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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 419/2012
z dnia 16 maja 2012 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 562/2011 przyjmujące plan podziału pomiędzy
państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2012 na dostawy żywności
pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące
w Unii Europejskiej
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. f) oraz g)
w związku z jego art. 4,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia
15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia
dotyczące euro (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
wykonawcze (UE) nr 562/2011.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (UE) nr 562/2011 dodaje się art. 4a
w brzmieniu:
„Artykuł 4a

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)
nr
562/2011 (3), zmienione rozporządzeniem wykonaw
czym (UE) nr 208/2012 (4), ustala odpowiednio terminy
składania wniosków o płatność i realizację płatności na
dzień 30 września i 15 października 2012 r. i stanowi,
że okres realizacji planu dystrybucji w roku 2012 ma
zakończyć się dnia 28 lutego 2013 r.

(2)

Aby umożliwić państwom członkowskim skuteczne
stosowanie tych terminów, konieczne jest umożliwienie
przyznawania zaliczek na transport produktów do
składów organizacji charytatywnych i koszty transportu,
koszty administracyjne i koszty przechowywania ponie
sione przez organizacje charytatywne wyznaczone do
dystrybucji produktów. W celu zapewnienia skutecznej
realizacji rocznego planu taka sama możliwość powinna
być dozwolona w odniesieniu do dostaw produktów
w należycie uzasadnionych przypadkach. Należy ponadto
ustalić, kiedy i w jakiej formie wymagane jest zabezpie
czenie.

(3)

(4)

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

Biorąc pod uwagę niekomercyjny charakter wyznaczo
nych organizacji, o których mowa w art. 27 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, właściwe organy
państw członkowskich powinny być upoważnione do
dopuszczania alternatywnych instrumentów gwarancji,
przy wypłacaniu przedmiotowym organizacjom zaliczek
na koszty administracyjne, koszty transportu i koszty
przechowywania.
Do celów rachunkowości państwa członkowskie
powinny być zobowiązane do przekazywania Komisji
określonych informacji dotyczących zaliczek.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L

299 z 16.11.2007, s. 1.
349 z 24.12.1998, s. 1.
152 z 11.6.2011, s. 24.
72 z 10.3.2012, s. 32.

1.
W celu realizacji rocznego planu dystrybucji, o którym
mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, podmioty
wybrane zgodnie z art. 4 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr
807/2010 oraz wyznaczone organizacje, o których mowa
w art. 27 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mogą
przedkładać właściwym organom zainteresowanego państwa
członkowskiego wnioski o wypłacenie zaliczki na koszty
transportu produktów do magazynów wyznaczonych organi
zacji, o których mowa w art. 27 ust. 7 akapit drugi lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, koszty administracyjne,
koszty transportu i koszty przechowywania, o których mowa
w wymienionym artykule akapit drugi lit. b). W należycie
uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą
również przewidzieć wypłatę zaliczek na koszty dostawy
produktów do podmiotów wybranych zgodnie z art. 4 ust.
4 rozporządzenia (UE) nr 807/2010, pod warunkiem że
zgodnie z wymogami danego państwa członkowskiego
podmioty te wykażą, że przed dniem 15 października
2012 r.:
a) podjęły one prawnie wiążące zobowiązania w zakresie
realizacji operacji,
b) dokonały znaczących postępów w zakresie realizacji
operacji, oraz
c) podjęły wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowa
nia, że wdrożenie zostanie zakończone nie później niż
dnia 28 lutego 2013 r.
2.
Właściwy organ może wypłacić zaliczkę w wysokości
do 100 % kwoty, o którą wystąpiono, z zastrzeżeniem usta
nowienia zabezpieczenia w wysokości równej 110 % zaliczki,
o której mowa w ust. 1. W przypadku podmiotów wybra
nych zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr
807/2010 zabezpieczenie, o którym mowa w tym artykule,
uznaje się za wystarczające do celów niniejszego artykułu.
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3.
Do celów ust. 2 stosuje się rozporządzenie wyko
nawcze Rady (UE) nr 282/2012 (*).
4.
W przypadku wyznaczonych organizacji, o których
mowa w ust. 1, agencja płatnicza może przyjąć pisemne
zabezpieczenie od organu publicznego, zgodnie z przepisami
stosowanymi w państwach członkowskich, obejmujące kwotę
równą wartości procentowej, o której mowa w ust. 2, pod
warunkiem że przedmiotowy organ publiczny zobowiązuje
się do zapłaty kwoty objętej udzieloną gwarancją w przy
padku braku uprawnienia do otrzymania wypłaconej zaliczki.
Państwa członkowskie mogą również przewidzieć instrument
o skutku równoważnym, zgodnie z przepisami stosowanymi
w danym państwie członkowskim, pod warunkiem że będzie
on gwarantować zwrot wypłaconej zaliczki w przypadku
braku uprawnienia do jej otrzymania.
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5.
Nie później niż do dnia 15 stycznia 2013 r. państwa
członkowskie powiadamiają Komisję o łącznej wartości zali
czek wypłaconych do dnia 15 października 2012 r. zgodnie
z ust. 2, które nie zostały rozliczone i które odnoszą się do
operacji, które nie zostały jeszcze zakończone przez benefi
cjentów końcowych.
___________
(*) Dz.U. L 92 z 30.3.2012, s. 4.”

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2012 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

