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În anexă, se pun la dispoziția delegațiilor declarațiile Comisiei și statelor membre.
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ANEXĂ

Declarația Comisiei

În ceea ce privește propunerea Comisiei referitoare la un regulament al Parlamentului European și 

al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului și a 

Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește distribuirea de produse 

alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune, Comisia ia act de discuțiile repetate 

din cadrul Consiliului, în care o minoritate de blocaj constituită din șase state membre s-a opus 

propunerii.

Comisia ia act, de asemenea, de declarația comună a Franței și Germaniei, în care ambele țări au 

declarat,

- că sunt de acord să continue programul pentru o perioadă de tranziție care se va încheia în 

mod cert la 31 decembrie 2013 pentru a permite organizațiilor caritabile din statele membre 

care se folosesc de programul actual să țină seama de noua situație.

- că sunt de părere că nu sunt întrunite condițiile pentru o propunere de nou program pentru 

perioada de după 2013 care să fie prezentată de Comisie și adoptată de Consiliu.

- că nu pot fi de acord cu propuneri legislative și financiare ale Comisiei cu privire la un astfel 

de program pe viitor.

Comisia ia act de opinia unui număr însemnat de state membre de a nu continua programul dincolo 

de 2013 și de a modifica în consecință Regulamentul unic OCP al UE și viitorul cadru financiar 

multianual 2014-2020.

Fără a aduce atingere dreptului său de inițiativă în temeiul tratatului, Comisia va ține cont de 

această opoziție fermă față de orice propunere legislativă și financiară cu privire la un astfel de 

program pe viitor. 
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Declarația comună a Franței și a Germaniei

Regulamentul UE privind distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate 

se bazează pe distribuirea de produse din stocurile de intervenție ale Uniunii, suplimentate temporar 

prin achiziții de pe piață. Reformele succesive ale PAC și evoluțiile de pe piață au condus la o 

reducere progresivă a stocurilor de intervenție, precum și la o diminuare a gamei de produse 

disponibile.

Recunoscând importanța activității organizațiilor caritabile din statele membre care utilizează 

prezentul program, Franța și Germania sunt de acord să continue programul în cursul unei perioade 

de tranziție care să se încheie în mod cert la 31 decembrie 2013, pentru a permite acestor organizații 

să țină cont de noua situație. În acest context, Franța și Germania salută schimbul de opinii existent 

dintre organizațiile caritabile.

Cu toate acestea, având în vedere discuțiile din cadrul Consiliului, Franța și Germania consideră că 

nu sunt întrunite condițiile pentru o propunere de nou program pentru perioada de după 2013 care să 

fie prezentată de Comisie și adoptată de Consiliu. Din acest motiv, ambele țări nu pot fi de acord cu 

propuneri legislative și financiare ale Comisiei cu privire la un astfel de program pe viitor.
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Declarația Suediei

Suedia consideră că noua propunere și declarația Comisiei nu prezintă suficiente garanții că 

programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune se 

va încheia în mod cert la 31 decembrie 2013 și că viitorul cadru financiar multianual 2014-2020 va 

fi modificat în consecință. 

Prin urmare, Suedia nu poate susține prezenta propunere și intenționează să voteze împotrivă.

____________________


