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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/20…

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της …

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005

και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

όσον αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 

42 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

Ενεργώντας σύμφωνα με την συνήθη νομοθετική διαδικασία3,

                                               

1 ΕΕ C 84, 17.3.2011, σ. 49.
2 ΕΕ C 104, 2.4.2011, σ. 44.
3 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2009 (EE C 117 Ε, 6.5.2010, σ. 

258) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της...
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3730/87 του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1987 που 

καθορίζει τους γενικούς κανόνες για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης 

σε ορισμένους οργανισμούς με σκοπό τη διανομή τους στα πιο άπορα άτομα της 

Κοινότητας1, ο οποίος εν συνεχεία καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής 

οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 

προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)2, υπήρξε αξιόπιστο καθεστώς άντλησης τροφίμων 

προς διανομή στους άπορους της Ένωσης (καθεστώς διανομής τροφίμων) για πάνω από 

δύο δεκαετίες και συνέβαλε θετικά στην κοινωνική συνοχή της Ένωσης μειώνοντας τις 

οικονομικές και κοινωνικές διαφορές.

(2) Στους στόχους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), όπως ορίζονται στο άρθρο 39 

παράγραφος 1 της Συνθήκης, περιλαμβάνεται η σταθεροποίηση των αγορών και η 

διασφάλιση λογικών τιμών για τα αγαθά που προσφέρονται στους καταναλωτές. Με το 

πέρασμα των χρόνων, το πρόγραμμα διανομής τροφίμων συνέβαλε στην επίτευξη και των 

δύο στόχων και, με την μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας των άπορων ατόμων στην 

Ένωση, συνέβαλε σημαντικά στην εξασφάλιση μεγάλης επάρκειας τροφίμων εντός της 

Ένωσης καθώς και στην μείωση των αποθεμάτων παρέμβασης. 

                                               

1 ΕΕ L 352,15.12.1987, σ. 1.
2 ΕΕ L 299, 16.11.2007, σ. 1.
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(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011, κάλεσε την 

Επιτροπή και το Συμβούλιο να επεξεργαστούν μια μεταβατική λύση για τα εναπομένοντα 

χρόνια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να αποφευχθεί η απότομη 

μείωση της επισιτιστικής βοήθειας ως αποτέλεσμα της μείωσης της χρηματοδότησης από 

τα 500 εκατομμύρια EUR στα 133 εκατομμύρια EUR και να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι 

που εξαρτώνται από την επισιτιστική βοήθεια δεν θα υποφέρουν από επισιτιστική ένδεια. 

(4) Το ισχύον καθεστώς διανομής τροφίμων βασίζεται στην διανομή προϊόντων από κοινοτικά 

αποθέματα παρέμβασης τα οποία συμπληρώνονται, σε προσωρινή βάση, από αγορές 

τροφίμων. Ωστόσο, οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και οι ευνοϊκές εξελίξεις των 

τιμών παραγωγού είχαν ως αποτέλεσμα την σταδιακή μείωση των αποθεμάτων 

παρέμβασης καθώς και του φάσματος των διαθέσιμων προϊόντων. Η τρέχουσα διατύπωση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 επιτρέπει την προμήθεια τροφίμων στην αγορά 

μόνον σε περίπτωση που κάποια προϊόντα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμα στα αποθέματα 

παρέμβασης. Υπό το φως της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Τ-

576/081, η προμήθεια τροφίμων στην αγορά της Ένωσης δεν μπορεί να αντικαταστήσει σε 

μόνιμη βάση τα μειωμένα αποθέματα παρέμβασης. Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται 

σκόπιμη η λήξη του καθεστώτος διανομής τροφίμων. Προκειμένου να δοθεί στις 

φιλανθρωπικές οργανώσεις των κρατών μελών που χρησιμοποιούν το τρέχον καθεστώς 

διανομής τροφίμων επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση, το 

καθεστώς διανομής τροφίμων θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει περίοδο 

σταδιακής κατάργησης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι προμήθειες προϊόντων στην αγορά 

θα αποτελούν μόνιμη πηγή εφοδιασμού του καθεστώτος διανομής τροφίμων που θα 

συμπληρώνουν τα αποθέματα παρέμβασης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

κατάλληλα αποθέματα παρέμβασης. Η περίοδος σταδιακής κατάργησης θα τερματισθεί 

κατά την ολοκλήρωση του ετήσιου προγράμματος για το 2013.

                                               

1 Υπόθεση Τ-576/08, Γερμανία κατά Επιτροπής, απόφαση της 13ης Απριλίου 2011 (δεν έχει 
ακόμη δημοσιευθεί).
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(5) Το καθεστώς διανομής τροφίμων της Ένωσης δεν θίγει ενδεχόμενα εθνικά καθεστώτα 

διανομής τροφίμων. 

(6) Προκειμένου να διασφαλισθεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, είναι αναγκαίο να 

προβλεφθεί ανώτατο όριο βοήθειας εκ μέρους της Ένωσης. Το καθεστώς διανομής 

τροφίμων θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των χρηματοδοτήσεων από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)που προβλέπεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 

2005, σχετικά με τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής1. 

(7) Η πείρα έχει δείξει ότι είναι αναγκαίες ορισμένες βελτιώσεις στη διαχείριση του 

καθεστώτος διανομής τροφίμων,. Η Επιτροπή, κατά συνέπεια, θα πρέπει να καθορίσει 

ετήσια προγράμματα υλοποίησης του καθεστώτος διανομής τροφίμων το 2012 και το 

2013, με βάση τις αιτήσεις των κρατών μελών που έχουν σταλεί στην Επιτροπή και άλλες 

πληροφορίες που θεωρεί σχετικές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βασίζουν τις αιτήσεις τους 

όσον αφορά τα είδη διατροφής προς διανομή στα εθνικά προγράμματα διανομής 

τροφίμων, τα οποία καθορίζουν τους στόχους και τις προτεραιότητές τους όσον αφορά την 

διανομή τροφίμων στους άπορους περιλαμβανομένων και διατροφικών κριτηρίων. Στο 

πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να προτιμούν 

προϊόντα προερχόμενα από την Ένωση. Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη 

του κόστους που έχει σχέση με την υλοποίηση των ετησίων προγραμμάτων, είναι 

αναγκαίο να προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αποδίδουν, εντός 

των ορίων των πόρων που διατίθενται μέσω των ετησίων προγραμμάτων, μέρος του 

κόστους στο οποίο υποβάλλονται οι καθορισμένοι οργανισμοί σε σχέση με τη διαχείριση, 

τη μεταφορά και την αποθήκευση.

                                               

1 ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 1. 
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(8) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν στους κατάλληλους διοικητικούς και επιτόπιους 

ελέγχους και να επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών, προκειμένου να 

διασφαλίζεται ότι τα ετήσια προγράμματα θα υλοποιούνται σύμφωνα με τους 

εφαρμοστέους κανόνες.

(9) Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας του ισχύοντος καθεστώτος 

διανομής τροφίμων ώστε η σταδιακή του κατάργηση να εφαρμοσθεί με αποτελεσματικό 

τρόπο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως 

την ολοκλήρωση του ετήσιου προγράμματος για το 2013. 

(10) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 

1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 προστίθεται το ακόλουθο 

στοιχείο :

«ζ) το καθεστώς για τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης που προβλέπεται στο 

άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.».

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 τροποποιείται ως εξής:

(1) Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 27

Καθεστώς για τη διανομή τροφίμων στους άπορους της Ένωσης

1. Θεσπίζεται καθεστώς για το 2012 και το 2013 με το οποίο μπορούν να διανεμηθούν 

τρόφιμα στους άπορους της Ένωσης με τη μεσολάβηση οργανώσεων που ορίζουν τα 

κράτη μέλη και δεν επιτρέπεται να είναι εμπορικές επιχειρήσεις. Για τους σκοπούς 

του εν λόγω καθεστώτος διανομής τροφίμων, μπορούν να διατεθούν προϊόντα από 

τα αποθέματα παρέμβασης, ή εάν δεν υπάρχουν κατάλληλα αποθέματα παρέμβασης 

για το πρόγραμμα διανομής τροφίμων, τα τρόφιμα αγοράζονται. 
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Για τους σκοπούς του καθεστώτος διανομής τροφίμων που προβλέπει το πρώτο εδάφιο, ως 

«άποροι» θεωρούνται τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών ή ομάδων 

προσώπων, που καταγράφονται ή αναγνωρίζονται ως κοινωνικά και οικονομικά 

εξαρτώμενα βάσει κριτηρίων επιλεξιμότητας που καθορίζουν οι αρμόδιες σχετικές εθνικές 

αρχές ή θεωρούνται ως ευρισκόμενα σε παρόμοια κατάσταση βάσει κριτηρίων που 

χρησιμοποιούν οι καθορισμένοι οργανισμοί και εγκρίνονται από τις εν λόγω αρμόδιες 

εθνικές αρχές.

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στο καθεστώς διανομής τροφίμων το οποίο 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 υποβάλλουν στην Επιτροπή προγράμματα διανομής 

τροφίμων τα οποία περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κυριότερα χαρακτηριστικά και τους στόχους 

των εν λόγω προγραμμάτων,

β) τους καθορισμένους οργανισμούς, 

γ) τις αιτήσεις για τις ποσότητες τροφίμων προς διανομή κάθε χρόνο καθώς και άλλες 

σχετικές πληροφορίες.

Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα τρόφιμα βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, στα οποία 

περιλαμβάνονται η θρεπτική αξία και η καταλληλότητα προς διανομή. Για τον σκοπό 

αυτό, τα κράτη μέλη δύνανται να προτιμούν προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση.
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3. Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα βάσει αιτήσεων και λοιπών σχετικών 

πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ) και 

υποβάλλονται από τα κράτη μέλη ως τμήμα των προγραμμάτων τους διανομής τροφίμων.

Κάθε ετήσιο πρόγραμμα προβλέπει την ετήσια συγχρηματοδότηση εκ μέρους της Ένωσης 

ανά κράτος μέλος. 

Στις περιπτώσεις που τα τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δεν 

διατίθενται στα αποθέματα παρέμβασης του οικείου κράτους μέλους, η Επιτροπή 

προβλέπει στο ετήσιο πρόγραμμα τη μεταφορά αυτών των προϊόντων στο εν λόγω κράτος 

μέλος από κράτη μέλη των οποίων τα αποθέματα παρέμβασης διαθέτουν τέτοια προϊόντα.

Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί το ετήσιο πρόγραμμα με βάση τις εξελίξεις που 

επηρεάζουν την υλοποίησή του.

4. Τα προϊόντα διατροφής χορηγούνται δωρεάν στους καθορισμένους οργανισμούς.

Η διανομή τροφίμων στους απόρους γίνεται:

α) δωρεάν ή 

β) σε τιμή η οποία δεν υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση την τιμή που δικαιολογείται από 

τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι καθορισμένοι οργανισμοί κατά τη διανομή και 

τα οποία δεν είναι επιλέξιμα με βάση την παράγραφο 7, δεύτερο εδάφιο, στοιχεία α) 

και β). 



18733/1/11 REV 1 IKS/ag 9
DG B EL

5. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς διανομής τροφίμων της πρώτης 

παραγράφου:

α) υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 

προγραμμάτων διανομής τροφίμων·

β) ενημερώνουν την Επιτροπή εγκαίρως σχετικά με τις εξελίξεις που επηρεάζουν την 

υλοποίηση των προγραμμάτων διανομής τροφίμων.

6. Η Ένωση χρηματοδοτεί τα επιλέξιμα κόστη στο πλαίσιο του καθεστώτος. Η 

χρηματοδότηση αυτή δεν υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια EUR ανά οικονομικό έτος, 

7. Τα επιλέξιμα κόστη στο πλαίσιο του καθεστώτος είναι:

α) το κόστος των τροφίμων που προέρχονται από αποθέματα παρέμβασης,

β) το κόστος των τροφίμων που αγοράζονται και

γ) το κόστος μεταφοράς των τροφίμων που βρίσκονται στα αποθέματα παρέμβασης 

μεταξύ κρατών μελών.
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Εντός των ορίων των χρηματοοικονομικών πόρων που διατίθενται για την υλοποίηση των 

ετησίων προγραμμάτων σε κάθε κράτος μέλος, οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να 

θεωρήσουν ως επιλέξιμα τα ακόλουθα κόστη: 

α) το κόστος μεταφοράς των τροφίμων στις αποθήκες των καθορισμένων οργανισμών,

β) το κόστος στο οποίο υποβάλλονται οι καθορισμένοι οργανισμοί στο βαθμό που 

συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση των ετησίων προγραμμάτων, και συγκεκριμένα:

i) το διοικητικό κόστος,

ii) το κόστος μεταφοράς από την αποθήκη των καθορισμένων οργανισμών στα 

σημεία τελικής διανομής, και 

iii) το κόστος αποθήκευσης.

8. Τα κράτη μέλη διενεργούν διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους για να διασφαλίσουν ότι 

τα ετήσια προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και καθορίζουν 

κυρώσεις για τις περιπτώσεις παρατυπιών.

9. Η ένδειξη «Βοήθεια Ευρωπαϊκής Ένωσης» μαζί με το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των τροφίμων που 

διανέμονται μέσω των ετήσιων προγραμμάτων καθώς και σε εμφανείς θέσεις στα σημεία 

διανομής.
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10. Το καθεστώς για τη διανομή τροφίμων της παραγράφου 1 δεν θίγει τα τυχόν εθνικά 

καθεστώτα μέσω των οποίων διανέμονται τρόφιμα στους απόρους τα οποία είναι 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

(2) Στο άρθρο 204, προστίθεται η εξής παράγραφος:

«6. Το άρθρο 27 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την ολοκλήρωση του 

ετήσιου προγράμματος για το 2013.»

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την ολοκλήρωση του ετήσιου 

σχεδίου για το 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 

μέλος.

…

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα : Θέση του Συμβουλίου εν όψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη 
διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης 
- Σκεπτικό του Συμβουλίου
Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2012
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2008, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση1 σχετικά με το 
ανωτέρω θέμα. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώμη του, σε πρώτη ανάγνωση, στις 26 Μαρτίου 
2009.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση.2 Στις 3 Οκτωβρίου 
2011, η Επιτροπή υπέβαλε νέα τροποποιημένη πρόταση3 που αντικαθιστά την προηγούμενη.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότησε στις 7 Δεκεμβρίου 2011.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2011 το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για το κείμενο της 
πρότασης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε αρχικά το 1987, προκειμένου να επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
διαθέτουν τα κρατικά πλεονάσματα τροφίμων για να χρησιμοποιούνται ως επισιτιστική 
βοήθεια. Έκτοτε, η κατάσταση άλλαξε (τα αποθέματα παρέμβασης είναι σχεδόν ανύπαρκτα) 
και η Επιτροπή αναγκάστηκε το 2008 να εγκρίνει πρόταση για να επιτραπεί επί μονίμου 
βάσεως η αγορά τροφίμων στην ελεύθερη αγορά. Τα κύρια στοιχεία της πρότασης αυτής 
ήταν η εισαγωγή της εθνικής συγχρηματοδότησης και τριετών προγραμμάτων διανομής, 
καθώς και η επιλεξιμότητα των προϊόντων για τα οποία δεν ισχύει η παρέμβαση.

Η πλέον πρόσφατη τροποποιημένη πρόταση του Οκτωβρίου 2011 προβλέπει την 
ευθυγράμμιση της γεωργικής νομοθεσίας της ΕΕ προς τις διατάξεις της Συνθήκης της 
Λισσαβόνας σχετικά με τις κατ3εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις και, επιπλέον, 
προβλέπει 100% ενωσιακή χρηματοδότηση με ανώτατο ετήσιο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ, 
καθώς και εξόφληση των εξόδων αποθήκευσης για τα φιλανθρωπικά έργα και τη διατήρηση 
των ετήσιων προγραμμάτων που ισχύουν. Επιπλέον, οι αγορές από την ελεύθερη αγορά 
γίνονται τακτική πηγή προμηθειών για το πρόγραμμα ώστε να συμπληρώνονται τα 
αποθέματα παρέμβασης.

                                               
1 έγγρ. 13195/08.
2 έγγρ. 13435/10.
3 έγγρ. 15054/11.



18733/1/11 REV 1 ADD 1 ΘΚ/γομ 3
DQPG EL

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Η θέση του Συμβουλίου επιβεβαιώνει τις περισσότερες από τις τροποποιήσεις της Επιτροπής 

στην τροποποιημένη πρόταση και, προς τούτο, λαμβάνει υπόψη όλες τις ουσιαστικές 

τροπολογίες σε πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ειδικότερα, το Συμβούλιο αποδέχεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά 

την ενωσιακή χρηματοδότηση του προγράμματος, τη δυνατότητα να προτιμώνται τρόφιμα με 

προέλευση την Ένωση και την έννοια ότι η μεταφορά, η αποθήκευση και τα διοικητικά έξοδα 

που συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή του προγράμματος μπορούν να είναι επιλέξιμα.

Η θέση του Συμβουλίου εισάγει εξάλλου ορισμένες αλλαγές στην τροποποιημένη πρόταση 

που δεν καλύπτονται από τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η 

οποία παρέπεμπε στην πρώτη πρόταση του 2008.

 καταργείται η επιπρόσθετη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή για την κοινωνική 

συνοχή (άρθρο 175, παρ. 3 της ΣΛΕΕ),

 καταργείται σταδιακά το πρόγραμμα εντός της ΚΓΠ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013,

 αφαιρούνται κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις περί ευθυγράμμισης,  και

 προβλέπεται αναδρομικότητα από 1ης Ιανουαρίου 2012.

___________________





 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
σχετικά με τη 

θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 

Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη 
διανομή ειδών διατροφής στους απόρους της Ένωσης 
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2008/0183 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
σχετικά με τη 

θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 

Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη 
διανομή ειδών διατροφής στους απόρους της Ένωσης 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο  
(έγγραφο COM(2008) 563 τελικό – 2008/183 COD): 

 

25 Σεπτεμβρίου 2008. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

 
20 Ιανουαρίου 2011. 

Ημερομηνία της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση: 

26 Μαρτίου 2009. 

Ημερομηνία διαβίβασης των τροποποιημένων προτάσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2010 

3 Οκτωβρίου 2011. 

Ημερομηνία έγκρισης της θέσης του Συμβουλίου: 23 Ιανουαρίου 2012 
(προβλεπόμενη 
ημερομηνία). 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Το καθεστώς για τους απόρους της ΕΕ θεσπίστηκε αρχικά το 1987, επιτρέποντας στα κράτη 
μέλη να αποδεσμεύουν δημόσια αποθέματα παρέμβασης ως επισιτιστική βοήθεια. Δεδομένου 
ότι έκτοτε ο ρόλος της παρέμβασης στην αγορά άλλαξε σημαντικά, ο στόχος της πρότασης 
της Επιτροπής είναι να προσαρμόσει το καθεστώς στη νέα πραγματικότητα της ΚΓΠ με τα 
φθίνοντα αποθέματα παρέμβασης και την εισαγωγή δύο πηγών εφοδιασμού (αγορές από την 
παρέμβαση και από την αγορά, με προτεραιότητα την πρώτη περίπτωση). Η πρόταση 
αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της διατροφικής ισορροπίας των τροφίμων που παρέχονται 
μέσω του καθεστώτος (μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων που διατίθενται προς διανομή· 
συμπερίληψη των διατροφικών πτυχών). 

Στη γνώμη του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε σθεναρά τη διατήρηση της πλήρους 
χρηματοδότησης του εν λόγω καθεστώτος από την Ένωση. Στη γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής περιλαμβάνεται παρόμοιο αίτημα. Ως εκ τούτου, η 
τελευταία τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής προβλέπει 100% χρηματοδότηση από την 
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ΕΕ, με ετήσιο ανώτατο όριο τα 500 εκατ. ευρώ. Η έννοια της ενωσιακής προέλευσης των 
τροφίμων, όπως και η επιλεξιμότητα των δαπανών αποθεματοποίησης που συνδέονται άμεσα 
με την εφαρμογή του καθεστώτος εισήχθησαν επίσης βάσει της σύστασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Λαμβανομένης υπόψη της συμβολής των προγραμμάτων διανομής τροφίμων στην επίτευξη 
των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής της Ένωσης, η Επιτροπή πρότεινε μια διττή νομική βάση (το άρθρο 42 και το άρθρο 
43 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 175 παράγραφος 3). 

Επιπλέον, η πρόταση προέβλεπε επίσης την εναρμόνιση των προτεινόμενων μέτρων με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις κατ’εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

3.1 Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Η Επιτροπή είναι σε θέση να δεχθεί τη θέση του Συμβουλίου που είναι αποτέλεσμα 
εποικοδομητικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Η εν λόγω θέση 
συνάδει με τους ουσιώδεις στόχους και τη βασική προσέγγιση της τροποποιημένης πρότασης 
της Επιτροπής. 

3.2 Συμφωνία κατά το στάδιο της θέσης του Συμβουλίου 

Η θέση του Συμβουλίου είναι αποτέλεσμα εντατικών διακυβερνητικών και διοργανικών 
διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά την έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, στις 26 Μαρτίου 2009. Ανεπίσημες και τεχνικού 
χαρακτήρα συνεδριάσεις κατέληξαν στην επίτευξη συμβιβασμού σε σειρά εκκρεμούντων 
θεμάτων, στα οποία συγκαταλέγονται η νομική βάση και η σταδιακή κατάργηση του 
καθεστώτος μετά το 2013. Με βάση τον εν λόγω συμβιβασμό, στις 28 Νοεμβρίου και στις 5 
Δεκεμβρίου 2011, η Πολωνική Προεδρία υπέβαλε στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας έγγραφο 
συμβιβασμού που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δεύτερη τροποποιημένη πρόταση της 
Επιτροπής (COM (2011) 634 τελικό). Παράλληλα, η Επιτροπή προέβη σε δήλωση, 
λαμβάνοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Γερμανίας και της Γαλλίας όσον αφορά το 
μέλλον του καθεστώτος πέραν του 2013.  

Κατά τις τριμερείς διαβουλεύσεις στις 6 Δεκεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξέφρασε τη σθεναρή στήριξή του υπέρ της συνέχισης του προγράμματος. Η θέση αυτή 
εγκρίθηκε επίσημα από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Δεκεμβρίου 2011, η οποία συνέστησε επίσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποδεχτεί τον προτεινόμενο συμβιβασμό σε δεύτερη ανάγνωση. 
Στις 15 Δεκεμβρίου 2011, το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για τη συνέχιση του 
καθεστώτος έως το 2013. Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αναμένεται να 
εγκριθεί στις 23 Ιανουαρίου 2012.  

Οι κύριοι στόχοι του αναθεωρημένου προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: 

– Οι αγορές τροφίμων καθίστανται η συνήθης πηγή εφοδιασμού του προγράμματος 
ώστε να συμπληρώνονται τα αποθέματα παρέμβασης. Εντούτοις, θα δοθεί 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση κατάλληλων αποθεμάτων παρέμβασης, εφόσον 
αυτά είναι διαθέσιμα. 
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– Το καθεστώς εξακολουθεί να χρηματοδοτείται πλήρως από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, με ανώτατο όριο 500 εκατ. ευρώ ανά δημοσιονομικό έτος.  

– Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα είδη διατροφής βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, στα 
οποία περιλαμβάνονται η θρεπτική αξία και η καταλληλότητα προς διανομή.  

– Τα κράτη μέλη μπορούν να προτιμούν είδη διατροφής προέλευσης Ένωσης. 

– Οι δαπάνες αποθεματοποίησης που αναλαμβάνονται από φιλανθρωπικές οργανώσεις 
είναι επιλέξιμες για επιστροφή. 

Τα κύρια σημεία του συμβιβασμού που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και επί 
των οποίων συμφώνησαν τα τρία θεσμικά όργανα είναι τα ακόλουθα: 

– Το ισχύον καθεστώς λήγει μετά από περίοδο σταδιακής κατάργησης, η οποία θα 
λήξει με την ολοκλήρωση του ετήσιου προγράμματος το 2013. 

– Η νομική βάση του προγράμματος για τους απόρους της ΕΕ παραμένει αμετάβλητη 
(άρθρο 42 και και άρθρο 43 παράγραφος 2) για τη διάρκεια της περιόδου σταδιακής 
κατάργησης. 

– Αναδρομική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2012. 

– Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμφωνία, οι διατάξεις που αφορούν την 
εναρμόνιση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας κατ’εξαίρεση δεν περιλαμβάνονται, 
ούτως ώστε να εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύοντες εκτελεστικοί κανόνες. 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Η Επιτροπή προέβη σε δήλωση η οποία λαμβάνει υπόψη την κοινή δήλωση της Γαλλίας και 
της Γερμανίας. Οι εν λόγω δηλώσεις επισυνάπτονται. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή στηρίζει τα αποτελέσματα των διοργανικών διαπραγματεύσεων και είναι, 
επομένως, σε θέση να αποδεχθεί τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η συνέχιση του καθεστώτος μέχρι το 2013.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Δήλωση της Επιτροπής 

Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διανομή 
ειδών διατροφής στους απόρους στην Ένωση, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
επανειλημμένες διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο, όπου μειοψηφία αρνησικυρίας έξι κρατών 
μελών αντιτάχθηκε στην πρόταση. 

Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη την κοινή δήλωση της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπου 
και οι δύο χώρες δήλωσαν,  

– ότι συμφωνούν να συνεχίσουν το πρόγραμμα για μεταβατική περίοδο που λήγει 
οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2013, προκειμένου να καταστεί δυνατόν για τις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις στα κράτη μέλη που υλοποιούν το τρέχον πρόγραμμα να 
λάβουν υπόψη τη νέα κατάσταση. 

– ότι θεωρούν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για πρόταση νέου προγράμματος 
για το χρονικό διάστημα πέραν του 2013 που θα υποβληθεί από την Επιτροπή και θα 
εγκριθεί από το Συμβούλιο.  

– ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν με τις νομικές και οικονομικές προτάσεις της 
Επιτροπής για ένα τέτοιο πρόγραμμα στο μέλλον. 

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη γνώμη σημαντικής ομάδας κρατών μελών προκειμένου να μη 
συνεχίσει το πρόγραμμα πέραν του 2013 και να τροποποιήσει τον κανονισμό της ΕΕ σχετικά 
με την ενιαία ΚΟΑ και το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 - 2020 
αναλόγως. 

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρωτοβουλίας που έχει βάσει της Συνθήκης, η Επιτροπή 
θα λάβει υπόψη αυτή τη σθεναρή αντίθεση σε κάθε νομική και οικονομική πρόταση για ένα 
τέτοιο πρόγραμμα στο μέλλον.  

Κοινή δήλωση Γαλλίας και Γερμανίας 

Ο κανονισμός της ΕΕ σχετικά με τη διανομή ειδών διατροφής στους απόρους βασίζεται στη 
διανομή προϊόντων από τα αποθέματα παρέμβασης της Ένωσης, τα οποία συμπληρώνονται 
σε προσωρινή βάση από αγορές τροφίμων. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και οι 
εξελίξεις στην αγορά έχουν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των αποθεμάτων 
παρέμβασης, καθώς και το εύρος των διαθέσιμων προϊόντων. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου των φιλανθρωπικών οργανώσεων στα κράτη μέλη οι 
οποίες υλοποιούν το τρέχον πρόγραμμα, η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν να συνεχίσουν 
το πρόγραμμα για μεταβατική περίοδο που λήγει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 
προκειμένου να επιτρέψουν στις εν λόγω οργανώσεις να λάβουν υπόψη αυτή τη νέα 
κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, η Γαλλία και η Γερμανία χαιρετίζουν την εξελλισσόμενη 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των οικείων φιλανθρωπικών οργανώσεων. 



 

EL 6   EL 

Ωστόσο, δεδομένων των διαβουλεύσεων στο Συμβούλιο, η Γαλλία και η Γερμανία θεωρούν 
ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για πρόταση νέου προγράμματος πέραν του 2013 που θα 
υποβληθεί από την Επιτροπή και θα εγκριθεί από το Συμβούλιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο οι δύο χώρες δεν μπορούν να συμφωνήσουν με τις νομικές και οικονομικές προτάσεις 
της Επιτροπής για ένα τέτοιο πρόγραμμα στο μέλλον.  
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