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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A»
της: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας
προς: το Συμβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ.: 15054/11 - COM(2011) 634 τελικό
Θέμα: Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη 
διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης (ΝΠ + Δ)
- Πολιτική συμφωνία
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσμία διαβουλεύσεων: 14 Δεκεμβρίου 2011

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες δηλώσεις των κρατών μελών και της Επιτροπής.

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής

Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 

του Συμβουλίου όσον αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης, η Επιτροπή 

σημειώνει τις επανειλημμένες συζητήσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου, όπου μειοψηφία 

αρνησικυρίας έξη κρατών μελών αντιτάχθηκε στην πρόταση.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης την κοινή δήλωση της Γαλλίας και της Γερμανίας, με την οποία και 

οι δύο χώρες δήλωσαν,

- ότι συμφωνούν να συνεχισθεί το πρόγραμμα για μεταβατική περίοδο που θα λήξει οριστικά 

στις 31 Δεκεμβρίου 2013 προκειμένου να επιτραπεί σε φιλανθρωπικές οργανώσεις στα κράτη 

μέλη που χρησιμοποιούν το ισχύον πρόγραμμα να λάβουν υπόψη τη νέα κατάσταση.

- ότι κρίνουν ότι δεν πληρούνται οι όροι για να παρουσιάσει η Επιτροπή πρόταση νέου 

προγράμματος που θα εγκρίνει το Συμβούλιο για μία περίοδο μετά το 2013.

- ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν με τις νομικές και χρηματοδοτικές προτάσεις της 

Επιτροπής για ένα τέτοιο πρόγραμμα στο μέλλον.

Η Επιτροπή σημειώνει τη γνώμη σημαντικής ομάδας κρατών μελών να μην συνεχισθεί το 

πρόγραμμα πέραν του 2013 και να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός της ΕΕ για την ενιαία 

ΚΟΑ και το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής δυνάμει της Συνθήκης, η 

Επιτροπή θα λάβει υπόψη την ισχυρή αντίθεση σε οιαδήποτε νομική και χρηματοδοτική πρόταση 

για ένα τέτοιο πρόγραμμα στο μέλλον.
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Κοινή δήλωση της Γαλλίας και της Γερμανίας

Ο κανονισμός της ΕΕ όσον αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους βασίζεται στην διανομή 

προϊόντων από κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης τα οποία συμπληρώνονται, σε προσωρινή βάση, 

από αγορές τροφίμων. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και οι εξελίξεις της αγοράς είχαν ως 

αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των αποθεμάτων παρέμβασης, καθώς και του φάσματος των 

διαθέσιμων προϊόντων.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου των φιλανθρωπικών οργανώσεων στα κράτη μέλη που 

χρησιμοποιούν το ισχύον πρόγραμμα, η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν να συνεχισθεί το 

πρόγραμμα για μεταβατική περίοδο που θα λήξει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2013 προκειμένου 

να επιτραπεί στις οργανώσεις αυτές να λάβουν υπόψη την παρούσα νέα κατάσταση. Στο πλαίσιο 

αυτό, η Γαλλία και η Γερμανία επικροτούν την ανταλλαγή απόψεων που διεξάγεται μεταξύ των 

δικών τους φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της συζήτησης στο Συμβούλιο, η Γαλλία και η Γερμανία κρίνουν 

ότι δεν πληρούνται οι όροι για να παρουσιάσει η Επιτροπή πρόταση νέου προγράμματος που θα 

εγκρίνει το Συμβούλιο για περίοδο μετά το 2013. Για τον λόγο αυτόν, αμφότερες οι χώρες 

αδυνατούν να συμφωνήσουν με τις νομικές και χρηματοδοτικές προτάσεις της Επιτροπής για ένα 

τέτοιο πρόγραμμα στο μέλλον.
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Δήλωση της Σουηδίας

Η Σουηδία φρονεί ότι η νέα πρόταση και η δήλωση της Επιτροπής δεν παρουσιάζουν επαρκείς 

εγγυήσεις ότι το πρόγραμμα για τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης θα λήξει 

οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και ότι θα τροποποιηθεί αναλόγως το μελλοντικό πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 - 2020.

Ως εκ τούτου, η Σουηδία αδυνατεί να υποστηρίξει αυτήν την πρόταση και προτίθεται να την 

καταψηφίσει.

____________________


