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I
(Законодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 121/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 15 февруари 2012 година
за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 1234/2007 по отношение на
разпределянето на хранителни продукти на най-нуждаещите се лица в Съюза
въздействие за социалното сближаване в Съюза чрез нама
ляване на икономическите и социалните различия.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 42, първа алинея и член
43, параграф 2 от него,

(2)

Целите на Общата селскостопанска политика (ОСП),
определени в член 39, параграф 1 от Договора,
включват стабилизиране на пазарите и гарантиране, че
доставяните продукти достигат до потребителите на
разумни цени. През годините схемата за разпределяне на
храна спомогна за постигане и на двете цели и като
намали несигурността на прехраната за най-нуждаещите
се лица в Съюза, се оказа основно средство, което
допринесе за осигуряване на широк избор от храни в
рамките на Съюза, като същевременно доведе до нама
ляване на интервенционните запаси.

(3)

В резолюцията си от 7 юли 2011 г. Европейският
парламент призова Комисията и Съвета да разработят
преходно решение за годините, които остават до края
на текущата многогодишна финансова рамка, за да се
избегне евентуално рязко намаляване на хранителните
помощи в резултат от намаляване на финансирането от
500 милиона евро на 113 милиона евро, така че да не се
допусне да страдат от недостиг на храна хората, които
зависят от хранителните помощи.

(4)

Настоящата схема за разпределяне на храна разчита на
разпределянето на продукти от интервенционните
складове на Съюза, които временно биват допълвани
посредством закупуване на храни на пазара. Последова
телните реформи на ОСП и благоприятното развитие на
производствените цени обаче доведоха до постепенно
намаляване на интервенционните запаси и на разнооб
разието от налични продукти. Настоящият текст на
Регламент (ЕО) № 1234/2007 позволява единствено
продукти да се закупуват на пазара в случай, когато
временно не са налични. С оглед на решението на
Общия съд по дело Т-576/08 (6), закупуването на храни
на пазара на Съюза не може да замени трайно намалелите
интервенционни запаси. При тези обстоятелства изглежда
подходящо схемата за разпределяне на храна да бъде
преустановена. За да се даде достатъчно време на благо
творителните организации в държавите-членки, които
ползват настоящата схема за разпределяне на храна, да

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на нацио
налните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),
като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),
като имат предвид, че:
(1)

Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета от 10 декември
1987 г. относно определяне на общи правила за снабдя
ването с храна от интервенционни складове на
определени организации и за разпределянето ѝ сред
най-нуждаещите се лица в Общността (4), който
впоследствие беше отменен и включен в Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за
установяване на обща организация на селскостопанските
пазари и относно специфични разпоредби за някои земе
делски продукти (Общ регламент за ООП) (5), в
продължение на повече от две десетилетия осигуряваше
надеждна схема за разпределянето на хранителни
продукти на най-нуждаещите се лица в Съюза („схема за
разпределяне на храна“) и оказваше положително

(1) Становище от 20 януари 2011 г. (ОВ C 84, 17.3.2011 г., стр. 49) и
становище от 8 декември 2011 г. (все още непубликувано в
Официален вестник).
(2) ОВ C 104, 2.4.2011 г., стр. 44.
(3) Позиция на Европейския парламент от 26 март 2009 г. (ОВ C 117 Е,
6.5.2010 г., стр. 258) и позиция на Съвета на първо четене от
23 януари 2012 г. (ОВ C 38 Е, 11.2.2012 г., стр. 1). Позиция на
Европейския парламент от 15 февруари 2012 г. (все още непубли
кувана в Официален вестник).
(4) ОВ L 352, 15.12.1987 г., стр. 1.
(5) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(6) Дело Т-576/08, Германия/Комисията, решение от 13 април 2011 г.
(все още непубликувано).
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се приспособят към новото положение, схемата за
разпределяне на храна следва да бъде изменена, като се
предвиди период за постепенно преустановяване, през
който закупуването на пазара следва да стане редовен
източник на доставки за схемата за разпределяне на
храна с цел попълване на интервенционните складове,
когато няма налице подходящи запаси в тях. Периодът
на постепенно преустановяване следва да завърши с
изпълнението на годишния план за 2013 г.
(5)

(6)

(7)

(8)

Схемата на Съюза за разпределяне на храна следва да се
прилага, без да се засяга никоя от националните схеми за
разпределяне на храна.
С цел осигуряване на добро управление на бюджета е
необходимо да се определи фиксиран таван за помощта
от Съюза. Схемата за разпределяне на храна следва да
бъде добавена в списъка на разходи по член 3, параграф
1 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни
2005 г. относно финансирането на Общата селскосто
панска политика (1), които се финансират от Европейския
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).
Опитът показа, че са необходими някои подобрения в
управлението на схемата за разпределяне на храна.
Затова Комисията следва да изготви годишни планове за
изпълнение на схемата за разпределяне на храна през
2012 г. и 2013 г., основаващи се на исканията на
държавите-членки, които са изпратени до Комисията,
както и на друга информация, която се счита за
уместна. Държавите-членки следва да основат исканията
си за хранителни продукти на базата на националните
програми за разпределяне на храна, като определят
своите цели и приоритети относно разпределянето на
храна за най-нуждаещите се лица, които следва да
включват в това и хранителни критерии. В този
контекст е уместно държавите-членки да могат да
отдават предпочитание на продукти с произход от
Съюза. И накрая, за да се осигури съответното
покриване на разходите, свързани с изпълнението на
годишните планове, е необходимо на държавите-членки
да бъде предоставена възможността в рамките на
ресурсите, предоставени по годишните планове, да възста
новяват определени разходи, извършени от посочените
организации във връзка с администрацията, транспорта и
съхранението.
Държавите-членки следва да предприемат подходящи
административни и физически проверки и да предвидят
санкции в случай на нередности, така че да се гарантира
изпълнението на годишните планове в съответствие с
приложимите правила.

(9)

За да се гарантира безпрепятственото функциониране на
настоящата схема за разпределяне на храна, така че да се
позволи постепенното ѝ преустановяване да бъде
приложено ефикасно, настоящият регламент следва да се
прилага от 1 януари 2012 г. до окончателното
изпълнение на годишния план за 2013 г.

(10)

Поради това регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
№ 1234/2007 следва да бъдат съответно изменени,

(1) ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

16.2.2012 г.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
В член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 се добавя
следната буква:
„ж) схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се
лица в Съюза, предвидена в член 27 от Регламент (ЕО)
№ 1234/2007.“
Член 2
Регламент (ЕО) № 1234/2007 се изменя, както следва:
1) Член 27 се заменя със следното:
„Член 27
Схема за разпределяне на храна на най-нуждаещите се
лица в Съюза
1.
Създава се схема за 2012 г. и 2013 г., в чиито рамки
може да се разпределя храна на най-нуждаещите се лица в
Съюза чрез организации, определени от държавите-членки,
които не могат да бъдат търговски предприятия. За целите
на тази схема за разпределяне на храна се предоставят
продукти от интервенционните складове или, ако не са
налице интервенционни запаси, подходящи за схемата за
разпределяне на храна, се закупуват хранителни продукти
на пазара.
За целите на схемата за разпределяне на храна, посочена в
първа алинея, „най-нуждаещи се лица“ означава физически
лица, включително семейства или групи, съставени от
такива лица, които са регистрирани или признати като
социално и финансово зависими въз основа на критериите
за допустимост, приети от националните компетентни
органи, или за които е преценено, че са в такава зависимост,
въз основа на критериите, използвани от определените орга
низации и одобрени от посочените национални компетентни
органи.
2.
Държавите-членки, които желаят да участват в схемата
за разпределяне на храна, предвидена в параграф 1, изпращат
на Комисията програми за разпределяне на храна, които
съдържат следното:
а) подробни данни за главните характеристики и цели на
тези програми;
б) списък на определените организации;
в) искания за количествата хранителни продукти за ежегодно
разпределяне, както и друга подходяща информация.
Държавите-членки избират хранителните продукти въз основа
на обективни критерии, включително хранителните
стойности и годността им да бъдат разпределени. За тази
цел държавите-членки могат да отдават предпочитание на
хранителни продукти с произход от Съюза.
3.
Комисията приема годишни планове въз основа
исканията и другата уместна информация, посочена
параграф 2, първа алинея, буква в), които са подадени
държавите-членки като част от техните програми
разпределяне на храна.
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в
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В рамките на финансовите средства, които са на
разположение във всяка държава-членка за изпълнение на
годишните планове, националните компетентни органи
могат да считат за допустими следните разходи:

Всеки годишен план включва годишното финансово
разпределяне от страна на Съюза по държави-членки.
Ако хранителни продукти, включени в годишния план, не са
на разположение в интервенционните складове в държавитечленки, в които са необходими, Комисията предвижда в
годишния план тези продукти да бъдат прехвърлени в
такива държави-членки от държавите-членки, където са на
разположение в интервенционните складове.

а) разходите за транспорт на хранителни продукти до скла
довете за съхранение на определените организации;
б) следните разходи, поети от определените организации,
доколкото те са пряко свързани с изпълнението на
годишните планове:

Комисията може да преразглежда годишния план с оглед на
всички съответни промени, които се отразяват на изпъл
нението му.

i) административни разходи;

4.
Хранителните продукти се предоставят безплатно на
определените организации.
Разпределянето на хранителните
нуждаещите се лица е:

продукти

на

ii) разходи за транспорт между складовете за съхранение
на определените организации и крайните пунктове за
разпределение; и

най-

iii) разходи по съхранението.

а) безплатно, или

8.
Държавите-членки извършват административни и
физически проверки, за да гарантират изпълнението на
годишните планове в съответствие с приложимите правила,
и определят санкциите, приложими в случаи на нередности.

б) на цена, която в никакъв случай не превишава цената,
покриваща разходите, поети от определените организации
при разпределянето на продуктите и които разходи не са
допустими по параграф 7, втора алинея, букви а) и б).
5.
Държавите-членки, които участват в схемата
разпределяне на храна, предвидена в параграф 1:

9.
Върху опаковката на храните, разпределяни чрез
годишните планове, както и в пунктовете за разпределение,
ясно се посочва „Помощ от Европейския съюз“, заедно с
емблемата на Европейския съюз.

за

а) изпращат до Комисията годишен доклад за изпълнението
на програмите за разпределяне на храна;

10.
Схемата за разпределяне на храна, предвидена в
параграф 1, не засяга националните схеми, с които се
разпределят хранителни продукти за най-нуждаещите се
лица, и които са в съответствие с правото на Съюза.“

б) редовно и своевременно информират Комисията относно
промени, които оказват въздействие върху изпълнението
на програмите за разпределяне на храна.
6.
Съюзът финансира допустимите разходи по схемата.
Финансирането не надхвърля 500 милиона евро за
бюджетна година.
7.
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2) В член 204 се добавя следният параграф:
„6.
Член 27 се прилага от 1 януари 2012 г. до оконча
телното изпълнение на годишния план за 2013 г.“

Допустими разходи по схемата са:

а) разходите за хранителните продукти, освободени от интер
венционните складове;

Член 3

б) разходите за хранителните продукти, закупени на пазара; и

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

в) разходите за транспорт на хранителните продукти от
интервенционните складове между държавите-членки.

Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2012 г. до окон
чателното изпълнение на годишния план за 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Страсбург на 15 февруари 2012 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

M. SCHULZ

N. WAMMEN

