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PRANEŠIMO DĖL „I/A“ PUNKTO PAPILDYMAS
nuo: Specialiojo žemės ūkio komiteto
kam: Tarybai
Komisijos 
pasiūlymo Nr.: 15054/11 – KOM(2011) 634 galutinis
Dalykas: Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 

kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) 
Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su maisto skirstymu labiausiai nepasiturintiems 
Sąjungos asmenims (TA + P) 
– Politinis susitarimas
BENDROSIOS GAIRĖS
Terminas konsultacijoms: 2011 m. gruodžio 14 d.

Delegacijoms priede pateikiami valstybių narių ir Komisijos pareiškimai.
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PRIEDAS

Komisijos pareiškimas

Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos 

Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su maisto 

skirstymu labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims, atžvilgiu Komisija atkreipia dėmesį į tai, 

kad Taryboje ne kartą buvo surengtos diskusijos, kurių metu pasiūlymas būdavo atmetamas šešių 

valstybių narių blokuojančia mažuma.

Komisija taip pat atkreipia dėmesį į Prancūzijos ir Vokietijos bendrą pareiškimą, kuriame abi 

valstybės pareiškė, kad

- jos sutinka, kad programa būtų tęsiama pereinamuoju laikotarpiu, kuris galutinai baigsis 

2013 m. gruodžio 31 d., kad dabartinę programą taikančios valstybių narių labdaros 

organizacijos galėtų prisitaikyti prie naujos padėties;

- jos laikosi nuomonės, kad sąlygos Komisijai pateikti pasiūlymą dėl naujos programos 

laikotarpiui po 2013 m., o Tarybai – jį priimti, nėra įvykdytos;

- jos negali pritarti Komisijos būsimiems teisiniams ir finansiniams pasiūlymams dėl tokios 

programos.

Komisija atkreipia dėmesį į didelės valstybių narių grupės nuomonę, kad po 2013 m. programa 

neturėtų būti tęsiama ir kad atitinkamai iš dalies turėtų būti pakeistas ES reglamentas dėl vieno 

BRO ir būsima 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa.

Komisija, nedarydama poveikio jai pagal Sutartį suteiktai iniciatyvos teisei, atsižvelgs į šį stiprų 

pasipriešinimą bet kokiam būsimam teisiniam ir finansiniam pasiūlymui dėl tokios programos. 
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Prancūzijos ir Vokietijos bendras pareiškimas

ES reglamento, susijusio su maisto skirstymu labiausiai nepasiturintiems asmenims, pagrindas –

produktų iš Sąjungos intervencinių atsargų, kurias laikinai galima papildyti rinkoje įsigyjamais 

produktais, skirstymas. Dėl viena po kitos vykusių BŽŪP reformų ir tendencijų rinkose 

intervencinių atsargų ir turimų produktų asortimentas palaipsniui sumažėjo.

Pripažindamos dabartinę programą taikančių valstybių narių labdaros organizacijų darbo svarbą, 

Prancūzija ir Vokietija sutinka, kad programa būtų tęsiama pereinamuoju laikotarpiu, kuris galutinai 

baigsis 2013 m. gruodžio 31 d., kad šios organizacijos galėtų prisitaikyti prie naujos padėties. 

Atsižvelgdamos į tai, Prancūzija ir Vokietija palankiai vertina savo labdaros organizacijų vykdomą 

pasikeitimą nuomonėmis.

Vis dėlto, atsižvelgdamos į diskusijas Taryboje, Prancūzija ir Vokietija laikosi nuomonės, kad 

sąlygos Komisijai pateikti pasiūlymą dėl naujos programos laikotarpiui po 2013 m., o Tarybai – jį 

priimti, nėra įvykdytos. Todėl jos negali pritarti Komisijos būsimiems teisiniams ir finansiniams 

pasiūlymams dėl tokios programos.
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Švedijos pareiškimas

Švedija laikosi nuomonės, kad naujuoju pasiūlymu ir Komisijos pareiškimu nepakankamai 

užtikrinama, kad maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims programa tikrai 

bus užbaigta 2013 m. gruodžio 31 d. ir kad būsima 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa 

bus atitinkamai iš dalies pakeista. 

Todėl Švedija negali pritarti šiam pasiūlymui ir ketina balsuoti prieš.

____________________


