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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0952/2011, внесена от Zofia Kalasa, с полско гражданство, относно 
положението в град Mordy в източна Полша 

1. Резюме на петицията

Половината от петицията е от април 2010 г. и се отнася до това, което вносителката на 
петицията счита за неправилно разпределение на финансирана от ЕС хранителна 
помощ за лица в неравностойно положение. В другата половина от петицията тя 
заявява сериозната си критика към местните органи, съседите и полицията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Държавите членки, участващи в Европейската програма за хранителни помощи на най-
нуждаещите се лица, са отговорни за прилагането на програмата на своя територия, 
включително приемането на критерии за допустимост, на които да отговарят 
получателите, в рамките на широкото определение, посочено в член 1, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 807/20101 относно установяване на подробни правила за 
снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в 
Съюза.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:242:0009:0020:EN:PDF
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Според информацията, предоставена на Комисията от националните органи, отговорни 
за прилагането на програмата в Полша, най-нуждаещите се лица, които получават 
помощ, се избират от благотворителните организации и местните социални 
организации измежду хората, имащи право на социално подпомагане.

Въз основа на член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 807/2010 държавите членки 
следва да вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че интервенционните 
продукти се използват и служат за целите на програмата. Освен това те носят 
отговорност да извършват съответните проверки и контрол на всички етапи от 
прилагането на плана и на всички равнища от веригата на разпределение1, както и да 
наказват нарушенията2.

Заключение

Вносителката на петицията следва да отправи оплакването към националните органи, 
отговорни за прилагането на програмата, а именно Полската агенция за 
селскостопанския пазар3.

                                               
1 Член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 807/2010
2 Член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 807/2010
3 Agencja Rynku Rolnego Biuro Wspierania Konsumpcji, http://www.arr.gov.pl/


