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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 562/2011
av den 10 juni 2011
om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som ska hänföras till budgetåret
2012 för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i Europeiska
unionen och om undantag från vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 807/2010
terna lämnat den information som krävs i artikel 1 i
förordning (EU) nr 807/2010 till kommissionen. Genom
ett snart antagande får medlemsstaterna extra tid på sig
att organisera genomförandet av unionens årsplan på ett
sådant sätt att myndigheter och hjälporganisationer i
medlemsstaterna kan hitta alternativa livsmedelskällor.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad
marknadsordning”) (1), särskilt artikel 43 f och 43 g jämförd
med artikel 4,

(5)

Om ris inte finns tillgängligt i interventionslagren, får
kommissionen enligt artikel 4 i förordning (EU) nr
807/2010 tillåta uttag av spannmål ur interventionslag
ren som betalning för en leverans av ris och risprodukter
som anskaffas på marknaden. Eftersom det för närva
rande inte finns några interventionslager med ris bör
därför uttag av spannmål ur interventionslagren som be
talning för risprodukter som anskaffas på marknaden till
låtas.

(6)

I artikel 8.1 i förordning (EU) nr 807/2010 finns bestäm
melser om överföring mellan medlemsstaterna av pro
dukter som inte finns tillgängliga i interventionslagren i
den medlemsstat där dessa produkter är nödvändiga för
att genomföra den årliga distributionsplanen. De över
föringar inom unionen som krävs för att genomföra
2012 års plan bör därför godkännas på de villkor som
fastställs i artikel 8 i förordning (EU) nr 807/2010.

(7)

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

De medlemsstater som berörs av 2012 års distributions
plan har meddelat kommissionen de uppgifter som krävs
i enlighet med artikel 1 i förordning (EU) nr 807/2010.

(8)

Vid fördelningen av resurserna bör hänsyn tas till de
erfarenheter som gjorts och till den utsträckning i vilken
medlemsstaterna har utnyttjat de resurser som de till
delats under de föregående åren.

Vid genomförandet av den årliga distributionsplanen bör
den avgörande händelsen i enlighet med artikel 3 i för
ordning (EG) nr 2799/98 vara den dag då räkenskapsåret
för förvaltning av offentliga lager inleds.

(9)

I enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) nr 807/2010
har kommissionen i samband med upprättandet av den
årliga distributionsplanen rådfrågat de viktigaste organi
sationer som har kunskaper om de sämst ställda perso
nernas problem i unionen.

(10)

Förvaltningskommittén för den samlade marknadsord
ningen inom jordbruket har inte yttrat sig inom den
tid som dess ordförande har bestämt.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den
15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för
euron (2), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

Enligt artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr
807/2010 av den 14 september 2010 om närmare be
stämmelser för leverans av livsmedel från interventions
lager till förmån för de sämst ställda i unionen (3), ska
kommissionen fastställa en distributionsplan som ska fi
nansieras med medel för budgetåret 2012. I denna plan
ska det, för var och en av de medlemsstater som till
lämpar åtgärden, särskilt fastställas de högsta belopp
som ställs till deras förfogande för att genomföra deras
del av planen liksom den kvantitet av varje produkttyp
som kan tas ut från interventionsorganens lager.

Eftersom tillgång till interventionslagren för försörjning
av ordningen för utdelning av livsmedel till de sämst
ställda skärs ned kraftigt jämfört med föregående året,
bör årsplanen för 2012 antas så snart som medlemssta

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.
(3) EUT L 242, 15.9.2010, s. 9.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För 2012 ska distributionen av livsmedel till de sämst ställda i
unionen, enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 1234/2007,
genomföras i enlighet med den årliga distributionsplan som
fastställs i bilaga I till den här förordningen.
Användningen av spannmål som betalning för anskaffning av
risprodukter på marknaden ska vara tillåten i enlighet med
artikel 4.2 i förordning (EU) nr 807/2010.
Artikel 2
Överföringar inom unionen av produkter enligt bilaga II till
denna förordning ska tillåtas på de villkor som fastställs i
artikel 8 i förordning (EU) nr 807/2010.
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Artikel 3
Genom undantag från artikel 4.3 femte stycket och från
artikel 8.4 första stycket i förordning (EU) nr 807/2010 ska
den person som tilldelats kontraktet för leveransen för 2012
års distributionsplan ställa en säkerhet på 150 euro per ton
innan spannmålen tas ut från intervention.
Artikel 4
Vid genomförandet av den årliga distributionsplan som avses i
artikel 1 i den här förordningen ska dagen för den avgörande
händelsen i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 2799/98
vara den 1 oktober 2011.
Artikel 5
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2011.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling
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BILAGA I
ÅRLIG DISTRIBUTIONSPLAN FÖR 2012
(a) Finansiella medel som ställs till förfogande för att genomföra planen för 2012 i respektive medlemsstat:
(i euro)
Medlemsstat

Distribution

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759
47 463

Luxembourg

3 237 794

Magyarország

131 505

Malta

17 310 824

Polska
Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383
1 327 965

Suomi/Finland

113 487 343

Totalt

(b) Kvantitet av varje produkttyp som kan tas ut från EU:s interventionslager för distribution i respektive medlemsstat
inom ramen för de högsta belopp som fastställs i punkt a i den här bilagan:
(ton)
Medlemsstat

Belgique/België
България
Česká republika (*)
Eesti (**)

Spannmål

Smör

Skummjölkspulver

—

1 560,273

39 144,763

—

450,000

—

—

383,316
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(ton)

Medlemsstat

Spannmål

Smör

Skummjölkspulver

Éire/Ireland

—

727,985

Elláda

—

2 682,689

España

—

10 095,040

France

—

8 859,003

Italia

—

12 338,912

Latvija

—

870,043

Lietuva

—

1 032,583

Luxembourg (***)

—

—

Magyarország

—

1 807,420

1 230,373

—

Polska

—

9 663,348

Portugal

—

2 525,764

România

112 609,424

—

Slovenija

—

287,747

Slovakia

8 976,092

—

—

741,304

162 410,652

53 575,425

Malta

Suomi/Finland
Totalt

(*) Česká Republika: tilldelning för anskaffning av mjölkprodukter på EU-marknaden: 37 356 euro som ska räknas av mot till
delningen för anskaffning av skummjölkspulver och ytterligare 33 263 euro som ska räknas av mot tilldelningen för anskaffning
av smör.
(**) Eesti: tilldelning för anskaffning av mjölkprodukter på EU-marknaden: 30 440 euro som ska räknas av mot tilldelningen för
anskaffning av smör.
(***) Luxembourg: tilldelning för anskaffning av mjölkprodukter på EU-marknaden: 44 989 euro som ska räknas av mot tilldelningen
för anskaffning av skummjölkspulver.
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BILAGA II
(a) Överföringar av spannmål inom EU som är tillåtna enligt planen för budgetåret 2012:
Kvantitet
(ton)

1

33 988,763

2

5 156,000

3

Innehavare

Mottagare

Lantbruksverket, Suomi/Finland

Държавен фонд ‘Земеделие’ – Разплащателна
агенция, България

RPA, UK

Държавен фонд ‘Земеделие’ – Разплащателна
агенция, България

450,000

Jordbruksverket, Sverige

SZIF, Česká republika

4

1 230,373

Jordbruksverket, Sverige

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying
Agency, Malta

5

16 880,298

BLE, Deutschland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,
România

6

41 360,295

Lantbruksverket, Suomi/Finland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,
România

7

54 368,831

Jordbruksverket, Sverige

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,
România

8

147,000

FranceAgriMer, France

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská
Republika

9

8 829,092

Jordbruksverket, Sverige

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská
Republika

(b) Överföringar av skummjölkspulver inom unionen som är tillåtna enligt planen för budgetåret 2012:
Kvantitet
(ton)

1

2 682,688

2

330,350

3

Mottagare

Innehavare

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

SZIF, Česká republika

FEGA, España

6 308,486

OFI, Ireland

FEGA, España

4

3 456,204

RPA, UK

FEGA, España

5

2 118,853

RPA, UK

FranceAgriMer, France

6

7 905,602

BIRB, Belgique

AGEA, Italia

7

1 476,378

OFI, Ireland

AGEA, Italia

8

2 749,632

Dienst Regelingen Roermond,
Netherlands

AGEA, Italia

9

207,300

Jordbruksverket, Sverige

AGEA, Italia

10

870,042

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Rural Support Service, Latvia

11

1 807,420

RPA, UK

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magya
rország

12

3 294,212

BLE, Deutschland

ARR, Polska

13

1 675,024

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska
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(ton)
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Mottagare

Innehavare

14

4 693,285

RPA, UK

ARR, Polska

15

2 525,314

RPA, UK

IFAP I.P., Portugal

16

287,747

Dienst Regelingen Roermond,
Netherlands

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Slovenija

17

252,008

PRIA, Eesti

Lantbruksverket, Suomi/Finland

18

489,296

Dienst Regelingen Roermond,
Netherlands

Lantbruksverket, Suomi/Finland

