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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

17.2.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0952/2011 dėl padėties Mordų mieste Rytų Lenkijoje, kurią 
pateikė Lenkijos pilietė Zofia Kalasa

1. Peticijos santrauka

Viena peticijos dalis susijusi su tuo, kad 2010 m. balandžio mėn. vietos valdžios institucijos, 
kaip mano peticijos pateikėja, netinkamai paskirstė ES finansuojamą pagalbą maistu, skirtą
palankių sąlygų neturintiems asmenims. Kitoje peticijos dalyje peticijos pateikėja rimtai 
kritikuoja vietos valdžios institucijas, kaimynus ir policiją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Labiausiai nepasiturintiems asmenims skirtoje Europos pagalbos maistu programoje 
dalyvaujančios valstybės narės yra atsakingos už tai, kad jų teritorijoje ši programa būtų 
įgyvendinta ir kad būtų nustatyti tinkamumo kriterijai, kuriuos turi atitikti pagalbos gavėjai, 
pagal Reglamento (ES) Nr. 807/20101, nustatančio išsamias maisto iš intervencinių atsargų 
tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Sąjungoje taisykles, 1 straipsnio 3 dalyje 
pateiktą apibrėžtį.

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:242:0009:0020:EN:PDF.
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Remiantis nacionalinės valdžios institucijų, atsakingų už programos įgyvendinimą Lenkijoje, 
Komisijai pateikta informacija, labdaros organizacijos ir vietos socialinės organizacijos iš 
žmonių, turinčių teisę gauti socialinę pagalbą, atrenka labiausiai nepasiturinčius asmenis, 
kuriems teikiama pagalba.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 807/2010 10 straipsnio 1 dalį valstybės narės imasi visų 
reikalingų priemonių siekdamos užtikrinti, kad intervenciniai produktai būtų naudojami ir 
skiriami programos tikslams. Be to, jos yra atsakingos už tai, kad visais plano įgyvendinimo 
etapais ir visais paskirstymo grandinės lygmenimis1 būtų atliekami atitinkami patikrinimai ir 
vykdoma kontrolė, taip pat baudžiama už pažeidimus2.

Išvada

Peticijos pateikėjas turėtų pateikti šį skundą nacionalinės valdžios institucijoms, kurios yra 
atsakingos už programos įgyvendinimą, t. y. Lenkijos žemės ūkio rinkos agentūrai3.“

                                               
1 Reglamento (ES) Nr. 807/2010 10 straipsnio 2 dalis.
2 Reglamento (ES) Nr. 807/2010 10 straipsnio 3 dalis.
3 Agencja Rynku Rolnego Biuro Wspierania Konsumpcji, http://www.arr.gov.pl/.


