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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0952/2011, adresată de Zofia Kalasa, de cetățenie poloneză, privind 
situația din orașul Mordy, situat în estul Poloniei 

1. Rezumatul petiției

Jumătate din textul petiției datează din aprilie 2010 și vizează distribuirea incorectă, în opinia 
petiționarei, a ajutoarelor alimentare comunitare pentru persoanele cu situație materială 
precară. În a doua jumătate a petiției, petiționara prezintă o critică dură la adresa autorităților 
locale, a vecinilor și a poliției.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Statele membre care participă la programul european de ajutor alimentar destinat persoanelor 
celor mai defavorizate sunt responsabile de punerea în aplicare a programului pe teritoriul 
acestora, inclusiv de adoptarea criteriilor de eligibilitate care să fie îndeplinite de beneficiari, 
în sensul definiției pe larg prevăzută în articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 807/20101 de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru livrarea de produse 
alimentare din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune.

Potrivit informațiilor furnizate Comisiei de către autoritățile naționale responsabile cu punerea 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:242:0009:0020:RO:PDF
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în aplicare a sistemului în Polonia, persoanele cele mai defavorizate care urmează să 
primească ajutoare sunt selectate de organizațiile umanitare și de organizațiile sociale locale 
din rândul persoanelor care au dreptul la asistență socială.

În temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010, statele membre 
trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsele servesc utilizării și 
scopurilor acestui program. În plus, acestea sunt responsabile de efectuarea controalelor 
corespunzătoare și a controalelor în toate etapele procesului de execuție a planului și la toate 
nivelurile lanțului de distribuție1, precum și de sancționarea neregulilor2.

Concluzie

Petiționara ar trebui să adreseze reclamația autorităților naționale responsabile de punerea în 
aplicare a sistemului, și anume Agenția poloneză pentru piețe agricole3.

                                               
1 Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010.
2 Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010.
3 Agencja Rynku Rolnego Biuro Wspierania Konsumpcji, http://www.arr.gov.pl/


