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1. Samenvatting van verzoekschrift

De helft van de tekst van het verzoekschrift is afkomstig uit april 2010 en heeft betrekking op de 
volgens indienster onjuiste verdeling van de door de EU gesubsidieerde voedselhulp voor 
hulpbehoevenden door de plaatselijke autoriteiten. In het tweede deel van het verzoekschrift uit 
indienster felle kritiek op de plaatselijke autoriteiten, buren en politie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Lidstaten die deelnemen aan het Europese voedselhulpprogramma voor de meest behoeftigen 
zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het programma op hun grondgebied, met 
inbegrip van de vaststelling van de criteria waaraan de begunstigden moeten voldoen, binnen de 
ruime definitie van artikel 1, lid 3, van Verordening (EU) nr. 807/20101 houdende 
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit 
interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Unie.

Volgens de inlichtingen die door de nationale autoriteiten verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het programma in Polen aan de Commissie zijn verstrekt, worden de meest behoeftigen die 
deze hulp krijgen door de liefdadigheidsinstellingen en de plaatselijke sociale organisaties 
geselecteerd uit de mensen die recht hebben op socialezekerheidsbijstand.

Op grond van artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) nr. 807/2010 dienen de lidstaten alle 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:242:0009:0020:NL:PDF.
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nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de interventieproducten dienen voor het 
gebruik en de doeleinden van het programma. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de passende controles in alle stadia van uitvoering van het programma en op alle 
niveaus van de distributieketen 1 en voor de bestraffing van onregelmatigheden2.

Conclusies

Indienster dient haar klacht te richten aan de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van het programma, namelijk het Poolse Agentschap voor de landbouwmarkt3.

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


