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V prilogi vam pošiljamo izjave držav članic in Komisije.

________________________
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PRILOGA

Izjava Komisije

Komisija je seznanjena z dejstvom, da je Svet večkrat razpravljal o predlogu uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 in Uredbe Sveta (ES) 

št. 1234/2007 glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji, ki ga 

je pripravila Komisija, ter da je manjšina šestih držav članic nasprotovala predlogu.

Komisija se seznanja tudi s skupno izjavo Francije in Nemčije, ki sta oznanili,

– da se strinjata z nadaljevanjem programa za prehodno obdobje, ki bi se dokončno zaključilo 

31. decembra 2013, da bi se dobrodelnim organizacijam v državah članicah, ki uporabljajo 

trenutni program, omogočila prilagoditev na nove razmere; 

– da menita, da niso izpolnjeni pogoji za to, da bi Komisija predstavila predlog novega 

programa za obdobje po letu 2013, ki bi ga lahko sprejel Svet;

– da se ne moreta strinjati z zakonodajnimi in finančnimi predlogi Komisije za tak program v 

prihodnje.

Komisija se seznanja z mnenjem večje skupine držav članic, da se program po letu 2013 ne 

nadaljuje ter da se ustrezno prilagodita uredba EU o enotni SUT in prihodnji večletni finančni okvir 

za obdobje 2014–2020.

Komisija bo brez poseganja v svojo pravico do pobude, določeno v Pogodbi, upoštevala, da bo 

kakršen koli zakonodajni ali finančni predlog za tak program v prihodnje naletel na močno 

nasprotovanje.
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Skupna izjava Francije in Nemčije

Uredba EU o razdeljevanju prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam temelji na 

razdeljevanju proizvodov iz intervencijskih zalog Unije, ki se začasno dopolnijo z nakupi na trgu.

Zaporedne reforme SKP in razvoj trga so povzročili postopno zmanjšanje intervencijskih zalog ter 

razpona razpoložljivih proizvodov.

Francija in Nemčija se ob priznavanju pomena dela dobrodelnih organizacij v državah članicah, ki 

uporabljajo trenutni program, strinjata, da bosta program nadaljevali za prehodno obdobje, ki se bo 

dokončno zaključilo 31. decembra 2013, in tako tem organizacijam omogočili, da se prilagodijo 

novim razmeram. V tem smislu pozdravljata izmenjavo mnenj med dobrodelnimi organizacijami.

Vendar pa Francija in Nemčija na podlagi razprave v Svetu menita, da niso izpolnjeni pogoji za to, 

da bi Komisija predstavila predlog novega programa za obdobje po letu 2013, ki bi ga lahko sprejel 

Svet. Zato se ne moreta strinjati z zakonodajnimi in finančnimi predlogi Komisije za tak program v 

prihodnje.
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Izjava Švedske

Švedska meni, da novi predlog in izjava Komisije nista zadostno zagotovilo, da se bo program 

razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji dokončno zaključil 

31. decembra 2013 in da bo prihodnji večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 ustrezno 

spremenjen.

Švedska zato tega predloga ne more podpreti in namerava glasovati proti.

________________________


