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1. Sammendrag

Halvdelen af andragendets tekst stammer fra april 2010 og vedrører de lokale myndigheders 
efter andragerens mening ukorrekte fordeling af den af EU støttede fødevarehjælp til dårligt 
stillede personer. I den anden del af andragendet fremsætter andrageren alvorlig kritik af de 
lokale myndigheder, naboerne og politiet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Medlemsstater, der deltager i EU's fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede personer, 
er ansvarlige for gennemførelsen af programmet i deres territorium, herunder vedtagelsen af 
de støttekriterier, der skal opfyldes af støttemodtagerne, inden for den brede definition i 
artikel 1, stk. 3, i forordning (EU) nr. 807/20101, der indeholder detaljerede regler om levering 
af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Unionen.

Ifølge oplysningerne til Kommissionen fra de nationale myndigheder, der har ansvaret for 
gennemførelsen af ordningen i Polen, udvælges de socialt dårligst stillede personer, som skal 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:242:0009:0020:EN:PDF.
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modtage støtten, af velgørenhedsorganisationer og lokale sociale organisationer blandt de 
personer, som er berettiget til socialsikring.

På grundlag af artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 807/2010 skal medlemsstaterne træffe 
alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at interventionsprodukterne anvendes i 
overensstemmelse med programmet og tjener programmets formål. Derudover er 
medlemsstaterne ansvarlige for at foretage de relevante tilsyn og kontroller på alle stadier af 
planens gennemførelse og især på alle niveauer i distributionskæden1 samt pålægge sanktioner 
for uregelmæssigheder2.

Konklusion

Andrageren skal rette klagen til de nationale myndigheder, der har ansvaret for 
gennemførelsen af ordningen, nemlig betalingsorganet for landbruget i Polen3.

                                               
1 Artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) nr. 807/2010.
2 Artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 807/2010.
3 Agencja Rynku Rolnego Biuro Wspierania Konsumpcji, http://www.arr.gov.pl/.


