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jemenda r-Regolament (KE) Nru 1290/2005 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1234/2007 rigward id-distribuzzjoni ta' prodotti tal-ikel lill-aktar persuni fil-bżonn 
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- Qbil politiku
LINJI GWIDA KOMUNI
Skadenza għall-konsultazzjoni: 14 ta' Diċembru 2011

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuża dikjarazzjonijiet mill-Istati Membri u l-Kummissjoni.

__________________



18593/11 ADD 1 mir/CF/vp  grx/PS 2
ANNESS DG B II MT

ANNESS

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

Fir-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 

1234/2007 rigward id-distribuzzjoni ta' prodotti tal-ikel lill-aktar persuni fil-bżonn fl-Unjoni il-

Kummissjoni tieħu nota tad-diskussjonijiet ripetuti fil-Kunsill, fejn minoranza li timblokka ta' sitt 

membri opponiet il-proposta. 

Il-Kummissjoni tieħu nota wkoll tad-dikjarazzjoni konġunta minn Franza u l-Ġermanja, fejn iż-

żewġ pajjiżi ddikjaraw, 

- li huma jaqblu li jkomplu l-programm għal perijodu transitorju li jintemm b'mod definittiv fil-

31 ta' Diċembru 2013 sabiex jippermettu lill-organizzazzjonijiet tal-karità fl-Istati Membri li 

jużaw il-programm attwali biex jieħdu kont tas-sitwazzjoni l-ġdida.

- li huma jqisu li ma ġewx sodisfatti l-kondizzjonijiet biex tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni u 

adottata mill-Kunsill proposta ta' programm ġdid għall-perijodu wara l-2013.

- li huma ma jistgħux jaqblu mal-proposti legali u finanzjarji mill-Kummissjoni ta' tali 

programm fil-futur.

Il-Kummissjoni tieħu nota tal-opinjoni ta' grupp sinifikanti ta' Stati Membri li ma jsegwux il-

programm lil hinn mill-2013 u li jemendaw ir-Regolament tal-UE dwar l-OKS Uniku u l-Qafas 

Pluriennali Finanzjarju 2014 - 2020 futur kif meħtieġ.

Mingħajr preġudizzju għad-dritt għal inizjattiva tagħha skont it-Trattat, il-Kummissjoni ser tieħu 

kont ta' din l-oppożizzjoni qawwija għal kwalunkwe proposta legali u finanzjarja ta' tali programm 

fil-futur. 
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Dikjarazzjoni Konġunta minn Franza u l-Ġermanja

Ir-regolament tal-UE dwar id-distribuzzjoni ta' prodotti tal-ikel lill-aktar persuni fil-bżonn 

jiddependi mid-distribuzzjoni ta' prodotti mill-ħażniet ta' intervent tal-Unjoni ssupplimentati, fuq 

bażi temporanja, mix-xiri fuq is-suq. Riformi suċċessivi tal-PAK u evoluzzjonijiet tas-suq irriżultaw 

fi tnaqqis progressiv fil-ħazniet ta' intervent, kif ukoll fil-firxa ta' prodotti disponibbli.

Filwaqt li jagħrfu l-importanza tal-ħidma ta' organizzazzjonijiet ta' karita fi Stati Membri li qed 

jużaw il-programm attwali, Franza u l-Ġermanja jaqblu li jkomplu l-programm għal perijodu ta' 

transizzjoni li jispiċċa b'mod definittiv fil-31 ta' Diċembru 2013 sabiex dawn l-organizzazzjonijiet 

ikunu jistgħu jqisu din is-sitwazzjoni ġdida. F'dan il-kuntest, Franza u l-Ġermanja jilqgħu l-

iskambju ta' fehmiet li għaddej bejn l-organizzazzjonijiet ta' karità tagħhom.

Madankollu, fid-dawl tad-diskussjoni fil-Kunsill, Franza u l-Ġermanja jqisu li ma ġewx sodisfatti l-

kondizzjonijiet biex tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni u adottata mill-Kunsill proposta ta' 

programm ġdid għall-perijodu ta' wara l-2013. Dan huwa għaliex iż-żewġ pajjiżi ma jistgħux jaqblu 

mal-proposti legali u finanzjarji mill-Kummissjoni ta' tali programm fil-ġejjieni.
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Dikjarazzjoni mill-Isvezja

L-Isvezja hija tal-fehma li l-proposta l-ġdida u d-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni ma jippreżentawx 

biżżejjed garanziji li l-programm għad-distribuzzjoni ta' prodotti tal-ikel lill-aktar persuni fil-bżonn 

fl-Unjoni, ser jispiċċa b'mod definittiv fil-31 ta' Diċembru 2013, u li l-Qafas Finanzjarju Pluriennali 

futur 2014 - 2020 ser jiġi emendat kif meħtieġ.

Għalhekk l-Isvezja ma tistax tappoġġa din il-proposta u beħsiebha tivvota kontriha.

____________________


