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Szanowny Panie Premierze!
Nale¿ymy do twórców banków ¿ywnoœci w Polsce. Jesteœmy wysoce zaniepokojeni decyzj¹ podjêt¹

przez Komisjê Europejsk¹, okreœlaj¹c¹ plan dystrybucji i alokacji bud¿etu dla pañstw europejskich,
w tym Polski, w zakresie programu „Dostarczanie nadwy¿ek ¿ywnoœci dla najubo¿szej ludnoœci Unii
Europejskiej” (zwanego programem PEAD) na rok 2012. Zaprezentowany przez KE plan piêciokrotnie
zmniejsza pomoc ¿ywnoœciow¹ dla Polski, z dotychczasowych 75 milionów euro na 17 milionów. Przed-
stawiony przez KE bud¿et zwi¹zany jest z wyrokiem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci z dnia
13 kwietnia w sprawie o numerze T-576/08 (pañstwo niemieckie przeciwko Komisji Europejskiej), któ-
ry w czêœci anulowa³ rozporz¹dzenie Komisji nr 945/2008, ustalaj¹ce plan dystrybucji ¿ywnoœci na rok
2009, a w szczególnoœci czêœæ dotycz¹c¹ alokacji œrodków pieniê¿nych. W swoim orzeczeniu s¹d zazna-
cza, ¿e program PEAD musi bazowaæ na uwalnianiu zapasów interwencyjnych, i podkreœla, ¿e rynkowe
zakupy ¿ywnoœci w ramach dofinansowania przekazanego przez UE powinny mieæ miejsce tylko w wy-
j¹tkowych przypadkach, rozpatrywanych restrykcyjnie przez Komisjê. Mimo tego wyrok nie ma ¿a-
dnych praktycznych konsekwencji dla lat wczeœniejszych, wyp³ywaj¹ce z niego wnioski musz¹ byæ
stosowane do rocznego planu dystrybucji na rok 2012, który w efekcie zbudowany jest g³ównie w opar-
ciu o dane dotycz¹ce dostêpnych zapasów interwencyjnych, a tych obecnie jest w UE znikoma iloœæ.
W stanowisku Federacji Polskich Banków ¯ywnoœci mo¿na przeczytaæ, ¿e „spowoduje to drastyczn¹ re-
dukcjê iloœci produktów ¿ywnoœciowych przyznanych w ramach programu w stosunku do roku 2011,
a w efekcie zaowocuje dramatycznymi konsekwencjami dla najbardziej potrzebuj¹cych osób tak w Pol-
sce, jak i ca³ej Europie. Taka decyzja KE dotknie wszystkie organizacje realizuj¹ce program w Polsce
oraz setki tysiêcy ubogich osób w Polsce”.

W regionie koniñskim i pilskim z programu PEAD korzysta dziœ oko³o 95 tysiêcy osób. Rozprowadza-
my rocznie oko³o 4,5 tysi¹ca ton ¿ywnoœci, w tym z PEAD – ponad 3,5 tysi¹ca. Jako twórcy banków ¿y-
wnoœci w Koninie i Pile nie wyobra¿amy sobie, ¿eby po zmianach wprowadzonych przez KE pomoc mia³a
otrzymaæ tylko co czwarta osoba. Trzeba równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e zagro¿ona jest infrastruktura trzy-
dziestu jeden banków dzia³aj¹cych w Polsce, ich bardzo du¿y dorobek, magazyny, ch³odnie, auta i za-
trudnione w nich osoby.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ jeszcze raz prosimy o piln¹ interwencjê. Do rozwi¹zania tego
problemu Polska powinna wykorzystaæ sprawowanie prezydencji w Unii. Przez najbli¿sze pó³ roku bê-
dziemy staæ na czele pañstw europejskich i musimy pokazaæ, jak bardzo zale¿y nam na pomocy naj-
ubo¿szym. Zainteresowanych t¹ spraw¹ jest co najmniej dwadzieœcia pañstw Unii Europejskiej. Ta
kwestia winna byæ jak najszybciej rozpatrzona, tak ¿eby podjête decyzje umo¿liwi³y uruchomienie pro-
gramu w 2012 r. na tym samym poziomie, co w roku bie¿¹cym. Je¿eli oka¿e siê, ¿e Unia nie zd¹¿y roz-
wi¹zaæ tego problemu do koñca roku, to koniecznie trzeba bêdzie przygotowaæ alternatywne
rozwi¹zania w oparciu o polski bud¿et na rok 2012.
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