
och i ansökan.

Artikel 52
Aktörens skyldigheter
1.

Avtalen ska omfatta minst följande skyldigheter för aktörerna:

a) Avtalsparten ska placera och hålla den avtalade kvantiteten i lager under den avtalade lagringsperioden, på egen risk
och bekostnad, under förhållanden som säkerställer att produkternas egenskaper bibehålls i enlighet med artikel 3
i den delegerade förordningen (EU) 2016/1238 och utan att
i) byta ut de lagrade produkterna, utom när det gäller socker i enlighet med punkt 3, eller
ii) överföra dem till en annan plats för privat lagring eller, i fråga om socker, till en annan silo.
b) Avtalsparten ska bevara de invägningsdokument som upprättades vid inlagringen av sockret till platsen för privat
lagring.
c) Avtalsparten ska sända handlingarna avseende inlagringen, inklusive lagringsplatsen för partier/behållare/silor med
motsvarande kvantiteter, till det utbetalande organet senast fem arbetsdagar efter den inlagringsdag som avses
i artikel 47.3.
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d) Avtalsparten ska göra det möjligt för det utbetalande organet att när som helst kontrollera att samtliga skyldigheter
i avtalet uppfylls.
e) Avtalsparten ska se till att de lagrade produkterna är lättåtkomliga och lätt kan identifieras på grundval av parti/
behållare/silo på lagringsplatsen.
2.
Genom undantag från punkt 1 a ii får det utbetalande organet tillåta en förflyttning av de lagrade produkterna på
följande villkor:
i) För ostar som har skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB), om aktören lämnar
in en motiverad begäran.
ii) För andra produkter, i undantagsfall, om aktören lämnar in en motiverad begäran.
3.
Genom undantag från punkt 1 e i denna artikel får socker som omfattas av ett avtal lagras i en silo som angetts av
aktören med annat socker förutsatt att den avtalsenliga kvantiteten lagras i den angivna silo under den avtalade perioden
i enlighet med artikel 8.1 i den delegerade förordningen (EU) 2016/1238.
4.
Aktören ska, på begäran, se till att det utbetalande organet för varje avtal får tillgång till all dokumentation som
gör det möjligt att kontrollera framför allt följande uppgifter om de produkter som inlagras:
a) Det nummer som identifierar det godkända företaget och om nödvändigt den medlemsstat där tillverkningen ägt
rum.
b) Produkternas ursprung och produktionsdag, eller när det gäller socker uppgift om under vilket regleringsår sockret
producerats och för kött slaktdagen.
c) Inlagringsdagen.
d) Vikten och, när det gäller kött, antalet styckningsdelar som förpackats.
e) Adressen till platsen för privat lagring och på vilket sätt det möjligt att lätt identifiera produkten på platsen för privat
lagring eller, när det gäller bulksocker, att identifiera den silo som aktören angett.
f) Slutdag för den avtalade lagringsperioden samt den faktiska dagen för utlagringen.
5.
Operatören eller, i förekommande fall, lagerhållaren ska föra ett register i lagret som ska ange följande för varje
avtalsnummer:
a) Identitetsbeteckning för de inlagrade produkterna med uppgift om parti/behållare/silo.
b) Inlagrings- och utlagringsdag.
c) Kvantiteten inlagrade produkter med uppgift om parti/behållare/silo.
d) Produkternas placering på grundval av parti/behållare/silo i lagret.
KAPITEL III

Utlagring av produkter och utbetalning av stöd för privat lagring
Av sn i tt I
Ut l a g r ing av p r od ukte r
Artikel 53
Utlagring
1.
Utlagringen får inledas dagen efter den avtalade lagringsperiodens sista dag eller, eventuellt, från den dag som
anges i genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarandet eller om förutfastställelse av stödbeloppet för
privat lagring.
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Utlagringen ska genomföras partivis såvida inte det utbetalande organet tillåter mindre kvantiteter.

När det gäller förseglade produkter enligt artikel 60 får utlagringen emellertid endast omfatta en förseglad kvantitet.
3.
När det i genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarandet eller om förutfastställelse av stödbeloppet
för privat lagring anges att den avtalade lagringsperioden infaller mellan vissa datum ska aktören till det utbetalande
organet anmäla sin avsikt att inleda utlagringen av produkter med angivande av vilka partier/behållare/silor som berörs,
minst fem arbetsdagar innan utlagringen börjar.
Det utbetalande organet får besluta att godkänna en kortare tidsfrist än fem arbetsdagar.

Avsni tt II
Utbe ta l ning
Artikel 54
Ansökan om utbetalning av stöd för privat lagring
Aktören ska lämna in en ansökan om utbetalning inom tre månader efter den avtalade lagringsperiodens utgång.

Artikel 55
Utbetalning av stöd för privat lagring
Utbetalningen av stödet ska göras senast 120 dagar efter den dag då en ansökan om utbetalning har lämnats in, förutsatt
att de avtalsenliga förpliktelserna har uppfyllts.
Om en administrativ undersökning pågår ska utbetalningen emellertid inte ske förrän stödberättigandet har fastställts.

AVDELNING IV
KONTROLLER OCH SANKTIONER

KAPITEL I

Kontroller
Artikel 56
Allmänna bestämmelser om kontroller med avseende på offentlig intervention och stöd för privat
lagring
1.
De utbetalande organen ska vidta alla åtgärder som krävs för att se till att kraven uppfylls när det gäller offentlig
intervention och beviljandet av stöd för privat lagring i enlighet med den delegerade förordningen (EU) 2016/1238, den
här förordningen och de genomförandeförordningar som avses i artikel 1.2 a och b i den här förordningen.
Åtgärderna ska omfatta fullständiga administrativa kontroller av erbjudanden och anbud för offentlig intervention och
anbud och ansökningar avseende stöd för privat lagring, som ska kompletteras med dokumentkontroller och fysiska
kontroller på plats i enlighet med denna avdelning.
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2.
Kontroll av vikten på de produkter som levereras för offentlig intervention och, när det gäller stöd för privat
lagring, kontroll av den avtalade kvantiteten, ska göras i närvaro av tjänstemän från det utbetalande organet.
3.
Fysiska prover för kontroll av kvaliteten på och sammansättningen av produkter som omfattas av offentlig
intervention och stöd för privat lagring ska tas av tjänstemän för det utbetalande organet eller i deras närvaro.
4.
För verifieringskedjan ska all dokumentation avseende lager och bokföring samt övriga dokument som kontrolleras
av det utbetalande organet stämplas eller signeras under kontrollbesöket. I de fall dataregister kontrolleras ska en
förteckning över kontrollen ingå i kontrolldokumentationen, antingen på papper eller i elektronisk form. Sådana
förteckningar ska på begäran ställas till kommissionens förfogande.

Artikel 57
Särskilda bestämmelser om kontroller med avseende på offentlig intervention
1.
Utan att det påverkar de kontroller för övertagande av produkter som krävs enligt denna förordning ska interven
tionslagren kontrolleras i enlighet med artikel 3 i den delegerade förordningen (EU) nr 907/2014.
2.
Om den lagringsplats som avses i artikel 7.1 a ii ligger i en annan medlemsstat än den där erbjudandet eller
anbudet lämnas in får det utbetalande organ som har tagit emot erbjudandet eller anbudet begära bistånd från det
utbetalande organ som ansvarar för den lagringsplatsen, inklusive en kontroll på plats. Biståndet ska ges inom den
tidsfrist som fastställs av det utbetalande organ som har tagit emot erbjudandet eller anbudet.
3.

För nötkött ska kontrollerna utföras i enlighet med delarna I och III i bilaga III.

Artikel 58
Särskilda bestämmelser om kontroller med avseende på offentlig intervention för spannmål och ris
1.
Utan hinder av artikel 56.2 ska leveransen vägas in i närvaro av aktören och en i förhållande till denne oberoende
representant för det utbetalande organet.
Om representanten för det utbetalande organet också är lagerhållaren ska det utbetalande organet inom 30 dagar från
leveransdagen, genomföra en inspektion, som minst inbegriper en volymkontroll. Den eventuella skillnaden mellan
invägd kvantitet och den kvantitet som beräknas med hjälp av volymkontrollmetoden får inte vara större än 5 %.
Om toleransgränsen på 5 % inte överstigs, ska lagerhållaren bära samtliga kostnader för kvantitetsskillnader som
eventuellt framkommer vid en senare vägning i förhållande till den vid övertagandet bokförda vikten.
Om toleransgränsen på 5 % överstigs ska spannmålen eller riset vägas omgående. Om den noterade vikten är lägre än
den bokförda vikten ska samtliga kostnader för vägningen bäras av lagerhållaren. De kostnader som uppstår ska bäras av
det utbetalande organet.
2.
När halterna av främmande ämnen ska kontrolleras på grundval av den riskanalys som avses i bilaga I del I.3 till
den delegerade förordningen (EU) 2016/1238 ska det utbetalande organet ha det yttersta ansvaret för de ekonomiska
konsekvenserna av att gränsvärdena för halten av främmande ämnen inte iakttas enligt bestämmelserna i artikel 3.6
i förordning (EU) nr 907/2014.
När det gäller ochratoxin A och aflatoxin övergår det ekonomiska ansvaret till unionsbudgeten, om de berörda
utbetalande organet, på ett för kommissionen tillfredsställande sätt, kan bevisa att normerna har iakttagits vid
inlagringen, att det har sörjts för normala lagringsförhållanden och att lagerhållaren har uppfyllt sina övriga skyldigheter.
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Artikel 59
Särskilda bestämmelser för övertagande av spannmål och ris vid lagerhållarens lagringsplats
1.
Om övertagandet av spannmål eller ris äger rum på den lagringsplats där produkterna förvarades vid den tidpunkt
då erbjudandet eller anbudet lämnades in ska den kvantitet som tas över fastställas på grundval av lagerbokföringen,
vilken ska uppfylla de krav som ställs på professionell lagerbokföring och som säkrar att den är förenlig med unionslag
stiftningen, särskilt bilaga III till den delegerade förordningen (EU) nr 907/2014. Dessutom ska följande krav gälla:
a) Lagerbokföringen ska omfatta
i)

vikten vid vägning som har ägt rum högst tio månader före övertagandet,

ii) de fysiska kvalitetsegenskaperna vid vägningen, särskilt uppgift om vattenhalt, och
iii) eventuella förflyttningar och eventuella behandlingar som har gjorts.
b) Lagerhållaren ska intyga att partiet i fråga i alla avseenden motsvarar uppgifterna i lagerbokföringen.
c) De kvalitetsegenskaper som fastställdes vid invägningen ska återfinnas hos det representativa provet, vilket ska
utgöras av de prover som det utbetalande organet eller dess representant tagit minst ett per 60 ton.
2.
Vid tillämpning av punkt 1 ska den vikt som registreras i lagerbokföringen och affärsbokföringen i enlighet med
artikel 3.3 a i förordning (EU) nr 907/2014 vara densamma som införts i lagerbokföringen, vid behov justerad med
hänsyn till eventuella skillnader mellan den vattenhalt eller den halt av andra orenheter (Schwartzbesatz) som noterats
vid invägning och den halt som fastställts på grundval av det representativa provet. Eventuell skillnad mellan halterna av
andra orenheter får bara beaktas för justering av den vikt som införts i lagerbokföringen.
Inom 30 dagar efter övertagandet ska det utbetalande organet göra en ny volymkontroll. Den eventuella skillnaden
mellan invägd kvantitet och den kvantitet som beräknas med hjälp av volymkontrollmetoden får inte vara större än 5 %.
Om toleransgränsen på 5 % inte överstigs, ska lagerhållaren bära samtliga kostnader för kvantitetsskillnader som
eventuellt framkommer vid en senare vägning i förhållande till den vid övertagandet bokförda vikten.
Om toleransgränsen på 5 % överstigs ska spannmålen eller riset vägas omgående. Om den noterade vikten är lägre än
den bokförda vikten, med beaktande av de toleransnivåer som anges i punkt 1 i bilaga IV till den delegerade
förordningen (EU) nr 907/2014, ska samtliga kostnader för vägningen bäras av lagerhållaren. De kostnader som uppstår
ska annars bäras av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Artikel 60
Särskilda bestämmelser om kontroller med avseende på stöd för privat lagring
1.
För samtliga partier som inlagrats ska det utbetalande organet genomföra dokumentkontroller på plats inom
30 dagar efter det att den avtalade lagringsperiod som avses i artikel 48.1 inleds för att kontrollera den avtalade
kvantitet som avses i artikel 49. Sådana kontroller ska omfatta en granskning av lagerbokföringen enligt artikel 52.5 och
styrkande handlingar såsom vikt- och följesedlar samt en fysisk kontroll av förekomsten av varupartierna och
produkternas identitet på platsen för privat lagring.
När det gäller kött ska kontrollerna ske vid tidpunkten för inlagringen i privat lager, och när det gäller olivolja – innan
behållarna förses med en officiell försegling.
Under välmotiverade omständigheter får det utbetalande organet förlänga den period som avses i första stycket med
högst 15 dagar. I sådana fall ska det utbetalande organet informera de berörda aktörerna.
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2.
Utöver de kontroller som krävs enligt punkt 1 ska ett representativt statistiskt urval på minst 5 % av de partier
som täcker minst 5 % av de totala kvantiteter som lagras kontrolleras fysiskt för att säkerställa att produkternas och
partiernas kvantitet, typ och sammansättning, förpackning och märkning uppfyller kraven för privat lagring och
överensstämmer med de uppgifter som angavs av aktören i anbudet eller ansökan.
När det gäller ost ska fysiska kontroller av samtliga partier göras för att kontrollera den avtalade kvantiteten.
3.
Under lagringstiden ska det utbetalande organet också genomföra oanmälda kontroller på plats för att säkerställa
förekomsten av och identiteten på den avtalade kvantiteten på platsen för privat lagring, och att socker som lagras i bulk
finns i den silo som aktören angett. Kontrollen ska göras på grundval av ett slumpmässigt statistiskt urval på minst 5 %
av de partier som utgör minst 5 % av de totala kvantiteter för vilka avtal har ingåtts. Detta urval ska inte omfatta mer än
25 % av de partier som redan har kontrollerats i enlighet med punkt 2, såvida det inte skulle vara möjligt att genomföra
kontroller på plats av minst 5 % av de partier som utgör minst 5 % av de totala kvantiteter för vilka avtal har ingåtts.
Den oanmälda kontrollen som avses i första stycket ska inte krävas om det utbetalande organet, med godkännande av
aktören, har förseglat produkterna på ett sådant sätt att de avtalade kvantiteterna inte kan avlägsnas från lagret utan att
förseglingen bryts.
4.
Vid den avtalade lagringsperiodens utgång eller innan utlagringen av produkterna inleds när artikel 53.3 är
tillämplig ska det utbetalande organet utföra kontroller på plats för att kontrollera att de avtalsenliga åtaganden har
uppfyllts på grundval av en dokumentkontroll av lagerbokföringen och styrkande handlingar samt en kontroll av
förekomsten av varupartierna och produkternas identitet på platsen för privat lagring.
Utöver de kontroller som avses i första stycket ska ett representativt statistiskt urval på minst 5 % av de partier som
utgör minst 5 % av de totala kvantiteter för vilka avtal har ingåtts kontrolleras fysiskt för att kontrollera produkternas
kvantitet, typ, förpackning och märkning och identifiering på platsen för privat lagring.
5.
Om det utbetalande organet, med aktörens godkännande, har förseglat produkterna på ett sådant sätt att den
lagrade kvantiteten inte kan avlägsnas från de enskilda partierna utan att förseglingen bryts, får de kontroller som avses
i punkterna 3 och 4 begränsas till en kontroll av förekomst av obrutna förseglingar.

Artikel 61
Rapportering av kontroller
1.
Det utbetalande organet ska upprätta en kontrollrapport inom fem arbetsdagar efter det att varje kontroll på plats
och, i förekommande fall, de kontroller som avses i artikel 56.3, har slutförts. Rapporten ska innehålla en exakt
beskrivning av varje kontrollerad post, och omfatta följande:
a) Datum och tid för kontrollens början.
b) Uppgifter om eventuell förhandsanmälan av kontrollen.
c) Kontrollens varaktighet.
d) Närvarande ansvariga personer.
e) Typ och omfattning av utförda kontroller, med uppgift om de dokument och produkter som kontrollerats.
f) Resultat och slutsatser.
g) Uppgift om huruvida uppföljning behövs.
Rapporten ska undertecknas av den ansvarige tjänstemannen från det utbetalande organet och kontrasigneras av
antingen aktören eller, i förekommande fall, lagerhållaren, eller skickas till aktören på ett sådant sätt att uppgifterna kan
sparas. Rapporten ska ingå i betalningsunderlaget.
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2.
I händelse av bristande överensstämmelse för produkter som ingår i kontrollen, ska kontrollen utvidgas till att
omfatta ett större statistiskt urval som ska fastställas av det utbetalande organet.
3.
Det utbetalande organet ska registrera fall av bristande efterlevnad av villkoren på grundval av kriterierna avseende
allvarlighet, omfattning, varaktighet och upprepning som kan leda till uteslutning i enlighet med artikel 62.1, eller till
återbetalning av felaktigt utbetalat stöd för privat lagring, inklusive ränta i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 62.4.

KAPITEL II

Sanktioner och administrativa åtgärder
Artikel 62
Sanktioner och administrativa åtgärder i fråga om stöd för privat lagring
1.
Om det utbetalande organet konstaterar att ett dokument som en aktör har lagt fram, och som krävs enligt den
delegerade förordningen (EU) 2016/1238, den här förordningen eller en genomförandeförordning som avses
i artikel 1.2 b i den här förordningen, innehåller oriktig information, och när den oriktiga informationen är avgörande
för beviljandet av stöd för privat lagring ska det utbetalande organet under ett år från och med den dag då oriktigheten
fastställts genom ett definitivt administrativt beslut, utesluta aktören från förfarandet för beviljande av stöd för samma
produkt för vilken den oriktiga informationen har lämnats.
2.
Det uteslutande som avses i punkt 1 ska inte tillämpas om den sökande, på ett för det utbetalande organet tillfreds
ställande sätt, kan bevisa att den situation som avses i den punkten beror på force majeure eller uppenbara fel.
3.
Berörda aktörer ska återbetala felaktigt utbetalat stöd med ränta. Reglerna i artikel 27 i genomförandeförordning
(EU) nr 908/2004 ska gälla i tillämpliga delar.
4.
Genomförande av administrativa sanktioner och återbetalning av felaktigt utbetalda belopp enligt denna artikel ska
inte påverka anmälningar om oegentligheter till kommissionen i enlighet med kommissionens förordning (EG)
nr 1848/2006 (1).

AVDELNING V
ANMÄLNINGAR OCH SLUTBESTÄMMELSER
KAPITEL I

Anmälningar
Avsn i tt I
A l l mä n na b es t ä m me ls er o m a nm ä lninga r
Artikel 63
Anmälningsförfarande
De anmälningar som avses i denna förordning, samt i de genomförandeförordningar som avses i artikel 1, ska göras
i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 (2).
(1) Kommissionens förordning (EG) nr 1848/2006 av den 14 december 2006 om oegentligheter och återvinning av belopp som felaktigt
har utbetalats i samband med finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om organisationen av ett uppgiftssystem på
detta område och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 595/91 (EUT L 355, 15.12.2006, s. 56).
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till
kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna,
systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre
Egeiska öarna (EUT L 228, 1.9.2009, s. 3).
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Artikel 64
Anmälningar rörande utbetalande organ
1.
Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de godkända utbetalande organ som ansvarar för interven
tionsuppköp och -försäljning och för stöd för privat lagring.
2.
Kommissionen ska ställa en förteckning över godkända utbetalande organ till medlemsstaternas och allmänhetens
förfogande, bland annat genom offentliggörande på Internet.

Avsn it t I I
Anm ä l ni n ga r n är de t g äl le r of fentli g i nter ve ntio n
Artikel 65
Anmälan avseende interventionslager
1.
Medlemsstaterna vars utbetalande organ innehar interventionslager ska senast den femtonde dagen i varje månad
till kommissionen lämna följande uppgifter:
a) När det gäller spannmål och ris ska följande uppgifter meddelas:
i)

De kvantiteter som fanns i lager vid ingången av regleringsåret.

ii) De sammanlagda kvantiteter som tagits över sedan ingången av regleringsåret.
iii) De sammanlagda kvantiteter som lagrats ut från lagringsplatsen sedan ingången av regleringsåret, fördelade,
i tillämpliga fall, på användningsområde och bestämmelseort, samt de sammanlagda kvantiteter som gått
förlorade.
iv) De sammanlagda kvantiteter som har kontrakterats, fördelade, i tillämpliga fall, på användningsområde och
bestämmelseort.
v) De kvantiteter som omfattas av anbud i slutet av den månatliga rapporteringsperioden.
b) För smör och skummjölkspulver ska följande uppgifter meddelas:
i)

De kvantiteter av varje produkt som fanns i lager i slutet av föregående månad, samt de kvantiteter som lagrats in
i eller som lagrats ut från lagringsplatserna under samma månad.

ii) En förteckning över de kvantiteter av varje produkt som lagrats ut från lagringsplatserna under föregående månad
i enlighet med förordningen om inledande av anbudsförfarandet för försäljning av de berörda produkterna.
iii) En förteckning på de kvantiteter enligt ålder som finns i lager i slutet av föregående månad.
c) Nötkött:
i)

De kvantiteter av varje produkt som fanns i lager i slutet av föregående månad, samt de kvantiteter som lagrats in
i eller som lagrats ut från lagringsplatserna under samma månad.

ii) En förteckning över de kvantiteter av varje produkt som lagrats ut från lagringsplatserna under föregående månad
i enlighet med förordningen om inledande av anbudsförfarandet för försäljning av de berörda produkterna.
iii) De kvantiteter av varje styckningsdel för vilka försäljningskontrakt ingåtts under föregående månad.
iv) De kvantiteter av varje styckningsdel för vilka en utlagringsorder har utfärdats under föregående månad.
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v) De kvantiteter som köpts upp under föregående månad.
vi) De icke kontrakterade och de faktiska lagren av varje styckningsdel vid föregående månads slut med angivande av
den tid de icke kontrakterade lagren förvarats.
d) För samtliga produkter ska följande uppgifter meddelas:
i) Om ett anbudsförfarande har inletts, vilka kvantiteter som har tilldelats och vilka eventuella lägsta
försäljningspriser som har fastställts med tillämpning av artikel 36.
ii) Uppgifter om avsättning inom ramen för ordningen för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen.
2.
Kommissionen får begära att de anmälningar som avses i punkt 1 görs med en ökad frekvens om detta är
nödvändigt för en effektiv förvaltning av interventionsordningen.
3.

Vid tillämpning av punkt 1 b gäller följande definitioner:

a) kvantiteter som inlagrats: kvantiteter som fysiskt inkommit till lagret, oavsett om de övertagits av det utbetalande
organet eller inte.
b) kvantiteter som utlagrats: kvantiteter som tagits ut ur lagret eller, om köparens övertagande sker före uttaget, de
kvantiteter som övertagits.
4.

Vid tillämpning av punkt 1 c gäller följande definitioner:

a) icke kontrakterade lager: de lager för vilka försäljningskontrakt ännu inte ingåtts.
b) faktiska lager: summan av icke kontrakterade lager och lager för vilka försäljningskontrakt har ingåtts, men som ännu
inte övertagits.

Avsn itt III
An m ä l ni n ga r a vsee nde s tö d fö r p r iva t l a g r ing
Artikel 66
Anmälan avseende privat lagring
De medlemsstater i vilka stödordningen för privat lagring används ska anmäla följande till kommissionen:
a) Minst en gång i veckan, de produkter och kvantiteter för vilka avtal har ingåtts under den föregående veckan,
uppdelade per lagringsperiod.
b) Följande uppgifter, senast den femtonde dagen varje månad för föregående månad:
i)

De kvantiteter av produkter som in- och utlagrats vid privat lagring under månaden i fråga, eventuellt med en
uppdelning i kategorier.

ii) De kvantiteter av produkter som finns i privat lager i slutet av månaden i fråga, eventuellt med en uppdelning
i kategorier.
iii) De produktkvantiteter för vilka den avtalade lagringsperioden har löpt ut.
iv) De produkter och kvantiteter för vilka lagringsperioden har ändrats, samt ursprungliga och ändrade datum för
utlagring, om lagringsperioden har förkortats eller förlängts i enlighet med artikel 20 m i förordning (EU)
nr 1308/2013.
c) Senast den 31 mars varje år för det föregående kalenderåret, resultatet från de kontroller på plats som genomförts
enligt avdelning IV.
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KAPITEL II

Slutbestämmelser
Artikel 67
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2016. När det gäller uppköp för offentlig intervention ska tabellerna III
och IV i del V och led b i del VI i bilaga I tillämpas från och med den 1 juli 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA I
SPANNMÅL
DEL I

1.

DEFINITION AV ANDRA BESTÅNDSDELAR ÄN BASSPANNMÅL AV FELFRI KVALITET

1.1 Sönderslagna kärnor
När det gäller durumvete, vanligt vete och korn definieras begreppet sönderslagna kärnor i standarden EN 15587.
När det gäller majs definieras begreppet fläckiga kärnor i standarden EN 16378.

1.2 Orenheter i form av kärnor
a) Skrumpna kärnor
När det gäller durumvete, vanligt vete och korn definieras begreppet skrumpna kärnor i standarden EN 15587.
När det gäller korn från Estland, Lettland, Finland och Sverige avser emellertid begreppet skrumpna kärnor kärnor
med en rymdvikt av minst 64 kg/hl som erbjuds för intervention, omfattas av anbud för intervention eller är
föremål för intervention i dessa medlemsstater och där kärnorna, efter det att samtliga de andra beståndsdelar
som nämns i denna bilaga har avlägsnats, rinner igenom en sikt med slitsbredden 2,0 mm.
Begreppet skrumpna kärnor är inte tillämpligt på majs.

b) Andra spannmål
När det gäller durumvete, vanligt vete och korn definieras begreppet andra spannmål i standarden EN 15587.
När det gäller majs definieras begreppet andra spannmål i standarden EN 16378.

c) Kärnor angripna av skadedjur
När det gäller durumvete, vanligt vete och korn definieras begreppet kärnor angripna av skadedjur i standarden
EN 15587.
När det gäller majs definieras begreppet kärnor angripna av skadedjur i standarden EN 16378.

d) Kärnor med missfärgat groddanlag
När det gäller durumvete och vanligt vete definieras begreppet kärnor med missfärgat groddanlag i standarden
EN 15587.
Begreppet kärnor med missfärgat groddanlag är inte tillämpligt på korn och majs.

e) Kärnor som värmeskadats vid torkning
När det gäller durumvete, vanligt vete och korn definieras begreppet kärnor som värmeskadats vid torkning
i standarden EN 15587.
När det gäller majs definieras begreppet kärnor som värmeskadats vid torkning i standarden EN 16378.
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f) Fläckiga kärnor
När det gäller durumvete, vanligt vete och korn definieras begreppet fläckiga kärnor i standarden EN 15587.
Begreppet fläckiga kärnor är inte tillämpligt på vanligt vete, korn och majs.

1.3 Grodda kärnor
När det gäller durumvete, vanligt vete och korn definieras begreppet grodda kärnor i standarden EN 15587.
När det gäller majs definieras begreppet grodda kärnor i standarden EN 16378.

1.4 Övriga orenheter
a) Ogräsfrön
När det gäller durumvete, vanligt vete och korn definieras begreppet ogräsfrön i standarden EN 15587.
När det gäller majs definieras begreppet ogräsfrön i standarden EN 16378.
Som skadliga frön betraktas frön som är giftiga för djur och människor, frön som hindrar rensning och malning
av spannmål samt frön som påverkar kvaliteten på bearbetade spannmålsprodukter.

b) Skadade kärnor
När det gäller durumvete, vanligt vete och korn definieras begreppet skadade kärnor i standarden EN 15587.
När det gäller majs definieras begreppet skadade kärnor i standarden EN 16378.
När det gäller durumvete, vanligt vete och korn ingår mögelangripna kärnor i begreppet skadade kärnor
i standarden EN 15587.

c) Främmande beståndsdelar
När det gäller durumvete, vanligt vete och korn definieras begreppet främmande beståndsdelar i standarden
EN 15587.
När det gäller majs definieras begreppet främmande beståndsdelar i standarden EN 16378.

d) Agnar (för majs: delar av kolvar)

e) Mjöldrygor

f) Skämda kärnor
När det gäller durumvete, vanligt vete och korn definieras begreppet skämda kärnor i standarden EN 15587.
Begreppet skämda kärnor är inte tillämpligt på korn och majs.

g) Orenheter av animaliskt ursprung
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1.5 Levande skadedjur

1.6 Mjöliga kärnor
Begreppet mjöliga kärnor av durumvete avser kärnor som inte kan anses som alltigenom glasaktiga. Begreppet mjöliga
kärnor definieras i standarden EN 15585.

2.

BESTÅNDSDELAR SOM INGÅR I DEFINITIONEN PÅ ORENHETER FÖRDELAT PÅ DE OLIKA SÄDESSLAGEN

2.1 Durumvete
Begreppet orenheter bestående av kärnor avser skrumpna kärnor, kärnor av andra spannmål, kärnor angripna av
skadedjur, kärnor med missfärgad grodd, fläckiga kärnor och kärnor som värmeskadats vid torkning.
Begreppet andra orenheter avser ogräsfrön, skadade kärnor (även mögelangripna kärnor), främmande beståndsdelar,
agnar, mjöldrygor, skämda kärnor och orenheter av animaliskt ursprung.

2.2 Vanligt vete
Begreppet orenheter bestående av kärnor avser skrumpna kärnor, kärnor av andra spannmål, kärnor angripna av
skadedjur, kärnor med missfärgad grodd (endast om det är fråga om halter på mer än 8 %) och kärnor som
värmeskadats vid torkning.
Begreppet andra orenheter avser ogräsfrön, skadade kärnor (även mögelangripna kärnor), främmande beståndsdelar,
agnar, mjöldrygor, skämda kärnor och orenheter av animaliskt ursprung.

2.3 Korn
Begreppet orenheter bestående av kärnor avser skrumpna kärnor, kärnor av andra spannmål, kärnor angripna av
skadedjur och kärnor som värmeskadats vid torkning.
Begreppet andra orenheter avser ogräsfrön, skadade kärnor (även mögelangripna kärnor), främmande beståndsdelar,
agnar och orenheter av animaliskt ursprung.

2.4 Majs
Begreppet orenheter bestående av kärnor avser kärnor av andra spannmål, kärnor angripna av skadedjur och kärnor
som värmeskadats vid torkning.
Begreppet andra orenheter avser ogräsfrön, skadade kärnor, främmande beståndsdelar, delar av kolvar och orenheter
av animaliskt ursprung.

DEL II

Metoder för att bestämma kvaliteten på spannmål som erbjuds för intervention, omfattas av anbud
för intervention eller är föremål för intervention
Följande metoder ska användas för att i enlighet med artikel 4 bestämma kvaliteten på spannmål som erbjuds för
intervention, omfattas av anbud för intervention eller är föremål för intervention:
a) Referensmetod för bestämning av andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet:
i) Standarden EN 15587 för vanligt vete, durumvete och korn.
ii) Standarden EN ISO 16378 för majs.
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b) Referensmetod för bestämning av vattenhalten:
i) Standarden EN ISO 6540 för majs.
ii) Standarden EN ISO 712 för annan spannmål än majs eller en metod som baseras på infraröd teknik i enlighet
med standard EN 15948.
Vid en eventuell tvist är det endast resultaten av bedömningen i enlighet med standard EN ISO 6540 för majs och
standard EN ISO 712 för annan spannmål än majs som gäller.
c) Referensmetoden för bestämning av huruvida deg av vanligt vete är icke-klistrig och maskinbearbetningsbar utgörs av
den metod som anges i del III i denna bilaga.
d) Referensmetod för bestämning av proteinhalten i malda kärnor av durumvete och vanligt vete:
i) standarden EN ISO 20483 eller
ii) standarden CEN ISO/TS 16634–2.
Vid en eventuell tvist är det endast resultaten av bedömningen i enlighet med standard EN ISO 20483 som gäller.
e) Referensmetod för bestämningen av Zelenytalet för malda kärnor av vanligt vete: Standarden EN ISO 5529.
f) Referensmetod för bestämning av falltalet enligt Hagberg (amylasaktivitetstest): Standarden ISO 3093.
g) Referensmetod för bestämning av huruvida durumvete har glasaktigt utseende: Standarden EN 15585.
h) Referensmetod för bestämning av rymdvikten: Standarden EN ISO 7971/3.
i) Provtagningsmetoderna och referensanalysmetoderna för bestämning av halten av mykotoxiner anges i bilagan I till
kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (1) och fastställs i bilagorna I och II till kommissionens förordning
(EG) nr 401/2006 (2).

DEL III

Metod för att fastställa om deg av vete är icke-klistrig och maskinbearbetningsbar
1.

Benämning
Metod för provbakning av vete.

2.

Omfattning
Metoden används för mjöl, framställt i laboratoriekvarn för framställning av jästbröd.

3.

Princip
En deg görs av mjöl, vatten, jäst, salt och socker i en särskild knådmaskin. Efter delning och ältning får
degstyckena vila i 30 minuter. De formas, placeras på bakplåtar och bakas sedan efter en sista jäsning under en
fast tidsperiod. Degens beskaffenhet bedöms. Brödens volym och höjd mäts.

(1) Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen
i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 av den 23 februari 2006 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av
halten av mykotoxiner i livsmedel (EUT L 70, 9.3.2006, s. 12).
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Aktiv torrjäst av Saccharomyces cerevisiae, av typen DHW-Hamburg-Wansbeck, eller en produkt med motsvarande
egenskaper.

4.2

Vattenledningsvatten

4.3

Socker-salt-askorbinsyralösning
Lös upp 30 ± 0,5 g natriumklorid (handelskvalitet), 30 ± 0,5 g socker (handelskvalitet) och 0,040 ± 0,001 g
askorbinsyra i 800 ± 5 g vatten. Bered färsk lösning varje dag.

4.4

Sockerlösning
Lös upp 5 ± 0,1 g sackaros (handelskvalitet) i 95 ± 1 g vatten. Bered färsk lösning varje dag.

4.5

Enzymaktivt maltmjöl
Handelskvalitet.

5.

Utrustning och apparatur

5.1

Bakrum
Bakrummet ska kunna hålla en temperatur på mellan 22 och 25 °C.

5.2

Kylskåp
Kylskåpet ska kunna hålla en temperatur på 4 ± 2 °C.

5.3

Våg
Maximal belastning 2 kg, noggrannhet 2 g.

5.4

Våg
Maximal belastning 0,5 kg, noggrannhet 0,1 g.

5.5

Analysvåg
Noggrannhet 0,1 × 10-3 g.

5.6

Knådmaskin
Stephan UMTA 10 med knådarm modell ”Detmold” (Stephan Söhne GmbH) eller liknande utrustning med
motsvarande egenskaper.
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Jäsningsskåp
Jäsningsskåpet ska kunna hålla en temperatur på 30 ± 1 °C.

5.8

Öppna plastlådor
Tillverkade av polymetylmetakrylat (Plexiglas, Perspex). Invändigt mått: 25 × 25 ×15 cm, väggtjocklek
0,5 ± 0,05 cm.

5.9

Fyrkantiga plastplattor
Tillverkade av polymetylmetakrylat (Plexiglas, Perspex). Minst 30 × 30 cm, tjocklek 0,5 ± 0,05 cm.

5.10 Rundrivare
Rundrivare Brabender ball homogeniser (Brabender OHG) eller liknande utrustning med motsvarande egenskaper.

6.

Provtagning
Enligt standarden EN ISO 24333.

7.

Förfarande

7.1

Bestämning av vattenbindande förmåga
Bestäm den vattenbindande förmågan enligt ICC-standard nr 115/1.

7.2

Bestämning av tillsättning av maltmjöl
Bestäm mjölets falltal enligt ISO 3093. Om falltalet är högre än 250, bestäm med hjälp av en rad mjölblandningar
med stigande andel maltmjöl den kvantitet maltmjöl som behöver tillsättas för att ett falltal på 200–250 ska
erhållas (punkt 4.5). Om falltalet är lägre än 250 behöver inget maltmjöl tillsättas.

7.3

Reaktivering av aktiv torrjäst
Justera sockerlösningens (punkt 4.4) temperatur till 35 ± 1 °C. Häll en viktdel av den aktiva torrjästen i fyra
viktdelar av den tempererade sockerlösningen. Skaka inte. Vid behov, rör försiktigt.
Låt stå i 10 ± 1 min. Skaka därefter om tills en homogen suspension erhålls. Använd denna suspension inom
10 minuter.

7.4

Temperaturjustering av mjöl och degvätska
Mjölets och vattnets temperatur ska vara sådan att degen efter knådning har en temperatur på 27 ± 1 °C.

7.5

Degens sammansättning
Väg med en noggrannhet av 2 g upp 10 y/3 g mjöl med föreliggande vattenhalt (motsvarande 1 kg mjöl med
14 % vattenhalt), där är den mjölkvantitet som används i farinograftestet (se ICC-standard nr 115/1).
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Väg med en noggrannhet av 0,2 g upp den kvantitet maltmjöl som krävs för att erhålla ett falltal i området
200–250 (punkt 7.2).

Väg upp 430 ± 5 g socker-salt-askorbinsyralösning (punkt 4.3) och tillsätt vatten till en sammanlagd vikt av (x –
9) 10 y/3 g (punkt 10.2), där x är den kvantitet vatten som används i farinograftestet (se ICC-standard nr 115/1).
Denna sammanlagda vikt (normalt mellan 450 och 650 g) ska invägas med noggrannhet av 1,5 g.

Väg upp 90 ± 1 g jästsuspension (punkt 7.3).

Notera degens sammanlagda vikt (P), som är summan av vikten av mjöl, socker-salt-askorbinsyralösning plus
vatten, jästsuspension och maltmjöl.

7.6

Knådning

Före start tempereras knådmaskinen med hjälp av en lämplig kvantitet ljummet vatten till 27 ± 1 °C.
Häll sedan de flytande ingredienserna i knådmaskinen och strö mjölet och maltmjölet överst.
Starta knådmaskinen (hastighet 1, 1 400 varv/min) och låt den gå i 60 sekunder. 20 sekunder efter det att
knådningen påbörjats vänds skrapan som sitter i locket till knådmaskinens skål två varv.
Mät degens temperatur. Om den inte ligger i intervallet 26–28 °C, kasta degen och knåda en ny efter det att
ingrediensernas temperatur har justerats.
Bedöm degens beskaffenhet med hjälp av något av följande uttryck:
— Icke-klistrig och maskinbearbetningsbar.
— Klistrig och inte maskinbearbetningsbar.
För att den ska anses vara ”icke-klistrig och maskinbearbetningsbar” efter knådningen, ska degen utgöra en
sammanhängande massa som knappt klibbar fast vid knådmaskinens skål och knådarm. Degen ska kunna samlas
ihop för hand och tas ur knådmaskinens skål i en enda rörelse utan betydande förluster.

7.7

Delning och ältning

Väg med en noggrannhet av 2 g upp tre degstycken enligt följande formel:

p

= 0,25 P, där

p

= det uppvägda degstyckets vikt, och

P

= degens totala vikt.

Älta omedelbart degstyckena i 15 sekunder i rundrivaren (punkt 5.10) och lägg dem under 30 ± 2 minuter på de
fyrkantiga plastplattorna (punkt 5.9), täckta av de uppochnervända plastlådorna (punkt 5.8) i jäsningsskåpet
(punkt 5.7).

Strö inte över mjöl.
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Formning
För över degstyckena på plastplattorna, fortfarande täckta av de uppochnervända lådorna, till rundrivaren (punkt
5.10) och älta varje degstycke på nytt i 15 sekunder. Ta inte av den täckande plastlådan från något degstycke
förrän omedelbart före ältning. Notera degens beskaffenhet igen med hjälp av något av följande uttryck:
a) Icke-klistrig och maskinbearbetningsbar.
b) Klistrig och inte maskinbearbetningsbar.
För att den ska anses vara ”icke-klistrig och maskinbearbetningsbar” ska degen knappt eller inte alls klibba fast vid
sidorna i rundrivarens kammare, så att den när maskinen arbetar, fritt kan rotera runt sig själv och forma en
regelbunden boll. Efter ältningen ska degen inte klibba fast vid sidorna i rundrivarens kammare när locket till
kammaren lyfts av.

8.

Testrapport
I testrapporten ska anges
a) degens beskaffenhet efter knådning och vid formning,
b) mjölets falltal utan tillsats av maltmjöl,
c) eventuella avvikelser.
d) vilken metod som har använts,
e) alla närmare upplysningar som är nödvändiga för att identifiera provet.

9.

Allmänna anmärkningar

9.1

Formeln för beräkning av mängden degvätska baseras på följande:
Tillsättning av x ml vatten till en mjölmängd som motsvarar 300 g mjöl med en vattenhalt på 14 % ger den
önskade konsistensen. Då 1 kg mjöl (14 % vattenhalt) används vid baktestet, men x baseras på 300 g mjöl, behövs
det för baktestet x g dividerat med 3 och multiplicerat med 10 g vatten, alltså 10 x/3 g.
En 430 g socker-salt-askorbinsyralösning innehåller 15 g salt och 15 g socker. Denna lösning ingår i degvätskan.
För att tillsätta 10 x/3 g vatten till degen ska (10 x/3 + 30) g degvätska tillsättas, bestående av 430 g socker-saltaskorbinsyralösning och extra vatten.
Även om en del av det vatten som tillsätts med jästsuspensionen absorberas av jästen, innehåller denna suspension
även ”fritt” vatten. Det anses uppskattningsvis att 90 g jästsuspension innehåller 60 g ”fritt” vatten. Mängden
degvätska ska justeras för dessa 60 g ”fritt” vatten i jästsuspensionen, så att (10 x/3 + 30) – 60 g slutligen tillsätts.
Detta kan skrivas om på följande sätt: x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, vilket
motsvarar formeln i punkt 7.5. Om t.ex. vattentillsatsen x i farinograftestet bestämdes till 165 ml, ska detta värde
sättas in i formeln så att det till 430 g socker-salt-askorbinsyralösning tillsätts en total mängd vatten av:
(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2

Denna metod är inte direkt användbar för vete. Följande förfarande ska användas för bestämning av vetes
bakegenskaper:
Rensa vetet och bestäm det rensade vetets vattenhalt. Om vattenhalten ligger inom området 15,0–16,0 %,
temperera inte vetet. Om vattenhalten inte ligger inom detta område, justera vattenhalten till 15,5 ± 0,5 %, minst
tre timmar före malningen.
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Mal vetet till mjöl med hjälp av en laboratoriekvarn Bühler MLU 202 eller Brabender Quadrumat Senior eller
liknande utrustning med motsvarande egenskaper.
Välj ett malningsförfarande som ger ett mjöl med en utmalningsgrad på minst 72 %, och ett askinnehåll på 0,50
till 0,60 % beräknat på torrsubstansen.
Bestäm mjölets askinnehåll enligt bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 234/2010 (1) och vattenhalten
enligt den här förordningen. Beräkna utmalningsgraden med hjälp av följande ekvation:
E = (((100 – f) F)/(100 – w) W) × 100 %
där
E

= utmalningsgrad,

f

= mjölets vattenhalt,

w

= vetets vattenhalt,

F

= den framställda mjölmängden med vattenhalten f,

W

= den malda vetemängden med vattenhalten w.

Anm.: Upplysningar om de ingredienser och den utrustning som ska användas finns i dokument T/77 300 av den
31 mars 1977 från Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO – Postbus 15, Wageningen (Nederländerna).

DEL IV

Metoder för provtagning och analys av spannmål
1. För varje parti spannmål ska kvalitetsegenskaperna fastställas på grundval av ett prov som är representativt för det
erbjudna partiet och som består av stickprover varav ett ska tas från varje leverans, dock minst ett prov per 60 ton.
2. Referensmetoderna för bestämning av kvaliteten på spannmål som erbjuds för intervention, omfattas av anbud för
intervention eller är föremål för intervention, ska vara de som anges i delarna I, II och III i denna bilaga.
3. Vid tvist ska det utbetalande organet återigen låta utföra de tester som behövs på spannmålen i fråga, varvid
kostnaderna ska bäras av den förlorande parten.
DEL V

Pristillägg och prisavdrag
Tabell I
Pristillägg för vattenhalt i annan spannmål än majs
Vattenhalt
(%)

Tillägg
(euro/ton)

Mindre än 12,5 till 12

0,5

Mindre än 12 till 11,5

1

Mindre än 11,5

1.5

(1) Kommissionens förordning (EU) nr 234/2010 av den 19 mars 2010 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som ska vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (EUT L 72,
20.3.2010, s. 3).
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Pristillägg för vattenhalt i majs
Vattenhalt
(%)

Tillägg
(euro/ton)

Mindre än 12 till 11,5

0,5

Mindre än 11,5

1

Tabell II
Prisavdrag för vattenhalt i annan spannmål än majs
Vattenhalt
(%)

Avdrag
(euro/ton)

Mer än 13,0 till 13,5

0,5

Mer än 13,5 till 14,0

1,0

Mer än 14,0 till 14,5

1,5

Prisavdrag för vattenhalt i majs
Vattenhalt
(%)

Avdrag
(euro/ton)

Mer än 12,5 till 13,0

0,5

Mer än 13,0 till 13,5

1,0

Tabell III
Pristillägg för proteinhalt i vanligt vete
Proteinhalt (1)
(N × 5,7)

Pristillägg
(euro/ton)

Mer än 12,0

2,5

(1) I procent av torrsubstansen.

Tabell IV
Prisavdrag för proteinhalt i vanligt vete
Proteinhalt (1)
(N × 5,7)

Mindre än 11,5 till 11,0
(1) I procent av torrsubstansen.

Prisavdrag
(euro/ton)

2,5
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DEL VI

Beräkning av pristillägg och prisavdrag
Prisanpassningarna enligt artikel 26.1 ska uttryckas i euro per ton för erbjudanden och anbud för intervention genom
att det pris som avses i den artikeln multipliceras med summan av de procentuella pristilläggen och prisavdragen enligt
följande:
a) Om vattenhalten i spannmål som erbjuds för intervention understiger 12,0 % när det gäller majs och 12,5 % när det
gäller övriga spannmål, ska pristillägg göras enligt tabell I i del V i denna bilaga. Om vattenhalten i nämnda
spannmål som erbjuds för intervention eller omfattas av ett anbud för intervention överstiger 12,5 % respektive
13,0 % för andra spannmål, ska avdrag göras enligt tabell II i del V i denna bilaga.
b) Om proteininnehållet i vete understiger 12,0 %, ska avdrag göras enligt tabell III i del V i denna bilaga. Om proteinin
nehållet i vete understiger 11,5 %, ska avdrag göras enligt tabell IV i del V i denna bilaga.
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BILAGA II
RIS
DEL I

Metoder för provtagning och analys av paddyris
1. För kontroll av kvalitetskraven enligt del I i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2016/1238 ska det utbetalande
organet ta stickprov i närvaro av aktören eller dennes befullmäktigade ombud.
Tre representativa prov på en lägsta styckevikt av 1 kg ska tas fram. Ett prov ska tillhandahållas var och en av
följande parter:
a) Aktören.
b) Lagret där övertagandet kommer att ske.
c) Det utbetalande organet.
Antalet enskilda stickprov som behövs för att uppnå representativa prov erhålls genom att den kvantitet som partiet
omfattar divideras med tio ton. Alla enskilda stickprov ska ha samma vikt. De representativa proven utgörs av
summan av stickproven delad med tre.
Kvalitetskraven ska kontrolleras med hjälp av det representativa prov som är avsett för det lager där övertagandet
kommer att ske.
2. Representativa prov ska tas på varje delleverans (lastbil, pråm, järnvägsvagn etc.) enligt villkoren i punkt 1.
Kontrollen av varje delleverans, innan den inlagras på interventionslagret, får begränsas till en kontroll av vattenhalt,
andel orenheter och avsaknad av levande insekter. Om det emellertid efter slutkontrollen konstateras att en
delleverans inte uppfyller kraven på minimikvalitet, ska interventionsorganet vägra att överta partiet. Om det
utbetalande organet kan kontrollera att samtliga krav på minimikvalitet är uppfyllda för varje delleverans innan den
inlagras ska det utbetalande organet vägra överta varje delleverans som inte uppfyller dessa krav.
3. Kontroll av radioaktivitetsnivåer ska endast göras vid behov och under begränsad tid.
4. Vid tvist ska det utbetalande organet återigen låta utföra de tester som behövs på paddyriset i fråga, varvid
kostnaderna ska bäras av den förlorande parten.
En ny analys av ett nytt representativt prov ska göras av ett av det utbetalande organet godkänt laboratorium och det
nya representativa provet ska till lika delar bestå av de stickprov som förvarats av aktören och det utbetalande
organet. Om partiet i fråga har levererats i flera delpartier, ska resultatet utgöras av det viktade genomsnittet av
analysresultaten för nya representativa prover som tas för varje delleverans.

DEL II

Pristillägg och prisavdrag
1. Prisanpassningarna enligt artikel 26.1 ska uttryckas i euro per ton och ska tillämpas på anbud för intervention
genom att det pris som avses i den artikeln multipliceras med summan av de procentuella pristilläggen i tabellerna I,
II och III i denna del.
2. Pristilläggen och prisavdragen ska tillämpas på grundval av det viktade genomsnittet av analysresultaten för de
representativa proverna i enlighet med del I i denna bilaga.
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Tabell I
Tillägg för vattenhalt
Vattenhalt
(%)

Tillägg
(euro/ton)

Mindre än 12,5 till 12

0,75

Mindre än 12 till 11,5

1,5

Tabell II
Avdrag för vattenhalt
Vattenhalt
(%)

Avdrag
(euro/ton)

Mer än 13,5 till 14,0

0,75

Mer än 14,0 till 14,5

1,5
Tabell III
Pristillägg på grundval av avkastningen efter bearbetning

Avkastning av paddyris i form av hela, slipade riskärnor

Över basavkastningen
Total avkastning av paddyris i form av slipat ris
Över basavkastningen

Pristillägg per avkastningspunkt (1)

Pristillägg med 0,75 %
Pristillägg per avkastningspunkt
Pristillägg med 0,60 %

(1) Tillämpas om avkastningen efter bearbetning skiljer sig från den basavkastning efter bearbetning som har fastställts för den aktuella
sorten enligt del II i bilaga II i den delegerade förordningen (EU) 2016/1238.
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BILAGA III
NÖTKÖTT
DEL I

Villkor och kontroller i samband med övertagande
1. Levererade produkter ska endast övertas om de vid det utbetalande organets kontroll visar sig uppfylla villkoren
i bilaga III del I till delegerad förordning (EU) 2016/1238. Det ska göras en systematisk undersökning av
presentation, klassificering, vikt och etikettering av varje levererad slaktkropp, halv slaktkropp och kvartspart.
2. Bristande efterlevnad av kraven i del I i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2016/1238 ska leda till avvisande.
Avvisade produkter får inte presenteras på nytt för godkännande.
3. Resultaten av de kontroller som beskrivs i punkt 1 ska registreras systematiskt av det utbetalande organet.
DEL II

Omräkningskoefficienter
Konformationsklass/fettgrupp

Koefficient

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914

DEL III

Urbening
I. Allmänna bestämmelser för urbening
1. Urbening får endast ske i styckningsanläggningar som godkänts och bedriver verksamhet enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (1).
2. I denna förordning avses med urbening de materiella transaktioner som avses i bilaga II till delegerad förordning (EU)
nr 906/2014.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

30.7.2016

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 206/119

3. De urbenade styckningsdelarna ska uppfylla villkoren i del IV i denna bilaga.
II. Kontrakt och närmare anvisningar
1. Urbening ska ske på kontraktsbasis på de villkor som fastställs av de utbetalande organen, i enlighet med deras
respektive anvisningar och i överensstämmelse med kraven i den här förordningen.
2. I de utbetalande organens anvisningar ska anges vilka krav som ska uppfyllas av styckningsanläggningarna och vilken
inredning och utrustning som ska finnas och anvisningarna ska också innehålla detaljerade anvisningar för hur
urbeningen ska göras.
Anvisningarna ska särskilt precisera metoderna för beredning, putsning, paketering, infrysning och förvaring av
styckningsdelarna till dess att de övertas av det utbetalande organet.
III. Kontroll och övervakning av urbening
De utbetalande organen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att urbeningen genomförs i enlighet med
kraven i denna förordning och med de kontrakt och anvisningar som anges i avsnitt II i denna del.
De utbetalande organen ska införa ett system som säkrar kontinuerlig kontroll och övervakning av all urbening.
Resultaten av kontrollerna och övervakningen ska registreras.
IV. Lagring av styckningsdelar
Styckningsdelarna ska lagras i kyl- och fryshus i den medlemsstat till vilken det utbetalande organet hör.
V. Kostnader för urbening
De kontrakt som avses i avsnitt II i denna del och de utbetalningar som görs i enlighet med dessa ska täcka kostnaderna
för urbening i enlighet med punkt 2 avsnitt I i denna del.
VI. Tidsfrist för urbening
Urbening, putsning, vägning, paketering och snabbfrysning ska avslutas senast tio kalenderdagar efter slakt. De
utbetalande organen får emellertid fastställa kortare tidsfrister.
VII. Kontroll och avvisande av produkter
1. När till följd av de kontroller som föreskrivs i avsnitt III i denna del konstateras att produkter inte uppfyller de krav
som fastställs i denna förordning och inte överensstämmer de kontrakt och specifikationer som beskrivs i avsnitt II
i denna del ska produkterna avvisas.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella sanktioner ska de utbetalande organen från de ansvariga parterna
återkräva ett belopp som motsvarar priset enligt del V i denna bilaga för de styckningsdelar som har avvisats.
DEL IV

Bestämmelser för urbening av interventionskött
1.

STYCKNINGSDELAR AV BAKKVARTSPARTER

1.1

Beskrivning av styckningsdelarna

1.1.1 Interventionslägg (INT-kod 11)
Styckning och urbening: Läggen avlägsnas med hjälp av ett snitt genom knäleden och skiljs från innan- och
ytterlåret längs med den naturliga hinnan. Hälmuskeln ska sitta kvar på läggen. Läggen benas ur (skenben och has
avlägsnas).
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Putsning: Senspetsarna skärs av tätt intill köttet.
Separat förpackning och packning: Styckningsdelar ska förpackas separat innan de läggs i kartonger.

1.1.2 Interventionsfransyska (INT-kod 12)
Styckning och urbening: Fransyskan skiljs från innanlåret genom ett rakt snitt ner till och längs med lårbenet och
från ytterlåret genom att snittet fortsätter längs med den naturliga hinnan. Kappan ska lämnas kvar.
Putsning: Knäskålen, ledkapseln och senor avlägsnas. Det yttre fettskiktet får inte på något ställe vara tjockare än
1 cm.

1.1.3 Interventionslägg (INT-kod 13)
Styckning och urbening: Innanlåret skiljs från ytterlåret och läggen genom ett snitt längs med den naturliga
hinnan och lossas från lårbenet; blygdbenet avlägsnas.
Putsning: Penisroten, vidhängande brosk samt den ytliga könslymfknutan hos handjur avlägsnas. Brosk och
bindväv på bäckenbenet avlägsnas. Det yttre fettskiktet får inte på något ställe vara tjockare än 1 cm.

1.1.4 Interventionsytterlår (INT-kod 14)
Styckning och urbening: Ytterlåret skiljs från innanlåret och läggen genom att ett snitt längs med den naturliga
hinnan. Lårbenet avlägsnas.
Putsning: Det kraftiga brosket vid knäleden samt knälymfknutan och vidhängande fett avlägsnas. Det yttre
fettskiktet får inte på något ställe vara tjockare än 1 cm.

1.1.5 Interventionsfilé (INT-kod 15)
Styckning: Den hela filén skärs ut genom att den tjockaste delen lossas från höftbenet (ilium) och ett snitt läggs
längs med ryggraden varigenom filén lösgörs från ryggen.
Putsning: Körtlar och fett avlägsnas. Den silverglänsande hinnan och hela filén ska vara intakta i ett stycke.

1.1.6 Interventionsrumpstek (INT-kod 16)
Styckning och urbening: Rumpsteken skiljs från ytterlåret och fransyskan genom ett rakt snitt med början cirka
5 cm bakom det femte korsbenet och som slutar cirka 5 cm framför blygdbenet så att fransyskan inte skadas.
Rumpsteken avskiljs från ryggraden genom ett snitt mellan den sista ryggkotan och den första korskotan och
längs med framkanten av höftbenet. Ben och brosk avlägsnas.
Putsning: Fettfickan på insidan under ryggmuskelns mitt avlägsnas. Det yttre fettskiktet får inte på något ställe
vara tjockare än 1 cm.

1.1.7 Interventionsryggbiff (INT-kod 17)
Styckning och urbening: Denna styckningsdel skiljs från rumpsteken med ett rakt snitt mellan den sista ländkotan
och den första korskotan. Den ska avskiljas från entrecoten med ett rakt snitt mellan det elfte och det tionde
revbensfästet. Ryggkotorna avlägsnas omsorgsfullt. Revbenen och tornutskotten avlägsnas i ett stycke.
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Putsning: Allt brosk som blivit kvar efter urbeningen ska avlägsnas. Senorna ska avlägsnas. Det yttre fettskiktet får
inte på något ställe vara tjockare än 1 cm.

1.1.8 Interventionsslaksida (INT-kod 18)
Styckning och urbening: Hela slaksidan ska avlägsnas från den vid det åttonde revbenet avskurna bakkvartsparten
med ett snitt från den punkt där slaksidan lossats, längs med den naturliga hinnan och runt lårets muskler ned till
den punkt som är horisontell mot mitten av den sista ländkotan.
Snittet ska därefter fortsätta i en rak linje parallellt med filén fram genom det trettonde till och med det sjätte
revbenet och löpa parallellt med ryggkotornas kant så att hela det lodräta snittet ligger högst 5 cm från filéns
kant.
Alla ben och allt brosk avlägsnas i ett stycke. Slaksidan ska förbli hel.
Putsning: Den grova bindvävshinnan som täcker slaksidan ska avlägsnas utan att slaksidan skadas. Fett putsas av
så att den totala andelen synligt fett (utvändigt och mellan enskilda muskler) inte överstiger 30 %.

1.1.9 Interventionsentrecote (med fem revben) (INT-kod 19)
Styckning och urbening: Denna styckningsdel ska avskiljas från ryggbiffen med ett rakt snitt mellan det elfte och
det tionde revbenet och ska omfatta det sjätte till det tionde revbenet. Muskulaturen mellan revbenen samt
lungsäcken avlägsnas tillsammans med revbenen i ett stycke. Ryggkotor, brosk och bogbladsspetsen avlägsnas.
Putsning: Ryggsenan avlägsnas. Det yttre fettskiktet får inte på något ställe vara tjockare än 1 cm. Kappan ska sitta
kvar.

2.

STYCKNINGSDELAR AV FRAMKVARTSPARTER

2.1

Beskrivning av styckningsdelarna

2.1.1 Interventionsframlägg (INT-kod 21)
Styckning och urbening: Framläggen skärs av med ett snitt längs leden mellan underarmsbenet (radius) och
överarmsbenet (humerus). Underarmsbenet (radius) avlägsnas.
Putsning: Senspetsarna skärs av tätt intill köttet.
Framläggar får inte förpackas tillsammans med bakläggar.

2.1.2 Interventionsbog (INT-kod 22)
Styckning och urbening: Bogen avskiljs från framkvartsparten med ett snitt som följer den naturliga hinnan runt
bogkanten och brosket på bogbladskanten och fortsätter runt hinnan så att bogen kan lyftas ur sin naturliga ficka.
Bogbladet avlägsnas. Muskeln under bogbladet viks tillbaka (men ska inte avlägsnas) så att benet kan avlägsnas
ordentligt. Överarmsbenet (humerus) avlägsnas.
Putsning: Brosk, senor och ledkapslar avlägsnas. Fett putsas av så att den totala andelen synligt fett (utvändigt och
mellan enskilda muskler) inte överstiger 10 %.

2.1.3 Interventionsbringa (INT-kod 23)
Styckning och urbening: Bringan skärs ut ur framkvartsparten med ett rakt snitt vinkelrätt mot mitten av det
första revbenet. Muskulaturen mellan revbenen samt lungsäcken avlägsnas tillsammans med revbenen, bröstbenet
och allt brosk i ett tunt stycke. Ytmuskulaturen ska inte avlägsnas, men allt fett därunder ska avlägsnas.
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Putsning: Fett putsas av så att den totala andelen synligt fett (utvändigt och mellan enskilda muskler) inte
överstiger 30 %.
2.1.4 Framkvartsparter för intervention (INT-kod 24)
Styckning och urbening: Då bringan, bogen och framläggen avlägsnats ska den styckningsdel som återstår
betecknas framkvartspart.
Revbenen avlägsnas i ett stycke. Halsbenen avlägsnas omsorgsfullt.
Filén ska sitta kvar på denna styckningsdel.
Putsning: Brosk, senor och ledkapslar avlägsnas. Fett putsas av så att den totala andelen synligt fett (utvändigt och
mellan enskilda muskler) inte överstiger 10 %.
DEL V

Individuella priser för avvisade styckningsdelar
(euro/ton)

Interventionsfilé

22 000

Interventionsryggbiff

14 000

Interventionsinnanlår, Interventionsrumpstek

10 000

Interventionsytterlår, Interventionsfransyska, Interventionsentrecote (med fem revben)

8 000

Interventionsbog, Framkvartspart för intervention

6 000

Interventionsbringa, Interventionsbaklägg, Interventionsframlägg

5 000

Interventionsslaksida

4 000
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BILAGA IV
SMÖR
DEL I

Provtagning för kemisk och mikrobiologisk analys samt för sensorisk bedömning
1. Kemisk och mikrobiologisk analys
Kvantitet smör
(kg)

Minsta antal prov
(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 per 25 000 kg eller del därav

Provtagning för mikrobiologisk analys ska utföras aseptiskt.
Upp till 5 prover om 100 g får slås samman till ett prov, som analyseras efter noggrann blandning.
Proven ska tas slumpmässigt ur olika delar av partiet före eller vid inlagringen i det fryshus som det utbetalande
organet utsett.
Beredning av ett blandprov av smör (kemisk analys):
a) Ta ut ett prov om minst 30 g med hjälp av en ren och torr smörprovare eller ett liknande lämpligt instrument
och lägg provet i en provbehållare. Blandprovet ska sedan förseglas och sändas till laboratoriet för analys.
b) I laboratoriet värms blandprovet i den ursprungliga slutna provbehållaren till 30 °C tills provet genom att ofta
skakas har blivit en homogen vätska utan osmälta bitar. Provbehållaren ska vara fylld till hälften eller till två
tredjedelar.
För varje tillverkare som erbjuder smör för intervention ska varje år två prover analyseras för annat fett än mjölkfett
och ett prov analyseras för spårämnen.

2. Sensorisk bedömning
Kvantitet smör
(kg)

Minsta antal prov

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 per 25 000 kg eller del därav
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Efter en provlagringsperiod på 30 dagar ska prov tas slumpmässigt ur olika delar av varje parti, mellan dag 30 och
dag 45 efter det att smöret levererats och klassificerats.
Varje prov ska bedömas för sig i enlighet med bilaga IV till förordning (EG) nr 273/2008. Ingen ny provtagning eller
ny bedömning är tillåten.

3. Riktlinjer för defekta prover
a) Kemisk och mikrobiologisk analys:
i) När enskilda prover analyseras tillåts ett enda defekt prov per 10 prover eller två prover med en enda defekt
per 11–15 prover. Om ett prov är defekt ska två nya prover tas, ett på vardera sidan av det defekta provet.
Dessa ska kontrolleras med avseende på den parameter defekten gäller. Om inget av de två nya proverna
uppfyller minimikraven ska den kvantitet smör av den erbjudna kvantiteten som återfinns mellan de två prov
som ursprungligen togs på vardera sidan om det defekta provet underkännas.
Kvantitet som ska underkännas om ett nytt prov befinns vara defekt.

ii) När blandprover analyseras ska, om ett blandprov befinns vara defekt med avseende på en parameter, den
kvantitet av den erbjudna kvantiteten som blandprovet representerar underkännas. Den kvantitet som
representeras av ett blandprov kan fastställas genom att kvantiteten delas upp och att stickprov sedan tas
slumpmässigt från varje del.
b) Sensorisk bedömning: Om ett prov befinns vara defekt vid den sensoriska bedömningen ska den kvantitet smör
finns mellan de två närliggande proverna, ett på vardera sidan om det defekta, underkännas.
c) Om ett prov uppvisar en sensorisk defekt och en kemisk eller mikrobiologisk defekt ska hela kvantiteten
underkännas.

DEL II

Leverans och förpackning av smör
1. Smör ska levereras i block och ska vara förpackat med nytt och hållfast material på ett sådant sätt att det säkerställs
att smöret skyddas under hela transporten, inlagringen, lagringen och utlagringen.
2. Förpackningarna ska minst vara märkta med följande uppgifter, eventuellt omskrivna till koder:
a) Godkännandenummer som identifierar fabrik och medlemsstat där tillverkningen ägt rum.
b) Tillverkningsdatum.
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c) Partinummer och kollinummer. Kollinumret får ersättas med det pallnummer som finns angivet på pallen.
d) Orden ”osyrat smör” om smöret har ett Ph-värde på 6,2 eller mer.
3. Lageransvarig ska föra ett register i vilket de uppgifter som avses i punkt 2 ska föras in på inlagringsdagen.
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BILAGA V
SKUMMJÖLKSPULVER
DEL I

Provtagning och analys av skummjölkspulver som erbjuds för intervention
1. Provtagning per parti ska ske i enlighet med det förfarande som föreskrivs i den internationella standarden ISO 707.
De utbetalande organen får dock använda andra provtagningsmetoder om dessa är likvärdiga med den standarden.
2. Antal förpackningar som ska väljas ut slumpmässigt för provtagning:
a) Partier som omfattar upp till 800 säckar på 25 kg: minst åtta säckar.
b) Partier som omfattar upp till 800 säckar på 25 kg: minst åtta säckar, plus en säck för varje tillkommande del på
800 säckar eller mindre.
3. Provets vikt: ett prov på minst 200 g tas ur varje förpackning.
4. Gruppering av prover: högst nio prover samlas till en provgrupp.
5. Analys av prover: varje provgrupp underställs en analys för att kontrollera alla de kvalitetsegenskaper som anges
i bilaga V del II till delegerad förordning (EU) 2016/1238 uppfylls.
6. Vid bristfälliga prov:
a) Om ett prov uppvisar brister i fråga om en parameter, ska hela den mängd som provmaterialet kommer ifrån
avvisas.
b) Om ett prov uppvisar brister i fråga om flera parametrar, ska hela den mängd som provmaterialet kommer ifrån
avvisas och från den resterande mängden från samma fabrik, ska ett andra avgörande urval prover tas. Analysen
av detta ska vara avgörande: I sådana fall gäller följande:
— Antalet prover enligt punkt 2 ska fördubblas.
— Om ett prov uppvisar brister i fråga om en eller flera parametrar ska den kvantitet som provmaterialet
kommer ifrån avvisas.
DEL II

Leverans och förpackning av skummjölkspulver
1. Skummjölkspulver ska förpackas i nya, rena, torra och hela papperssäckar som ska uppfylla följande krav:
a) Säckarna ska bestå av minst tre skikt, som tillsammans utgör minst 420 J/m2 genomsnittlig TEA (Tension Energy
Absorption).
b) Det andra skiktet ska utgöras av ett polyetylenskikt på minst 15 g/m2.
c) Varje pappersskikt ska innehålla ett polyetylenskikt som är minst 0,08 mm tjockt och bottensvetsat.
d) Säckarna ska följa standarden EN 770.
e) Vid fyllningen bör skummjölkspulvret packas väl. Löst pulver får absolut inte tränga in mellan säckarnas olika
skikt.
2. Säckarna ska minst vara märkta med följande uppgifter, eventuellt omskrivna till koder:
a) Godkännandenummer som identifierar fabrik och medlemsstat där tillverkningen ägt rum.
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b) Produktionsdatum eller i tillämpliga fall, produktionsvecka.
c) Partiets produktionsnummer.
d) Benämningen ”spraytorkat skummjölkspulver”.
3. Lageransvarig ska föra ett register i vilket de uppgifter som avses i punkt 2 ska föras in på inlagringsdagen.
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