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Delegace naleznou v příloze prohlášení členských států a Komise.
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PŘÍLOHA

Prohlášení Komise

S ohledem na svůj návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady 

(ES) č. 1290/2005 a nařízení Rady (ES) 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských 

produktů nejchudším osobám v Unii, bere Komise na vědomí opakovaná jednání v rámci Rady, 

během nichž se blokační menšina šesti členských států vyslovila proti návrhu.

Komise bere rovněž na vědomí společné prohlášení Francie a Německa, v němž obě země 

prohlásily, že:

- souhlasí s pokračováním programu během přechodného období, které definitivně skončí dne 

31. prosince 2013, aby bylo dobročinným organizacím z členských států, které stávající 

program využívají, umožněno zohlednit novou situaci;

- se domnívají, že nejsou splněny podmínky pro to, aby Komise předložila návrh nového 

programu na období po roce 2013 a aby Rada takový návrh přijala;

- nemohou souhlasit s návrhy právní a finanční povahy, jež by Komise ve věci obdobného 

programu předložila v budoucnu.

Komise bere na vědomí přání významné skupiny členských států nepokračovat v programu 

po roce 2013, a změnit proto příslušným způsobem nařízení EU o společné organizaci trhů 

a budoucí víceletý finanční rámec na období let 2014 až 2020.

Tento silný nesouhlas s jakýmkoliv budoucím návrhem právní či finanční povahy ve věci 

obdobného programu bude Komise vést v patrnosti, aniž by bylo dotčeno její právo vlastní 

iniciativy zaručené Smlouvou.
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Společné prohlášení Francie a Německa

Nařízení EU týkající se rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám vychází 

z předpokladu rozdělování výrobků z intervenčních zásob Unie, dočasně doplňovaných tržními 

nákupy. Následné reformy SZP a vývoj na trhu vyústily v postupné snížení intervenčních zásob 

a omezení sortimentu dostupných výrobků.

Francie a Německo uznávají význam činnosti dobročinných organizací v členských státech, které 

tohoto programu využívají, a souhlasí proto s pokračováním programu během přechodného období, 

které definitivně skončí dne 31. prosince 2013, aby bylo těmto organizacím umožněno zohlednit 

novou situaci. V této souvislosti Francie a Německo vítají, že mezi francouzskými a německými 

dobročinnými organizacemi probíhají výměny názorů.

S ohledem na jednání v rámci Rady se Francie a Německo nicméně domnívají, že nejsou splněny 

podmínky pro to, aby Komise předložila návrh nového programu na období po roce 2013 a aby 

Rada takový návrh přijala. Žádná z těchto zemí proto nemůže souhlasit s návrhy právní a finanční 

povahy, jež by Komise ve věci obdobného programu předložila v budoucnu.
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Prohlášení Švédska

Švédsko je toho názoru, že nový návrh a prohlášení Komise nepředstavují dostatečné záruky, že 

program rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii definitivně skončí dne 

31. prosince 2013 a že bude odpovídajícím způsobem změněn budoucí víceletý finanční rámec na 

období let 2014 až 2020.

Švédsko proto tento návrh nemůže podpořit a má v úmyslu hlasovat proti němu.

____________________


