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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0952/2011, της Zofia Kalasa, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάσταση στην πόλη Mordy της ανατολικής Πολωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Το μισό μέρος της αναφοράς χρονολογείται από τον Απρίλιο του 2010 και αφορά την 
εσφαλμένη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αναφέρουσας, διανομή εκ μέρους των 
τοπικών αρχών της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ επισιτιστικής βοήθειας για τα 
μειονεκτούντα άτομα. Στην υπόλοιπη αναφορά, η αναφέρουσα ασκεί έντονη κριτική στις 
τοπικές αρχές, τους γείτονές της και την αστυνομία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας για τους 
πλέον απόρους πολίτες είναι αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος στην επικράτειά 
τους, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθέτησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας που πρέπει να 
πληρούν οι αποδέκτες της επισιτιστικής βοήθειας, υπό τον ευρύ ορισμό που προβλέπεται στο 
άρθρο 1, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/20101 περί λεπτομερών κανόνων για 
τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους άπορους της 
Ένωσης.
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:242:0009:0020:EL:PDF
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Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή από τις εθνικές αρχές που είναι 
αρμόδιες για την εφαρμογή του προγράμματος στην Πολωνία, οι πλέον άποροι πολίτες που 
λαμβάνουν βοήθεια επιλέγονται από τις φιλανθρωπικές και τοπικές κοινωνικές οργανώσεις 
μεταξύ πολιτών που δικαιούνται παροχές κοινωνικής πρόνοιας.

Βάσει του άρθρου 10, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παρέμβασης 
χρησιμοποιούνται με τον τρόπο και για τους σκοπούς του προγράμματος. Επιπλέον, είναι 
αρμόδια για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
εκτέλεσης του σχεδίου και σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας διανομής1 καθώς και για την 
επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παρατυπιών2.

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων πρέπει να απευθύνει τη διαμαρτυρία του στην εθνική αρχή που είναι αρμόδια 
για την εφαρμογή του προγράμματος, δηλαδή στην Υπηρεσία Γεωργικής Αγοράς της 
Πολωνίας 3.

                                               
1 Άρθρο 10, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010
2 Άρθρο 10, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010
3 Agencja Rynku Rolnego Biuro Wspierania Konsumpcji, http://www.arr.gov.pl/


