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För delegationerna bifogas uttalanden från medlemsstaterna och kommissionen.
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BILAGA

Uttalande från kommissionen

Vad beträffar kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 

rådets förordning (EG) nr 1290/2005 och rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller utdelning 

av livsmedel till de sämst ställda i unionen noterar kommissionen de upprepade diskussionerna i 

rådet, där en blockerande minoritet bestående av sex medlemsstater motsatte sig förslaget.

Kommissionen noterar också det gemensamma uttalandet från Frankrike och Tyskland, där båda 

länderna förklarade att

- de samtycker till att fortsätta med programmet under en övergångsperiod som slutgiltigt 

upphör den 31 december 2013 för att göra det möjligt för de välgörenhetsorganisationer i 

medlemsstaterna som använder det nuvarande programmet att ta hänsyn till den nya 

situationen,

- de anser att villkoren inte är uppfyllda för att ett förslag om ett nytt program för perioden 

efter 2013 ska läggas fram av kommissionen och antas av rådet,

- de inte kan samtycka till kommissionens lagstiftningsförslag och finansiella förslag om ett 

sådant program i framtiden.

Kommissionen noterar att en betydande grupp medlemsstater anser att programmet inte ska 

fortsättas efter 2013 och att EU-förordningen om den samlade marknadsordningen och den 

kommande fleråriga budgetramen 2014–2020 bör ändras i enlighet med detta.

Utan att det påverkar dess initiativrätt enligt fördraget kommer kommissionen att ta hänsyn till det 

starka motståndet mot lagstiftningsförslag och finansiella förslag om ett sådant program i framtiden. 
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Gemensamt uttalande av Frankrike och Tyskland

EU-förordningen om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen bygger på distributionen 

av produkter från unionens interventionslager, kompletterat med tillfälliga uppköp på marknaden. 

Den successiva reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och marknadsutvecklingen 

har resulterat i en gradvis minskning av interventionslagren, liksom av utbudet av tillgängliga 

produkter.

Samtidigt som betydelsen erkänns Frankrike och Tyskland erkänner betydelsen av 

välgörenhetsorganisationernas arbete i de medlemsstater som använder det aktuella programmet 

och godkänner att programmet drivs vidare under en övergångsperiod som definitivt avslutas 

den 31 december 2013, så att dessa organisationer kan ta i beaktande den nya situationen. Därför 

välkomnar Frankrike och Tyskland den pågående diskussionen mellan sina 

välgörenhetsorganisationer.

De anser emellertid, med tanke på diskussionen i rådet, att villkoren inte är uppfyllda för att ett 

förslag om ett nytt program för perioden efter 2013 ska läggas fram av kommissionen och antas av 

rådet. Därför kan inte dessa båda länder samtycka till kommissionens lagstiftningsförslag och 

finansiella förslag om ett sådant program i framtiden.
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Uttalande från Sverige

Sverige är av den uppfattningen att det nya förslaget och uttalandet från kommissionen inte 

innehåller tillräckliga garantier för att programmet för utdelning av livsmedel till de sämst ställd 

i unionen definitivt kommer att upphöra den 31 december 2013, och att den kommande fleråriga 

budgetramen 2014 – 2020 kommer att ändras i enlighet härmed. 

Därför kan inte Sverige stödja detta förslag och har för avsikt att rösta emot det.

________________________


