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1. A petíció összefoglalása

A petíció szövegének fele 2010 áprilisában keletkezett, és az Európai Unió által támogatott 
élelmiszersegélyeknek a rászoruló személyek közötti, a petíció benyújtója szerint helytelen 
szétosztását tárgyalja. A petíció második felében a petíció benyújtója súlyos vádakat fogalmaz 
meg a helyi hatóságokkal, a szomszédokkal és a rendőrséggel szemben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A leginkább rászoruló személyek számára indított európai élelmiszersegély-programban 
közreműködő tagállamok felelősek a program saját területükön való végrehajtásáért, a 
kedvezményezettek által teljesítendő jogosultsági kritériumok elfogadását is beleértve, 
mégpedig az Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó 
élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 
807/2010/EU1 rendelet 1. cikkének (3) bekezdésében szereplő tág fogalommeghatározás 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:242:0009:0020:HU:PDF
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keretein belül.

A program lengyelországi végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok által a Bizottságnak 
nyújtott tájékoztatás alapján a segélyben részesülő leginkább rászoruló személyeket a 
jótékonysági szervezetek és a helyi szociális szervezetek választják ki a szociális támogatásra 
jogosultak közül.

A 807/2010/EU rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alapján a tagállamok minden szükséges 
intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy az intervenciós termékeket 
megfelelően felhasználják és a program céljaira fordítsák. Az ő feladatuk továbbá, hogy a terv 
végrehajtásának valamennyi szakaszában, illetve az elosztási lánc összes szintjén1 megfelelő 
vizsgálatokat és ellenőrzéseket végezzenek, valamint szankcionálják a szabálytalanságokat2.

Következtetés

Azt javasoljuk a petíció benyújtójának, hogy panaszával forduljon a program végrehajtásáért 
felelős nemzeti hatóságokhoz, nevezetesen a lengyel agárpiaci ügynökséghez3. 

                                               
1 A 807/2010/EU rendelet 10. cikkének (2) bekezdése
2 A 807/2010/EU rendelet 10. cikkének (3) bekezdése
3 Agencja Rynku Rolnego Biuro Wspierania Konsumpcji, http://www.arr.gov.pl/


