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Относно: Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета 
по отношение на разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в 
Съюза (ЗА+И)
— Политическо споразумение
ОБЩИ НАСОКИ
Краен срок за консултации: 14 декември 2011 г

Приложено се изпращат на делегациите изявления на държави членки и на Комисията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявление на Комисията

Във връзка с предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по 

отношение на разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза Комисията взема 

под внимание неколкократните обсъждания в Съвета, при които блокиращо малцинство от 

шест държави членки се противопостави на предложението.

Комисията взема под внимание и съвместната декларация на Франция и Германия, с която 

двете страни заявяват, че:

- са съгласни да продължи програмата за преходен период, който да приключи 

окончателно на 31 декември 2013 г., за да се даде възможност на благотворителните 

организации в държавите членки, които използват настоящата програма, да вземат под 

внимание новото положение;

- според тях не са изпълнени условията за предложение за нова програма за периода след 

2013 г, което да бъде внесено от Комисията и прието от Съвета;

- не могат да приемат правните и финансовите предложения на Комисията за подобна 

програма в бъдеще.

Комисията взема под внимание становището на значителна група държави членки 

програмата да не продължава след 2013 г. и да се приемат съответните изменения на 

регламента на ЕС относно единната обща организация на пазара и бъдещата многогодишна 

финансова рамка за периода 2014—2020 г.

Без да се нарушава правото ѝ на инициатива по силата на Договора, Комисията ще вземе 

предвид това силно противопоставяне на всяко правно и финансово предложение за подобна 

програма в бъдеще.
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Съвместна декларация на Франция и Германия

Регламентът на ЕС относно разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица разчита на 

разпределяне на продукти от интервенционните запаси на Съюза, които временно биват 

допълвани посредством закупуване на храни на пазара. Поредицата от реформи на ОСП и 

развитието на пазара доведоха до постепенно намаляване на интервенционните запаси, както 

и на разнообразието от налични продукти.

Като отчитат значението на работата, извършвана от благотворителните организации в 

държавите членки, които използват сегашната програма, Франция и Германия са съгласни 

програмата да продължи за преходен период, който да приключи окончателно на 

31 декември 2013 г., за да се даде възможност на тези организации да вземат под внимание 

новото положение. В този контекст Франция и Германия приветстват протичащия 

понастоящем обмен на мнения между своите благотворителни организации.

Като се има предвид обсъждането в Съвета, Франция и Германия считат, че не са изпълнени 

условията за предложение за нова програма за период след 2013 г, което да бъде внесено от 

Комисията и прието от Съвета. Ето защо двете държави не могат да приемат правните и 

финансовите предложения на Комисията за подобна програма в бъдеще.
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Изявление на Швеция

Швеция е на мнение, че новото предложение и декларацията на Комисията не дава 

достатъчно гаранции, че програмата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в 

Съюза ще приключи окончателно на 31 декември 2013 г. и че бъдещата многогодишна 

финансова рамка за периода 2014—2020 г. ще бъде изменена по съответстващ начин.

Ето защо Швеция не може да подкрепи това предложение и възнамерява да гласува против 

него.

____________________


