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LISA

Komisjoni avaldus

Seoses komisjoni ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1290/2005 ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses 

liidus enim puudustkannatavatele isikutele toiduainete jaotamisega, võtab komisjon teadmiseks 

mitmed arutelud nõukogus, kus kuuest liikmesriigist moodustatud blokeeriv vähemus oli ettepaneku 

vastu.

Komisjon võtab samuti teadmiseks Prantsusmaa ja Saksamaa ühisavalduse, milles mõlemad riigid 

teatasid, et:

- nad nõustuvad jätkama programmi 31. detsembril 2013. aastal lõplikult lõppeva 

üleminekuperioodi jooksul, et võimaldada liikmesriikide heategevusorganisatsioonidel, kes 

kasutavad praegust programmi, kohaneda uue olukorraga;

- nad leiavad, et tingimused 2013. aastale järgnevat perioodi puudutavat uut programmi 

käsitleva ettepaneku esitamiseks komisjoni poolt ja selle nõukogus vastuvõtmiseks ei ole 

täidetud;

- nad ei saa edaspidi nõustuda sellist programmi käsitlevate komisjoni seadusandlike ja 

finantsalaste ettepanekutega.

Komisjon võtab teadmiseks märkimisväärse hulga liikmesriikide eelistuse mitte jätkata programmi 

2013. aastale järgneval perioodil ning muuta vastavalt ELi ühise turukorralduse määrust ja 2014.–

2020. aasta mitmeaastast finantsraamistikku.

Mõjutamata oma aluslepingust tulenevat algatusõigust võtab komisjon arvesse seda tugevat 

vastuseisu sellist programmi käsitlevatele seadusandlikele ja finantsalastele ettepanekutele 

tulevikus.
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Prantsusmaa ja Saksamaa ühine avaldus

Enim puudustkannatavatele isikutele ette nähtud toiduainete jaotamist käsitlev ELi määrus põhineb 

liidu sekkumisvarudest pärit toodete jaotamisel ja ajutiselt turult toiduainete ostmisel. Ühise 

põllumajanduspoliitika järjestikused reformid ja turu areng on viinud nii sekkumisvarude kui ka 

toiduainete sortimendi järkjärgulisele vähenemiseni.

Tunnustades heategevusorganisatsioonide poolt liikmesriikides praegust programmi kasutades 

tehtud töö tähtsust, nõustuvad Prantsusmaa ja Saksamaa jätkama programmi kasutamist lõplikult 

31. detsembril 2013. aastal lõppeva üleminekuperioodi jooksul, et nimetatud organisatsioonid 

saaksid uue olukorraga kohaneda. Seda arvesse võttes tunnevad Prantsusmaa ja Saksamaa heameelt 

oma heategevusorganisatsioonide vahel toimuva arvamuste vahetuste üle.

Arvestades aga arutelu nõukogus, leiavad Prantsusmaa ja Saksamaa, et tingimused 2013. aastale 

järgnevat perioodi puudutavat uut programmi käsitleva ettepaneku esitamiseks komisjoni poolt ja 

selle nõukogus vastuvõtmiseks ei ole täidetud. Seepärast ei saa kaks nimetatud riiki edaspidi 

nõustuda sellist programmi käsitlevate komisjoni seadusandlike ja finantsalaste ettepanekutega.
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Rootsi avaldus

Rootsi leiab, et uus ettepanek ja komisjoni avaldus ei anna piisavalt tagatisi, et liidus enim 

puudustkannatavatele isikutele ette nähtud toiduainete jaotamise programm lõpeb 

31. detsembril 2013 lõplikult ning et tulevast mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020) 

vastavalt ka muudetakse.

Seetõttu ei saa Rootsi kõnealust ettepanekut toetada ning kavatseb selle vastu hääletada.
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