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IL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
tas-7 ta’ April 2011
dwar proposta għal Regolament li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta’ kreditu u
debiti diretti bl-euro
(CON/2011/32)
(2011/C 155/01)
Introduzzjoni u bażi legali
Fit-28 ta’ Jannar 2011 il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talba mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għal
opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi
għat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009 (1) (minn
hawn ’il quddiem “ir-regolament propost”).
Il-kompetenza tal-BĊE biex jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-Artikoli 127(4) u 282(5) tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni Ewropea billi r-regolament propost fih dispożizzjonijiet li jaffettwaw il-kompitu
bażiku tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) li tippromwovi t-tħaddim bla xkiel tas-sistemi talpagamenti kif imsemmi fir-raba’ inċiż ta’ Artikolu 127(2) tat-Trattat. Skont l-ewwel sentenza tal-Arti
kolu 17.5 tar-Regoli tal-Procedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.
Osservazzjonijiet ġenerali
Il-BĊE jilqa’ u jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li timponi skadenzi għat-tranżizzjoni għal
trasferimenti ta’ kreditu taż-Żona Unika ta’ Pagamenti bl-Euro (SEPA) u debiti diretti tas-SEPA permezz ta’
regolament tal-Unjoni. Il-BĊE u l-Eurosistema ripetutament ġibdu l-attenzjoni għall-ħtieġa li jiġu stabbiliti
skadenzi ambizzjużi iżda realistiċi għat-tranżizzjoni għal trasferimenti ta’ kreditu tas-SEPA u debiti diretti
tas-SEPA, sabiex jinkisbu l-benefiċċji sħaħ tas-SEPA. Għalkemm il-benefiċċji potenzjali tal-proġett tas-SEPA
huma sostanzjali, l-approċċ użat preżentement u mmexxi primarjament mis-suq ma jistax jiġi kkaratterizzat
bħala kompletament ta' suċċess. L-inċertezza li qed tipprevali fis-suq, ikkawżata mill-klima ekonomiku li
huwa ġeneralment diffiċli, l-iżvantaġġi għal dawk li jiċċaqalqu l-ewwel f’negozju f’netwerk, u l-ispejjeż doppji
tat-tħaddim tas-SEPA u ta’ sistemi ta’ pagament preċedenti b’mod parallel huma raġunijiet li waslu lil bosta
parteċipanti fis-suq, speċjalment min-naħa tal-forniment, biex jitolbu li tiġi stabbilita skadenza għat-tran
żizzjoni għas-SEPA permezz ta’ leġiżlazzjoni fil-livell tal-Unjoni. Att tal-Unjoni li huwa ta’ applikazzjoni
ġenerali, vinkolanti fl-intier tiegħu u direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha, huwa għalhekk meqjus
essenzjali għat-tranżizzjoni għas-SEPA b’suċċess, peress illi inkella l-proġett ikollu jaffaċċja riskju serju ta’
falliment.
Osservazzjonijiet speċifiċi
F’bosta okkażjonijiet il-BĊE wera l-ħtieġa għal gwida ċara dwar it-tariffi ta’ skambju għal
debiti diretti (2). Artikoli 6 u 7 ta’ Regolament (KE) Nru 924/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(1) KUMM(2010) 775 finali.
(2) Ara Joint statement by the European Commission and the European Central Bank clarifying certain principles underlying a future
SEPA direct debit (SDD) business model, Marzu 2009, u l-Single Euro Payments Area, seventh progress report, beyond theory
into practice, Ottubru 2010, paġna 17, it-tnejn disponibbli fil-websajt tal-BĊE fuq http://www.ecb.europa.eu
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tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-ħlas transkonfinali fil-Komunità u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru
2560/2001 (1) introduċa tariffa ta’ skambju għall-inadempjenza temporanja għal debiti diretti transkonfinali,
flimkien ma’ approvazzjoni temporanja ta’ tariffi ta’ skambju nazzjonali għal debiti diretti. Dawn iż-żewġ
Artikoli mhux ser japplikaw aktar fl-1 ta’ Novembru 2012; sabiex jiġi evitat vakwu legali li jxekkel ittranżizzjoni lejn debitu dirett tas-SEPA, huwa importanti li tiġi stabbilita soluzzjoni fuq żmien twil għattariffi ta’ skambju għal debiti diretti. Artikolu 6 tar-regolament propost li jikkonċerna t-tariffi ta’ skambju
għal debiti diretti jikkontribwixxi għall-kisba ta’ din iċ-ċertezza legali.
Fejn il-BĊE jirrakkomanda illi r-regolament propost jiġi emendat, qed jiġu stabbiliti fl-Anness għal dan ilgħan proposti speċifiċi għall-abbozzar flimkien ma’ test spjegattiv.
Magħmul fi Frankfurt am Main, is-7 ta’ April 2011.
Il-President tal-BĊE
Jean-Claude TRICHET

(1) ĠU L 266, 9.10.2009, p. 11.
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ANNESS
Proposti għall-abbozzar
Emendi proposti mill-BĊE (1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda 1
L-ewwel sentenza ta’ premessa 2 tar-regolament propost
“Is-suċċess tas-SEPA hu verament importanti fuq livell
ekonomiku, monetarju kif ukoll politiku.”

“Is-suċċess tas-SEPA hu verament importanti fuq livell
ekonomiku, monetarju kif ukoll politiku.”

Spjegazzjoni
Is-SEPA hija importanti ekonomikament u politikament iżda m’għandhiex rwol fil-politika monetarja; għalhekk il-kelma ‘monetarju’
għandha titħassar.
Emenda 2
It-tielet u r-raba’ sentenza ġdida ta’ premessa 6 tar-regolament propost
“Il-bgħit ta’ flus, il-pagamenti pproċessati internament, tran
żazzjonijiet ta’ pagamenti ta’ valur għoli bejn fornituri tasservizzi tal-pagament u l-pagamenti permezz tal-mowbajl
ma għandhomx jaqgħu taħt l-ambitu ta’ dawn ir-regoli
peress li dawn is-servizzi tal-pagamenti mhumiex kompa
rabbli ma’ trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti”

“Il-bgħit ta’ flus, il-pagamenti pproċessati internament, tran
żazzjonijiet ta’ pagamenti ta’ valur għoli bejn fornituri tasservizzi tal-pagament u l-pagamenti permezz tal-mowbajl
ma għandhomx jaqgħu taħt l-ambitu ta’ dawn ir-regoli
peress li dawn is-servizzi tal-pagamenti mhumiex kompa
rabbli ma’ trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti kif defi
niti f’dan ir-Regolament. Tranżazzjonijiet ta’ pagament
ipproċessati u mħallsin permezz ta’ sistemi ta’ paga
ment ta’ valur għoli m'għandhomx jaqgħu taħt l-ambitu
ta' dan ir-Regolament ukoll.”

Spjegazzjoni
Il-BĊE jissuġġerixxi li jiżdied “kif iddefinit f’dan ir-Regolament” sabiex jiġi ċċarat il-messaġġ li l-bgħit ta’ flus, pagamenti pproċessati
internament, eċċ, mhumiex trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti skont it-tifsira tar-regolament propost. Għall-ispjegazzjoni tarraba’ sentenza ġdida ssuġġerita mill-BĊE ara l-Emenda 5.
Emenda 3
It-tieni sentenza ta’ premessa 9 tar-regolament propost
“Sabiex jinħoloq suq integrat għas-sistemi tal-pagamenti
elettroniċi bl-euro, hu essenzjali li l-ipproċessar tat-trasferi
menti tal-kreditu u d-debiti diretti ma jkunx imfixkel minn
ostakli tekniċi u għandu jitwettaq skont skema, li r-regoli
bażiċi tagħha għandhom ikunu osservati mill-biċċa l-kbira
tal-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti fil-maġġoranza talIstati Membri u jkunu l-istess għat-trasferimenti tal-krediti
u għat-tranżazzjonijiet tad-debiti diretti, kemm transkonfi
nali kif ukoll purament nazzjonali.”

“Sabiex jinħoloq suq integrat għas-sistemi tal-pagameni
elettroniċi bl-euro, hu essenzjali li l-ipproċessar tat-trasferi
menti tal-kreditu u d-debiti diretti ma jkunx imfixkel minn
ostakli tekniċi u għandu jitwettaq skont skema, li r-regoli
bażiċi tagħha għandhom ikunu osservati mill-biċċa l-kbira
tal-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti fil-maġġoranza talIstati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u jkunu
l-istess għat-trasferimenti tal-krediti u għat-tranżazzjonijiet
tad-debiti diretti, kemm transkonfinali kif ukoll purament
nazzjonali.”

Spjegazzjoni
L-interoperabbiltà hija essenzjali biex tiżgura illi l-pagamenti jkunu jistgħu jiġu pproċessati b’mod effiċjenti fl-Unjoni. Ir-rekwiżiti
doppji, jiġifieri r-regoli li japplikaw fuq bażi nazzjonali u transkonfinalii u l-parteċipazzjoni tal-maġġoranza mitluba, fi premessa 9 u
Artikolu 4(1) tar-regolament propost, huma miżuri importanti biex jiżguraw illi l-iskemi tal-pagamenti jsiru tranżazzjonijiet panEwropej. Madankollu, jekk jiġi kkunsidrat l-iżvilupp ta’ servizzi tal-pagamenti ġodda, l-aderenza mill-fornituri tas-servizzi talpagamenti fi Stati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro ma tistax tkun ikkunsidrata bħala prijorità, jekk jiġi kkunsidrat
in-numru baxx ta’ tranżazzjonijiet bl-euro f’uħud minn dawn l-Istati Membri. Huwa għalhekk issuġġerit illi l-kundizzjoni
f’Artikolu 4(1)(b) (ara Emenda 14) u bl-istess mod il-premessa 9 jiġu limitati għal maġġoranza ta’ fornituri ta’ servizzi talpagament f’maġġoranza ta’ Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro. Min-naħa waħda, dan għandu jevita impedimenti
insurmontabbli fit-tnedija tas-servizzi ta' trasferiment tal-kreditu u ta' debitu dirett innovattivi, u min-naħa l-oħra, għandu jiżgura
karattru pan-Ewropew.
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Emendi proposti mill-BĊE (1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda 4
L-ewwel sentenza ta’ premessa 16 tar-regolament propost
“F’xi Stati Membri, hemm ċerti strumenti tradizzjonali talpagamenti li huma trasferimenti ta’ krediti jew debiti diretti
iżda li għandhom funzjonalitajiet speċifiċi ħafna, ta’ spiss
minħabba raġunijiet storiċi jew legali.”

“F’xi Stati Membri, hemm ċerti strumenti tradizzjonali talpagamenti tradizzjonali li huma kklassifikati bħala trasfe
rimenti ta’ kreditiu jew debiti diretti imma li għandhom
funzjonalitajiet speċifiċi ħafna, ta’ spiss minħabba raġunijiet
storiċi jew legali.”

Spjegazzjoni
Dan is-suġġeriment huwa intiż biex jikkjarifika li ċerti strumenti tal-pagamenti tradizzjonali huma kklassifikati bħala trasferimenti
ta’ kreditu jew debiti diretti irrispettivament mill-funzjonijiet speċifiċi ħafna tagħhom.
Emenda 5
Artikolu 1(2)(b) tar-regolament propost
“2.
ġej:

Dan ir-Regolament m’għandux japplika għal dan li

“2.
ġej:

Dan ir-Regolament m’għandux japplika għal dan li

[…]

[…]

(b) tranżazzjonijiet ta’ pagament ipproċessati u ssaldati
permezz ta’ sistemi ta’ pagament ta’ valur għoli li
għalihom kemm l-inizjatur oriġinali kif ukoll ir-riċevitur
finali tal-pagament ikun fornitur tas-servizzi talpagament.”

(b) tranżazzjonijiet ta’ pagament ipproċessati u saldati
permezz ta’ sistemi ta’ pagament ta’ valur għoli li
għalihom kemm l-inizjatur oriġinali u r-riċevitur finali
tal-pagament ikun fornitur tas-servizzi tal-pagament.”

Spjegazzjoni
Pagamenti magħmulin permezz ta’ sistemi ta’ pagament ta’ valur għoli qatt ma kienu fl-ambitu tas-SEPA u għandhom għaldaq
stant ikunu esklużi mill-ambitu tar-regolament propost. F’dan ir-rigward, ir-regolament propost għandu jiffoka b’mod ċar fuq ilpagamenti bl-imnut ta’ valur għoli peress illi l-inklużjoni tas-sistemi ta’ pagament ta’ valur għoli tkun teħtieġ att tal-Unjoni separat
u aktar kumpless minħabba livelli ta’ servizz differenti ħafna. Meta wieħed iqis il-kumplessità tas-sistemi ta’ pagament ta’ valur
għoli, l-isfidi tekniċi li jkollha taffaċċja l-industrija bankarja għal transizzjoni bħal din, u li l-pagamenti bl-imnut imħallsin fi ħdan
sistemi ta’ pagament ta’ valur għoli jikkostitwixxu anqas minn 1 % tan-numru totali ta’ pagamenti bl-imnut fiż-żona tal-euro, ilBĊE ma jara l-ebda ħtieġa għal att tal-Unjoni bħal dan.
Madankollu, fir-rwol tagħhom taħt ir-raba’ inċiż tal-Artikolu 3.1 u l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ bħala operaturi tas-sistemi li
huma l-komponenti tas-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2), il-BĊE u lbanek ċentrali nazzjonali (BĊNi) preżentement jikkunsidraw l-introduzzjoni tal-istandards ISO20022 XML fit-TARGET2 bħala
kwistjoni ta’ importanza strateġika.
Emenda 6
Artikolu 1(2)(ċ) tar-regolament propost
“2.
ġej:

Dan ir-Regolament m’għandux japplika għal dan li

“2.
ġej:

Dan ir-Regolament m’għandux japplika għal dan li

[…]

[…]

(c) tranżazzjonijiet ta’ pagamenti permezz ta’ kard tal-paga
menti, inkluż il-ġbid ta’ kontanti minn kont tal-paga
menti, jekk ma jirriżultawx fi trasferiment ta’ kreditu
jew debitu dirett ġo jew minn kont tal-pagamenti iden
tifikat min-numru bażiku ta’ kont bankarju (BBAN) jew
in-numru internazzjonali ta’ kont bankarju (l-IBAN)”

(c) tranżazzjonijiet ta’ kard tal-pagamenti permezz ta’ kard
tal-pagamenti, inkluż il-ġbid ta’ kontanti minn kont talpagamenti, jekk ma jirriżultawx fi trasferiment ta’
kreditu jew debitu dirett ġo jew minn kont tal-paga
menti identifikat min-numru bażiku ta’ kont bankarju
(BBAN) jew in-numru internazzjonali ta’ kont bankarju
(l-IBAN)”

Spjegazzjoni
Il-BĊE jaqbel illi l-pagamenti bil-kard u l-ġbid ta’ kontanti għandhom ikunu eżenti mir-regolament propost; madankollu lpagamenti bil-kard, bl-eċċezzjoni ta’ ġbid ta’ kontanti minn kont għall-pagamenti, dejjem jirriżultaw fi trasferiment ta’ kreditu
jew debitu dirett lil jew minn kont għall-pagamenti identifikat permezz tal-BBAN jew l-IBAN tiegħu. Barra minn dan, pagamenti
bil-kard mhumiex koperti mill-evalwazzjoni tal-impatt li jakkumpanja r-regolament propost u jirriżulta li jaqgħu barra mill-ambitu
tar-regolament propost. Għaldaqstant, il-BĊE jissuġġerixxi li titħassar ir-referenza għall-użu ta' BBAN u IBAN sabiex tiġi evitata
interpretazzjoni li pagamenti bil-kard huma inklużi de facto fir-regolament propost, li huwa l-kuntrarju tal-intenzjoni sottostanti
għal din id-dispożizzjoni.
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Emendi proposti mill-BĊE (1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda 7
Artikolu 1(4) tar-regolament propost (ġdid)
L-ebda test

“4.
Dan ir-Regolament m’għandux japplika għallBank Ċentrali Ewropew u l-banek ċentrali nazzjonali
meta dawn ikun qed jaġixxu fil-kapaċità tagħhom bħala
awtoritajiet monetarji jew awtoritajiet pubbliċi
oħrajn.”
Spjegazzjoni

Attivitajiet li jitwettqu mill-BĊE jew minn bank ċentrali nazzjonali skont ir-raba’ inċiż tal-Artkolu 127(2) tat-Trattat, u l-Artikolu 3
tal-Istatut tas-SEBĊ, għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tar-regolament propost minħabba l-indipendenza tal-banek ċentrali (ara lArtikolu 130 tat-Trattat). F’dan ir-rigward, il-BĊE jissuġġerixxi illi l-istess eżenzjoni li tinsab fl-Artikolu 1(1)(e) tad-Direttiva
2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern li temenda dDirettivi 97/7/KE, 2002/65/KE, 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tirrevoka d-Direttiva 97/5/KE (2) tiddaħħal fir-regolament
propost.
Emenda 8
Artikolu 2 tar-regolament propost (definizzjoni ġdida)
L-ebda test

“ ‘kard tal-pagamenti’ tfisser apparat li permezz tiegħu
min iħallas (i) iwettaq tranżazzjonijiet ta’ pagament,
jew f’apparat li jaċċetta l-kards jew mill-bogħod, inkluż
permezz tal-posta, it-telefon jew permezz tal-Internet;
jew (ii) jaċċessa l-kontanti f’magna tal-flus awtomatika”
Spjegazzjoni

Il-BĊE jifhem illi l-għan tal-Artikolu 1(2)(ċ) tar-regolament propost huwa li jeskludi tranżazzjonijiet tradizzjonali bil-kard millambitu tal-applikazzjoni tiegħu filwaqt li jinkludi tranżazzjonijiet li fihom kard għall-pagamenti tintuża primarjament biex jiġi
identifikat min qed jagħmel il-pagament meta jinbdew tranżazzjonijiet ta’ debitu dirett jew ta’ trasferiment ta’ kreditu. Peress illi lmaġġoranza ta’ pagamenti bil-kard tiġi finalment imħallsa jew permezz ta’ tranżazzjoni ta’ trasferiment ta’ kreditu jew ta’ debitu
dirett, l-abbozzar preżenti jista’ jiġi interpretat bħala li jinkludi ukoll tranżazzjonijiet bil-kard in ġenerali. Sabiex jiżgura ċ-ċertezza
legali, il-BĊE jissuġġerixxi li tiddaħħal definizzjoni ta’ kard tal-pagamenti u l-abbozzar mill-ġdid tal-Artikolu 7(2) tar-regolament
propost, bir-rinunzja ta’ tranżazzjonijiet ta’ debitu dirett mibdijin b’kard f’post fejn isir il-bejgħ (ara Emenda 17). Barra minn dan, lArtikolu 1(2)(ċ) tar-regolament propost jeżenta mill-ambitu tal-applikazzjoni tranżazzjonijiet ta’ pagament permezz ta’ kard talpagamenti mingħajr ma jiddefinixxi din tal-aħħar.
Emenda 9
Artikolu 2 tar-regolament propost (definizzjoni ġdida)
L-ebda test

“ ‘sistemi ta’ pagamenti ta’ valur għoli’ tfisser sistemi
tal-pagamenti li l-għan ewlieni tagħhom huwa li jippro
ċessaw, jikklerjaw u/jew iħallsu tranżazzjonijiet ta’
pagament individwali ta’ prijorità għolja u primarja
ment ta’ ammont kbi”
Spjegazzjoni

L-Artikolu 1(2)(b) ġdid issuġġerit tar-regolament propost (ara Emenda 5) fih il-kelma “sistemi ta’ pagament ta’ valur għoli”, li
għandha tiġi ddefinita.
Emenda 10
Artikolu 2 tar-regolament propost (definizzjoni ġdida)
L-ebda test

“ ‘sistemi ta’ pagament bl-imnut’ tfisser sistemi talpagamenti li l-għan ewlieni tagħhom huwa li jippro
ċessaw, jikklerjaw u/jew iħallsu tranżazzjonijiet ta’
pagament, li huma miġburin flimkien għat-trasmissjoni
u li huma primarjament ta’ ammont żgħir u ta’ prijo
rità baxxa.”
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Spjegazzjoni
Artikolu 4(2) tar-regolament propost jintroduċi l-kunċett tal-interoperabbiltà bejn is-sistemi tal-pagamenti, li għandu japplika biss
għas-sistemi ta’ pagament bl-imnut (ara Emenda 15). Minħabba dan, l-espressjoni “sistemi ta’ pagament bl-imnut” għandha tiġi
ddefinita.
Emenda 11
Artikolu 2(1) tar-regolament propost
“(1) ‘trasferiment ta’ kreditu’ tfisser servizz ta’ pagamenti
għall-kreditjar tal-kont tal-pagamenti ta’ benefiċjarju,
fejn tranżazzjoni tal-pagamenti jew sensiliet ta’ tran
żazzjonijiet ta’ pagament tinbeda minn min iħallas fuq
il-bażi tal-kunsens mogħti lill-fornitur tas-servizzi talpagamenti tiegħu”.

“(1) ‘trasferiment ta’ kreditu’ tfisser servizz ta’ pagamenti
għall-ikkreditjar tal-kont tal-pagamenti ta’ benefiċjarju,
min jitħallas fejn tranżazzjoni tal-pagamenti jew sensi
liet ta’ tranżazzjonijiet ta’ pagament tinbeda minn min
iħallas ibbażata fuq struzzjoni fuq il-bażi tal-kunsens
mogħtija lill-fornitur ta' servizzi tal-pagamenti tiegħu”.

Spjegazzjoni
Peress illi trasferiment ta’ kreditu jeħtieġ azzjoni konkreta, li hija aktar minn sempliċi kunsens min-naħa taħ min iħallas, iddefinizzjoni tagħha għandha tkun aktar speċifika.
Emenda 12
Artikolu 2(2) tar-regolament propost
“(2) ‘debitu dirett’ tfisser servizz tal-pagamenti għaddebitjar tal-kont tal-pagamenti ta’ min iħallas, meta
tranżazzjoni ta’ pagament tinbeda mill-benefiċjarju
abbażi tal-kunsens ta’ min iħallas”.

“(2) ‘debitu dirett’ tfisser servizz tal-pagamenti għaddebitjar tal-kont tal-pagamenti ta’ min iħallas, meta
tranżazzjoni ta’ pagament tinbeda minn min jitħallas
mill-benefiċjarju abbażi tal-kunsens ta’ min iħallas
mogħti lil min jitħallas, lill-fornitur ta’ servizz
tal-pagamenti ta’ min jitħallas jew lill-fornitur ta’
servizz tal-pagament ta’ min iħallas stess”

Spjegazzjoni
Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza ma’ atti tal-Unjoni sekondarji rilevanti oħra u għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, huwa ssuġġerit illi
d-definizzjoni ta’ “debitu dirett” li tinsab fir-regolament propost tiġi allineata mad-definizzjoni li tinsab f’Artikolu 2(14) ta’
Regolament (KE) Nru 924/2009 u fl-Artikolu 4(28) ta’ Direttiva 2007/64/KE.
Emenda 13
Artikolu 2(7) tar-regolament propost
“(7) ‘skema tal-pagamenti’ tfisser sett ta’ regoli, prassi u
standards għat-twettiq ta’ pagamenti bejn il-parteċi
panti tal-iskema, u tkun separata minn kwalunkwe
infrastruttura jew sistema tal-pagamenti li tkun
kumpatibbli mat-tħaddim tagħha bejn l-Istati Membri
u fl-istess Stat Membru”

“(7) ‘skema tal-pagamenti’ tfisser sett komuni ta’ regoli,
prassi u standards miftehma għat-twettiq ta’ paga
menti bejn il-parteċipanti tal-iskema, u tkun separata
minn kwalunkwe infrastruttura jew sistema tal-paga
menti li tkun kumpatibbli mat-tħaddim tagħha bejn lIstati Membri u fl-istess Stat Membru bejn il-fornituri
tas-servizzi għall-eżekuzzjoni ta’ tranżazzjonijiet
ta’ pagament”

Spjegazzjoni
Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza ma’ atti tal-Unjoni sekondarji rilevanti oħra u għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, id-definizzjoni ta’
“skema tal-pagamenti” li tinsab fir-regolament propost għandha tiġi allineata mad-definizzjoni ta’ “skema ta’ debitu dirett” li tinsab
f’Artikolu 2(15) ta’ Regolament (KE) Nru 924/2009, u tieħu in kunsiderazzjoni l-elementi komuni ta’ skema li jinsabu fiż-żewġ
definizzjonijiet.
Emenda 14
Artikolu 4(1) tar-regolament propost
“1.
Il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti għandhom
iwettqu trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti skont
skema tal-pagamenti li tkun konformi mal-kundizzjonijiet
li ġejjin:

“1.
Il-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti għandhom
iwettqu trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti skont
skema tal-pagamenti li tkun konformi mal-kundizzjonijiet
li ġejjin:
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(d) ir-regoli tagħha jkunu l-istess għat-trasfermenti ta’
kreditu u tranżazzjonijiet ta’ debiti diretti nazzjonali
jew transkonfinali bejn l-Istati Membri u fl-istess Stat
Membru

(a) ir-regoli tagħha jkunu l-istess għat-trasfermenti ta’
kreditu u tranżazzjonijiet ta’ debiti diretti nazzjonali
jew transkonfinali bejn l-Istati Membri u fl-istess Stat
Membru

(e) il-parteċipanti fl-iskema jirrappreżentaw il-maġġoranza
tal-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti fi ħdan il-maġġo
ranza tal-Istati Membri.”

(b) il-parteċipanti fl-iskema jirrappreżentaw il-maġġoranza
tal-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti fi ħdan il-maġġo
ranza tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija leuro.”

Spjegazzjoni
Ara l-ispjegazzjoni għall-Emenda 3.

Emenda 15
Artikolu 4(2) tar-regolament propost

“2.
Is-sistemi tal-pagamenti u, fejn applikabbli, l-iskemi
tal-pagamenti għandhom ikunu teknikament interoperabbli
permezz tal-użu ta’ standards żviluppati minn korpi talistandardizzazzjoni internazzjonali jew Ewropej.”

“2.
Is-sistemi ta’ pagamenti bl-imnut u, fejn applikabbli,
l-iskemi tal-pagamenti għandhom ikunu teknikament inte
roperabbli permezz tal-użu ta’ standards żviluppati minn
korpi tal-istandardizzazzjoni internazzjonali jew Ewropej.”

Spjegazzjoni
L-Artikolu 4(2) tar-regolament propost jirrikjedi l-interoperabbiltà teknika tas-sistemi tal-pagamenti (fejn applikabbli) mingħajr ma
jiddefinixxi b’mod konkret x’inhu mfisser b'din l-interoperabbiltà teknika. Idealment, għandu jkun iggarantit abbozzar aktar preċiż illi
jindirizza l-implikazzjonijiet ta’ din il-kelma. Fin-nuqqas ta’ dan, il-BĊE jissuġġerixxi it-tħassir tar-referenza għal skemi ta’ pagament
peress illi l-interoperabbiltà teknika bejn skemi bħal dawn mhijiex meqjusa bħala operattivament fattibbli. Aktar importanti, sistemi
ta’ pagament bl-imnut u sistemi ta’ pagament ta’ valuri għoli huma differenti ħafna fin-natura tagħhom minn perspettiva ta’
pproċessar, ikklerjar u saldu, minkejja l-fatt illi ż-żewġ tipi ta’ sistemi jistgħu jintużaw biex jipproċessaw tranżazzjonijiet ta’ pagament
bl-imnut. B’mod ġenerali, is-sistemi ta’ pagament bl-imnut jagħmlu użu minn sistemi ta’ pagament ta’ valur għoli għas-saldu talbilanċi tagħhom. Għandu jkun iċċarat illi l-interoperabbiltà tista’ tiġi mistennija biss fost is-sistemi ta’ pagament tal-istess tip. Ittalba għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ pagament bl-imnut u s-sistemi ta’ pagament ta’ valur għoli kieku mhux biss tqajjem
mistoqsijiet dwar il-proporzjonalità, peress illi l-pagamenti bl-imnut ipproċessati permezz ta’ sistemi ta’ pagament ta’ valur għoli bħal
TARGET2 u EURO1 jikkostitwixxu.anqas minn 1 % tan-numru totali ta’ pagamenti bl-imnut fiż-żona tal-euro, imma jistgħu
jkollhom ukoll effetti kollaterali mhux intiżi minn perspettiva ta’ riskju u stabbiltà.

Emenda 16
Artikolu 5(1) u (2) tar-regolament propost

“1.
Sa mhux iżjed tard minn [daħħal data konkreta 12-il
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament], it-trasfe
rimenti tal-kreditu għandhom jitwettqu skont ir-rekwiżiti
tekniċi stipulati fil-punti 1 u 2 tal-Anness.

“1.
Sa mhux iżjed tard mill-31 ta’ Jannar 2013 [daħħal
data konkreta 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan irRegolament], it-trasferimenti tal-kreditu għandhom
jitwettqu skont ir-rekwiżiti tekniċi stipulati fil-punti 1 u 2
tal-Anness.

2.
Sa mhux iżjed tard minn [daħħal data konkreta 24-il
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament], id-debiti
diretti għandhom jitwettqu skont l-Artikolu 6 u r-rekwiżiti
tekniċi stipulati fil-punti 1 u 3 tal-Anness.”

2.
Sa mhux iżjed tard minnll-31 ta’ Jannar 2014[daħħal data konkreta 24-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’
dan ir-Regolament], id-debiti diretti għandhom jitwettqu
skont l-Artikolu 6 u r-rekwiżiti tekniċi stipulati fil-punti
1 u 3 tal-Anness.”

Spjegazzjoni
Il-BĊE jaqbel illi r-rekwiżiti għat-trasferimenti ta’ kreditu u d-debitu diretti għandhom jidħlu fis-seħħ f’terminu ta’ żmien relatti
vament qasir, speċjalment meta jiġi kkunsidrat illi t-trasferiment ta’ kreditu tas-SEPA tnieda f’Jannar 2008 u d-debitu dirett tasSEPA f’Novembru 2009. Meta jiġi kkunsidrat il-bżonn tal-industrija tal-pagamenti li jkollha żmien għat-twettiq li huwa suffiċ
jentement twil, il-BĊE jissuġġerixxi li jiġu stabbiliti dati konkreti, li jkunu preferibbilment fl-aħħar ta’ Jannar 2013 għat-trasfe
rimenti ta’ kreditu u l-aħħar ta’ Jannar 2014 għad-debiti diretti.
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Emenda 17
Artikolu 7(2) tar-regolament propost
“2.
L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-awtoritajiet
kompetenti tagħhom jirrinunzjaw għar-rekwiżiti kollha,
jew uħud minnhom, li huma stabbiliti fil-paragrafi 1, 2 u
3 tal-Artikolu 5 sa [daħħal data konkreta 60 xahar wara ddħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] għal dawk it-tranżazz
jonijet ta’ pagament mibdija permezz ta’ kard tal-pagament
fil-punt tal-bejgħ li jirriżultaw f’debitu dirett minn kont talpagamenti identifikat minn BBAN jew IBAN.”

“2.
L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-awtoritajiet
kompetenti tagħhom li jirrinunzjaw għar-rekwiżiti kollha,
jew uħud minnhom, li huma stabbiliti fil-paragrafi 1, 2 u 3
tafl-Artikolu 5(1) sa (3) sa [daħħal data konkreta 60 xahar
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] għal dawk ittranżazzjonijet ta’ pagament mibdija permezz ta’ kard talpagament fil-punt tal-bejgħ li jirriżultaw fi tranżazzjoni ta’
debitu dirett minn kont tal-pagamenti identifikat minn
BBAN jew IBAN.”

Spjegazzjoni
Ara l-ispjegazzjonijiet għall-Emenda 8 u l-Emenda 20.
Emenda 18
Artikolu 12(1) tar-regolament propost
“1.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħat li tadotta
l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(4) għal perjodu ta’
żmien indeterminat. Fejn ikun meħtieġ minħabba raġunijiet
imperattivi ta’ urġenza, għandu japplika l-Artikolu 15.”

“1.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħat li tadotta
l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(4) għal perjodu ta’
żmien indeterminat. Il-Kummissjoni għandha tħejji
abbozzi ta’ atti delegati b’kooperazzjoni mill-qrib
mal-Eurosistema u fejn relevanti, mal-membri l-oħra
tas-SEBĊ u b’konsultazzjoni mal-fornituri tas-servizzi
u r-rappreżentanti tal-utenti. Fejn ikun meħtieġ
minħabba raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, għandu
japplika l-Artikolu 15.”

Spjegazzjoni
Sabiex jiġi evitat xkiel lill-iżvilupp ta’ strumenti tal-pagament ġodda u innovattivi, huwa tal-akbar importanza illi r-rekwiżiti tekniċi
stabbiliti f’atti delegati jkunu jistgħu jiġu emendati b’mod kalm u effiċjenti. Meta tkun qed teżerċita s-setgħat iddelegati tagħha, ilKummissjoni għandha tagħmel dan b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Eurosistema u, fejn relevanti, mal-membri l-oħra tas-SEBĊ u
abbażi ukoll ta’ konsultazzjoni mal-industrija tal-pagamenti u partijiet interessati oħrajn, sabiex tiżgura, inter alia, illi l-emendi
huma skedati u qed jieħdu in kunsiderazzjoni ċ-ċikli tan-negozju tal-industrija tal-pagamenti.
Emenda 19
Punt 1(d) tal-Anness tar-regolament propost
“(d) Il-kaxxa tad-dejta tar-rimessa għandha tippermetti 140
karattru. L-iskemi tal-pagamenti jistgħu jippermettu
għal għadd ogħla ta’ karattri, ħlief jekk it-tagħmir
użat għall-informazzjoni tar-rimessa jkollu limitazzjo
nijiet tekniċi, f’liema każ għandu japplika l-limitu
tekniku tat-tagħmir.”

“(d) Il-kaxxa tad-dejta tar-rimessa għandha tippermetti
minimu ta’ 140 karattru. L-iskemi tal-pagamenti
jistgħu jippermettu għal għadd ogħla ta’ karattri,
ħlief jekk it-tagħmir użat għall-informazzjoni tarrimessa jkollu limitazzjonijiet tekniċi, f’liema każ
għandu japplika l-limitu tekniku tat-tagħmir.”

Spjegazzjoni
L-iskemi tal-pagamenti m’għandhomx ikunu limitati fin-numru ta’ karattri li jista’ jkun fornut, għal liema raġuni qed jiġi ssuġġerit
illi jiġi stabbilit minimu ta’ 140 karattru.
Emenda 20
Punt 3(f) tal-Anness tar-regolament propost
“(f) Il-kunsens għandu jingħata kemm lill-benefiċjarju kif
ukoll lill-fornitur tas-servizzi tal-pagamenti ta’ min
iħallas (direttament jew indirettament permezz talbenefiċjarju) u l-mandati, flimkien ma’ modifiki u/jew
kanċellamenti li jsiru wara, għandhom jinħażnu millbenefiċjarju jew minn parti terza għan-nom talbenefiċjarju.”

“(f) Il-kunsens għandu jingħata kemm lill-benefiċjarju min
jitħallas kif ukoll, direttament jew indirettament
permezz ta’ min jitħallas, lill-fornitur tas-servizzi
tal-pagamenti ta’ min iħallas (direttament jew indiret
tament permezz tal-benefiċjarju) u l-mandati, flimkien
ma’ modifiki u/jew kanċellamenti li jsiru wara,
għandhom jinħażnu minnll-benefiċjarju min jitħallas
jew minn parti terza għan-nom ta’ min
jitħallas.benefiċjarju.”
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Spjegazzjoni
L-abbozzar f’punt 3(f) tal-Anness tar-regolament propost jista’ jkun interpretat b’mod skorrett bħala li jfisser illi mandati eżistenti li
ma jindirizzawx b’mod espliċitu kemm lil min jitħallas kif ukoll lill-fornitur tas-servizz tal-pagamenti ta’ minn jitħallas huma
mingħajr effett u għandhom jiġu ffirmati mill-ġdid. Dan jista’ jkun eżerċizzju ta’ piż kbir meta wieħed iqis in-numru vast ta’
mandati ta’ debitu dirett eżistenti. Għandu għalhekk ikun iċċarat, sabiex jiġi evitat kull dubju possibbli, illi l-kunsens lill-fornitur tasservizz tal-pagamenti ta’ min iħallas jista’ jingħata indirettament permezz ta’ min jitħallas.
(1) Il-grassett fil-korp tat-test jindika fejn il-BĊE qed jipproponi li jiddaħħal test ġdid. L-ingassar fil-korp tat-test jindika fejn il-BĊE qed
jipproponi t-tħassir ta’ test.
(2) ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1.
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INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI
TAL-UNJONI EWROPEA

IL-KUNSILL
Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2011 dwar Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
(2011-2020)
(2011/C 155/02)
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,
FILWAQT LI JFAKKAR LI

1. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija valur fundamentali
tal-Unjoni Ewropea inkorporat fit-Trattati u hija wieħed
mill-objettivi u l-kompiti tal-Unjoni Ewropea, u l-integrazz
joni tal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel flattivitajiet kollha tagħha tirrappreżenta għan ġenerali
għall-Unjoni (1);
2. L-ugwaljanza bejn is-sessi hija inkorporata fl-Artikolu 23
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;
3. Filwaqt li l-Unjoni Ewropea tippossedi korp sinifikanti ta'
leġislazzjoni li jippromwovi l-konformità mal-prinċipju tattrattament ugwali tal-irġiel u n-nisa f'oqsma bħall-impjiegi u
l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi (2), rapporti annwali
suċċessivi dwar “L-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel” (3)
adottati mill-Kummissjoni Ewropea juru li l-progress
huwa bil-mod u li l-ugwaljanza bejn is-sessi de facto għad
trid tinkiseb;
(1) L-Artikoli 2 u 3(3) TUE u l-Artikolu 8 TFUE.
(2) Id-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 dwar lintroduzzjoni ta' mizuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u ssigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema
li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu (ĠU L 348, 28.11.1992,
p. 1); Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta' Diċembru 2004
li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa
fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi (ĠU L 373,
21.12.2004, p. 37); Id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prin
ċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u nnisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (ĠU L 204, 26.7.2006,
p. 23); Id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE tat-8 ta' Marzu 2010 li
timplimenta l-Ftehim Qafas rivedut dwar il-leave tal-ġenituri konkluż
minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETUC u li jħassar idDirettiva 96/34/KE (ĠU L 68, 18.3.2010, p. 13); Id-Direttiva
2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Lulju
2010 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn
l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li
tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE(ĠU L 180, 15.7.2010,
p. 1).
(3) Għall-aktar rapport reċenti, ara 6571/11. Id-dokumenti ċċitati finnoti ta' qiegħ il-paġna 3-4 u 6-12 jinstabu fir-reġistru pubbliku talKunsill: http://register.consilium.eu.int/

4. “Ewropa 2020”, l-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni Ewropea
għall-impjiegi u t-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u
inklussiv (4), ser tgħin l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea
jilħqu livelli għoljin ta' kompetittività, produttività, tkabbir,
koeżjoni soċjali u konverġenza ekonomika;
5. L-Istrateġija Ewropa 2020 tinkludi l-għan ewlieni li timmira
li sal-2020 jintlaħaq livell ta' 75 % tar-rata tal-impjiegi
għan-nisa u l-irġiel bejn 20-64 sena, li tfisser li jeħtieġ li
tingħata prijorità lill-indirizzar ta' ostakoli għall-parteċipazz
joni tan-nisa fis-suq tax-xogħol meta qed tiġi implimentata
l-Istrateġija;
6. Il-Linji Gwida dwar l-Impjiegi, li jagħmlu parti mil-“Linji
Gwida Integrati tal-istrateġija Ewropa 2020” (5) u huma
sorveljati fi ħdan il-Qafas Konġunt ta' Valutazzjoni (6),
jissottolinjaw, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-implimen
tazzjoni, il-valutazzjoni u s-segwitu ta' politika dwar limpjiegi li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-bilanċ
bejn il-ħajja u x-xogħol;
7. L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (7) adottat millKummissjoni Ewropea juri li x-xogħol part-time involon
tarju għadu problema f'xi Stati Membri u li n-nisa li jixtiequ
jerġgħu lura fis-suq tax-xogħol għadhom jaffaċaw ostakoli;
8. L-Istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea għall-ugwaljanza bejn
in-nisa u l-irġiel 2010-2015 ssegwi l-Pjan ta’ rotta talKummissjoni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel
(2006-2010) (8), li kien is-suġġett ta' reviżjoni ta' nofs itterminu (9), u l-Karta f'Isem il-Mara adottata mill-Kummiss
joni Ewropea fil-5 ta' Marzu 2010 (10);
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

EUCO 13/1/10 REV 1.
ĠU L 308, 24.11.2010, p. 46.
16984/10 + ADD 1.
18066/10 + ADD 1-3.
7034/06.
17495/08.
7370/10.
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9. L-Istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea għall-ugwaljanza bejn
in-nisa u l-irġiel 2010-2015 tiffoka fuq il-ħames prijoritajiet
li ġejjin: l-indipendenza ekonomika ugwali; il-ħlas ugwali
għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali; l-ugwal
janza fit-teħid tad-deċiżjonijiet; id-dinjità, l-integrità u ttmiem tal-vjolenza sessista; u l-ugwaljanza bejn is-sessi f'az
zjonijiet esterni; l-Istrateġija tindirizza wkoll sett ta' kwist
jonijiet orizzontali importanti marbuta mar-rwoli tas-sessi,
il-leġislazzjoni, il-governanza u l-għodod għall-ugwaljanza
bejn is-sessi;
10. Fl-2006, il-Kunsill Ewropew adotta l-ewwel Patt Ewropew
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (1), u f'Marzu 2010, it-Tliet
Presidenzi appellaw għall-kommemorazzjoni tal-ħames
anniversarju tal-Patt;
FILWAQT LI JIKKUNSIDRAW

11. Fis-6 ta' Diċembru 2010, il-Kunsill adotta Konklużjonijiet li
jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kummiss
joni Ewropea għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel
2010-2015 (2), kif ukoll Konklużjonijiet dwar it-tisħiħ talimpenn u l-intensifikar fl-azzjoni biex tiġi eliminata d-diffe
renza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, u dwar ir-ri-eżami talimplimentazzjoni tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta’ Bejġing (3),
li stiednu lill-Kunsill Ewropew jadatta u jtejjeb il-Patt

(1) 7775/1/06 REV 1.
(2) 16880/10.
(3) ĠU C 345, 18.12.2010, p. 1.
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Ewropew għall-Ugwaljanza Bejn is-Sessi fir-rebbiegħa tal2011 fid-dawl tal-Istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni għallugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015, l-Istrateġija
Ewropa 2020 u l-Konklużjonijiet imsemmija;
12. Jenħtieġu azzjonijiet adatti fil-ġlieda kontra l-forom kollha
ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa, u hemm bżonn li jiġu
eżaminati l-kawżi ta' diskriminazzjoni multipla u jiġu esplo
rati modi effettivi kif tiġi eliminata;
13. JADOTTA l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza Bejn is-Sessi
(2011-2020) kif imniżżel fl-Anness;
14. JISTIEDEN lill-Kunsill Ewropew japprova l-Patt fil-Konklużjo
nijiet tiegħu tar-Rebbiegħa, bil-ħsieb li jindirizza l-isfidi
attwali fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi kif ukoll li
jiżgura li tiġi integrata dimensjoni tal-kwistjoni tas-sessi floqsma kollha ta' politika, u b'mod partikolari fil-kuntest talIstrateġija Ewropa 2020;
15. JINKORAĠĠIXXI lill-Kunsill Ewropew iqiegħed is-suġġett talugwaljanza bejn is-sessi fuq l-aġenda tiegħu qabel l-iska
denza tal-Istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea għall-ugwal
janza bejn n-nisa u l-irġiel 2010-2015.
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ANNESS
Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2011-2020)
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA jirrikonoxxi li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija valur fundamentali għallUnjoni Ewropea u li politika dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi hija vitali għat-tkabbir ekonomiku, il-prosperità u l-kompe
tittività. Ħames snin wara l-adozzjoni tal-ewwel Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, jinħtieġ impetu ġdid,
partikolarment sabiex tiġi affermata mill-ġdid u appoġġata rabta mill-qrib bejn l-Istrateġija tal-Kummissjoni għall-ugwal
janza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015 u “Ewropa 2020: l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-impjiegi u t-tkabbir
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv”. IL-KUNSILL għalhekk jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu li jilħaq l-ambizzjonijiet
tal-UE għall-ugwaljanza bejn is-sessi kif imsemmi fit-Trattat u b'mod parikolari li:
(1) jelimina d-disparità bejn is-sessi fl-impjiegi u l-protezzjoni soċjali, inkluża d-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel,
bil-ħsieb li jilħaq l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020, speċjalment fi tliet oqsma ta' rilevanza kbira għall-ugwaljanza
bejn is-sessi, jiġifieri l-impjiegi, l-edukazzjoni u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali b'mod partikolari permezz tattnaqqis tal-faqar, u b'hekk jikkontribwixxi għall-potenzjal għat-tkabbir tal-forza tax-xogħol Ewropea;
(2) jippromwovi bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja għan-nisa u l-irġiel matul il-ħajja, sabiex tiżdied l-ugwaljanza bejn issessi, jiżdied is-sehem tan-nisa fis-suq tax-xogħol u jsir kontribut biex jingħelbu l-isfidi demografiċi; u
(3) jiġġieled kull forma ta' vjolenza kontra n-nisa sabiex jiżgura li n-nisa jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet tal-bniedem u biex
jikseb l-ugwaljanza bejn is-sessi, inkluż bil-ħsieb ta' tkabbir inklussiv.
IL-KUNSILL iħeġġeġ azzjoni fil-livell tal-Istat Membru u, kif adatt, fil-livell tal-Unjoni fl-oqsma li ġejjin:
Miżuri biex jitneħħew id-disparitajiet bejn is-sessi u tiġi miġġielda s-segregazzjoni skont is-sess fis-suq tax-xogħol:
(a) il-promozzjoni tal-impjieg tan-nisa fil-kategoriji kollha ta' età u l-eliminazzjoni tad-disparitajiet bejn is-sessi fl-impjieg,
inkluż permezz tal-ġlieda kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni;
(b) l-eliminazzjoni tal-isterjotipi tas-sessi u l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livelli kollha tal-edukazzjoni u ttaħriġ, kif ukoll fil-ħajja tax-xogħol, sabiex titnaqqas is-segregazzjoni skont is-sessi fis-suq tax-xogħol;
(c) il-ħlas ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali;
(d) il-promozzjoni tat-tisħiħ tan-nisa fil-ħajja politika u ekonomika u l-avvanz intraprenditorjali tan-nisa;
(e) l-inkoraġġiment tal-imsieħba soċjali u l-intrapriżi biex jiżviluppaw u jimplimentaw b'mod effettiv inizjattivi favur lugwaljanza bejn is-sessi u l-promozzjoni ta' pjanijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi fuq il-post tax-xogħol; u
(f) il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni ugwali tan-nisa u l-irġiel fit-teħid ta' deċiżjonijiet fil-livelli kollha u fl-oqsma kollha,
sabiex isir użu sħiħ mit-talenti kollha.
Miżuri biex jippromwovu bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja għan-nisa u l-irġiel:
(a) it-titjib fl-għoti ta' servizzi li jieħdu ħsieb lit-tfal adegwati, bi prezzijiet raġonevoli u ta' kwalità għolja għal tfal ta' età
iżgħar minn l-età tal-obbligu skolastiku bil-ħsieb li jinkisbu l-objettivi stabbiliti fil-Kunsill Ewropew ta' Barċellona
f'Marzu 2002, b'kont meħud tad-domanda għal servizzi li jieħdu ħsieb lit-tfal u f'konformità max-xejriet nazzjonali
tal-għoti ta' servizzi li jieħdu ħsieb it-tfal;
(b) it-titjib fil-proviżjoni ta' faċilitajiet ta' kura għal dipendenti oħra; u
(c) il-promozzjoni ta' arranġamenti tax-xogħol flessibbli u diversi forom ta' leave kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel.
Miżuri biex jittrattaw il-forom kollha ta' vjolenza kontra n-nisa:
(a) l-adozzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' strateġiji fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni bil-ħsieb li tiġi eliminata lvjolenza kontra n-nisa;
(b) it-tisħiħ tal-prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u l-ħarsien ta' vittmi u vittmi potenzjali, inklużi nisa mill-gruppi
żvantaġġati kollha; u
(c) l-enfasi tar-rwol u r-responsabbiltà tal-irġiel u s-subien fil-proċess tal-eradikazzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa.
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Governanza, implimentazzjoni u monitoraġġ:
L-aspetti rilevanti ta' dan il-Patt, u tar-rapporti annwali tal-Kummissjoni dwar “L-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel”,
għandu jittieħed kont tagħhom kif adatt fil-mekkaniżmi tal-Istrateġija Ewropa 2020.
IL-KUNSILL jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu li jsaħħaħ il-governanza permezz tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn issessi billi l-perspettiva dwar is-sessi tiġi integrata fl-oqsma ta' politika kollha inklużi azzjonijiet esterni tal-UE, filwaqt li
jieħu kont tar-rwol kritiku tal-irġiel u s-subien fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, u billi jiġi żgurat li l-effetti talugwaljanza bejn is-sessi jittieħed kont tagħhom fil-valutazzjonijiet tal-impatt ta' politika ġdida tal-UE. IL-KUNSILL jinko
raġġixxi lill-Istati Membri u l-Kummissjoni, partikolarment permezz tal-Eurostat, biex jiżviluppaw aktar l-istatistika u lindikaturi eżistenti mqassmin skont is-sess u jutilizzaw bis-sħiħ il-kapaċitajiet tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn isSessi.
Meta jiżviluppaw u jimplimentaw il-Programmi Nazzjonali ta' Riforma tagħhom, l-Istati Membri huma inkoraġġuti
japplikaw perspettiva dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u jippromwovu politika ta' ugwaljanza bejn is-sessi, speċjalment
fir-rigward tal-Linji Gwida dwar l-Impjiegi, u huma mistiedna jagħmlu użu adatt mill-indikaturi maqbula ta' ugwaljanza
bejn is-sessi żviluppati fi ħdan il-Qafas Konġunt ta' Valutazzjoni u fis-segwitu tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Bejġing floqsma ta' politika u l-proċessi kollha rilevanti.
Il-Kummissjoni u l-Kunsill huma wkoll mistiedna jinkorporaw perspettiva ta' ugwaljanza bejn is-sessi fl-Istħarriġ Annwali
dwar it-Tkabbir, l-Opinjonijiet tal-Pajjiżi u r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż. Il-progress li sar dwar l-impli
mentazzjoni tal-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza Bejn is-Sessi għandu jiġi diskuss mill-ministri kull sena, fil-livell talKunsill.

C 155/13

MT

C 155/14

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

25.5.2011

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Rata tal-kambju tal-euro (1)
L-24 ta’ Mejju 2011
(2011/C 155/03)
1 euro =
Munita

USD

Dollaru Amerikan

JPY

Yen Ġappuniż

Rata tal-kambju

1,4089
115,45

Munita

AUD

Dollaru Awstraljan

CAD

Dollaru Kanadiż

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

Rata tal-kambju

1,3328
1,3780
10,9563

DKK

Krona Daniża

7,4566

GBP

Lira Sterlina

0,87285

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,7608

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,7559

SEK

Krona Żvediża

8,9200

CHF

Frank Żvizzeru

1,2405

ISK

Krona Iżlandiża

NOK

Krona Norveġiża

7,8385

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

HUF

Forint Ungeriż

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7093

PLN

Zloty Pollakk

RON
TRY

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

9,1543

HRK

Kuna Kroata

7,4328

IDR

Rupiah Indoneżjan

MYR

Ringgit Malażjan

PHP

Peso Filippin

61,169

RUB

Rouble Russu

40,0100

THB

Baht Tajlandiż

42,859

3,9473

BRL

Real Brażiljan

2,2918

Leu Rumen

4,1218

MXN

Peso Messikan

16,5036

Lira Turka

2,2547

INR

Rupi Indjan

63,6890

24,580
269,40

(1) Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.

1 540,85
9,8834

12 072,47
4,2971
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INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI
Informazzjoni fil-qosor ikkomunikata mill-Istati Membri dwar għajnuniet mill-Istat mogħtija skont
ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tatTrattat tal-KE għall-għajnuniet mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta'
prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001
(2011/C 155/04)
Għajnuna Nru: SA.32801 (11/XA)

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Stati Membri: Il-Ġermanja

Sächsische Aufbaubank
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden
DEUTSCHLAND

Reġjun: Sachsen
Indirizz tal-Internet:
Titolu tal-iskema ta' għajnuna jew isem l-impriża li tirċievi
l-għajnuna individwali: Zuschuss für den Einstieg ins Umwelt
management, analog dem Zuschuss den ein gewerblicher KMUTeilnehmer über die Sächsische Mittelstandsrichtlinie — „Richt
linien des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und
Arbeit zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unterneh
merischen Leistungsfähigkeit“, gemäß Teil B Ziffer I Nr. 4
„Umweltmanagement“ erhält.

http://www.sab.sachsen.de/de/foerderung/programme/p_
wirtschaft/fp_wirtschaft/detailfp_wi_2475.html
http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=2202814313422
Informazzjoni oħra: —

Bażi legali:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsricht
linie), Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“
Vertrag zur Umweltallianz Sachsen
Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont totali
tal-għajnuna individwali mogħtija lill-impriża:
Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża:
EUR 0,15 (f'miljuni)
Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema:
EUR 0,05 (f'miljuni)
Intensità massima tal-għajnuna: 50 %
Data tal-implimentazzjoni: —
Tul ta' żmien tal-għajnuna individwali: 17 ta’ Mejju 201131 ta’ Diċembru 2013
Għan tal-għajnuna: Għajnuna teknika (Art. 15 tar-Regolament
(KE) Nru 1857/2006), Il-produzzjoni ta' prodotti agrikoli ta'
kwalità (Art. 14 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006)
Settur jew setturi benefiċjarji: Produzzjoni ta' għelejjel u anni
mali, kaċċa u attivitajiet relatati

Għajnuna Nru: SA.32841 (11/XA)
Stati Membri: Spanja
Reġjun: Comunidad Valenciana
Titolu tal-iskema ta' għajnuna jew isem l-impriża li tirċievi
l-għajnuna individwali: Ayuda nominativa FEDACOVA
Bażi legali: Resolución del expediente acogido a la línea
«programas intersectoriales en materia de atributos y valores
de la calidad agroalimentaria»
Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont totali
tal-għajnuna individwali mogħtija lill-impriża: Ammont
komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema: EUR 0,09
(f'miljuni)
Intensità massima tal-għajnuna: 100 %
Data tal-implimentazzjoni: —
Tul ta' żmien tal-għajnuna individwali: 18 ta’ Mejju 201131 ta’ Diċembru 2011
Għan tal-għajnuna: Għajnuna teknika (Art. 15 tar-Regolament
(KE) Nru 1857/2006), Il-produzzjoni ta' prodotti agrikoli ta'
kwalità (Art. 14 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006)
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Settur jew setturi benefiċjarji: Attivitajiet ta' sostenn għallagrikoltura u attivitajiet ta' wara l-ħsad
Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Indirizz tal-Internet:
http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?
uuid=af5ee4ee-4d51-4b4f-8399-a5c64eda74ac&groupId=16
Informazzjoni oħra: —

25.5.2011

Għajnuna Nru: SA.32968 (11/XA)
Stati Membri: L-Estonja
Reġjun: Estonia
Titolu tal-iskema ta' għajnuna jew isem l-impriża li tirċievi
l-għajnuna individwali: Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude
rakendamise toetus
Bażi legali: „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse”
paragrahvi 11 lõike 1 alusel
Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont totali
tal-għajnuna individwali mogħtija lill-impriża: Ammont
komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema: EUR 0,25
(f'miljuni)
Intensità massima tal-għajnuna: 100 %

Għajnuna Nru: SA.32947 (11/XA)

Data tal-implimentazzjoni: —

Stati Membri: Il-Latvja

Tul ta' żmien tal-għajnuna individwali: 13 ta’ Mejju 201131 ta’ Diċembru 2013

Reġjun: Latvia
Titolu tal-iskema ta' għajnuna jew isem l-impriża li tirċievi
l-għajnuna individwali: Grozījumi atbalsta shēmā “Nelabvēlīgo
klimatisko apstākļu radīto zaudējumu kompensēšana”
Bażi legali: Ministru kabineta 2008. gada 18. augusta notei
kumi Nr.669 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimnie
cības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju
izmaksu no fonda”
Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont totali
tal-għajnuna individwali mogħtija lill-impriża: Ammont
komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema: LVL 1
(f'miljuni)
Intensità massima tal-għajnuna: 80 %

Għan tal-għajnuna: Mard tal-pjanti – Infestazzjoni tal-pesti
(Art. 10 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006)
Settur jew setturi benefiċjarji: Produzzjoni ta' għelejjel u anni
mali, kaċċa u attivitajiet relatati
Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna:
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
51009 Tartu
EESTI/ESTONIA
Indirizz tal-Internet:
http://www.agri.ee/siseriiklikud-toetused/
Informazzjoni oħra: —

Data tal-implimentazzjoni: —
Tul ta' żmien tal-għajnuna individwali: 13 ta’ Mejju 201130 ta’ Diċembru 2013
Għan tal-għajnuna: Avvenimenti klimatiċi avversi (Art. 11 tarRegolament (KE) Nru 1857/2006)
Settur jew setturi benefiċjarji: Agrikoltura, forestrija u sajd
Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna:
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1981
LATVIJA
Indirizz tal-Internet:

Għajnuna Nru: SA.32973 (11/XA)
Stati Membri: Il-Ġermanja
Reġjun: Bayern
Titolu tal-iskema ta' għajnuna jew isem l-impriża li tirċievi
l-għajnuna individwali: Förderung der Vermittlung und des
Einsatzes von Fachkräften der Betriebs- und Haushaltshilfe
sowie für die Melkeraushilfe
Bażi legali:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=180589

— Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG)
8. Dezember 2006

Informazzjoni oħra: —

— Eckpunktepapier; Zuwendungsbescheide
— Bay. Haushaltsordnung (BayHO)

vom
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Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont totali
tal-għajnuna individwali mogħtija lill-impriża:
Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża:
EUR 17,50 (f'miljuni)
Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema:
EUR 3,50 (f'miljuni)

C 155/17

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna:
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Abteilung Förderwesen und Fachrecht
Menzinger Straße 54
80638 München
DEUTSCHLAND

Intensità massima tal-għajnuna: 100 %

Indirizz tal-Internet:

Data tal-implimentazzjoni: —

http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.
psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-AgrarWiGBYrahmen&doc.
part=X&doc.origin=bs

Tul ta' żmien tal-għajnuna individwali: 17 ta’ Mejju 201131 ta’ Diċembru 2015
Għan tal-għajnuna: Għajnuna teknika (Art. 15 tar-Regolament
(KE) Nru 1857/2006)
Settur jew setturi benefiċjarji: Agrikoltura, forestrija u sajd

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/
foerdkath.pdf

Informazzjoni oħra: —
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V
(Avviżi)

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

L-UFFIĊĊJU EWROPEW GĦALL-GĦAŻLA
TAL-PERSUNAL (EPSO)
AVVIŻ TA' KOMPETIZZJONI ĠENERALI
(2011/C 155/05)
L-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO) qed jorganizza l-kompetizzjoni ġenerali li ġejja:
EPSO/AD/215/11 – Amministraturi (AD 5) tal-lingwa Ingliża (EN), Spanjola (ES), Estonjana (ET), Franċiża
(FR), Olandiża (NL), Pollakka (PL), Portugiża (PT), Slovakka (SK), Slovena (SL) JEW Svediża (SV) fil-qasam talKomunikazzjoni
L-avviż tal-kompetizzjoni qed jiġi ppubblikat biss bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bl-Estonjan, bil-Franċiż, bl-Olandiż,
bil-Pollakk, bil-Portugiż, bis-Slovakk, bis-Sloven u bl-Isvediż f'Il-Ġurnal Uffiċjali C 155 A tal-25 ta' Mejju
2011.
Għal aktar informazzjoni kkonsulta l-websajt tal-EPSO http://eu-careers.eu
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PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TALKOMPETIZZJONI

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni
(Każ COMP/M.6241 – CIE Management II/Gruppo Coin)
Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/C 155/06)
1.
Fis-16 ta’ Mejju 2011, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' proposta ta' konċentrazzjoni skont l-Arti
kolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża CIE Management II
Limited (“CIE”) (Guernsey) ikkontrollata minn BC Partners Holdings, takkwista skont it-tifsira talArtikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, il-kontroll sħiħ tal-impriża Giorgione Investimenti SpA
(“Giorgione”, l-Italja) permezz ta’ xiri ta’ ishma.
2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

— għal CIE: sieħeb ġenerali u maniġer jew prokuratur tal-Fondi ta' BC (li huma fondi ta' investiment ta'
ekwità privata),
— għal Giorgione: kumpanija b'parteċipazzjoni ta' Gruppo Coin SpA, li hija distributur, bejjiegħ u mani
fattur ta' ornamenti, aċċessorji, prodotti tas-saħħa u tas-sbuħija u dekorazzjonijiet tad-dar.
3.
Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu
tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.
Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt
ir-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament
taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.
4.
Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex iressqu kwalunkwe kummenti li jistgħu
jkollhom dwar it-tranżizzjoni proposta.
Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din
il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.6241 – CIE
Management II/Gruppo Coin, fl-indirizz li ġej:
Il-Kummissjoni Ewropea
Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni
Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).
(2) ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32 (“Avviż ta’ proċedura simplifikata”).
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Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni
(Każ COMP/M.6220 – General Mills/Yoplait)
Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/C 155/07)
1.
Fit-18 ta’ Mejju 2011, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta’ konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża General Mills Inc. (“General
Mills”, l-Istati Uniti tal-Amerika), kumpanija nnegozjata pubblikament fil-Borsa ta’ New York, takkwista fittifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, il-kontroll ta' Yoplait group (“Yoplait”, Franza)
permezz ta' xiri ta' ishma.
2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

— għal General Mills: il-produzzjoni u l-bejgħ ta’ prodotti tal-ikel għall-konsumatur bħal ċereali lesti biex
jittieklu, ikliet prinċipali, ikel iffriżat, kontorni, deżerti, ġelati, tqiq u taħlitiet għall-forn, u kolazzjonijiet
ħfief. Fl-Istati Uniti, General Mills kienet il-kumpanija konċessjonarja ta’ Yoplait sa mill-1977,
— għal Yoplait: produzzjoni u bejgħ ta’ prodotti magħmulin mill-ħalib frisk bħal yogħurts, deżerti magħ
mulin bil-ħalib, ġobon frisk u krema.
3.
Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu
tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.
Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt
ir-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament
taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.
4.
Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex iressqu kwalunkwe kummenti li jistgħu
jkollhom dwar it-tranżizzjoni proposta.
Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din
il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.6220 –
General Mills/Yoplait, fl-indirizz li ġej:
Il-Kummissjoni Ewropea
Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni
Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).
(2) ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32 (“Avviż ta’ proċedura simplifikata”).
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PREZZ TAL-ABBONAMENT 2011 (mingħajr VAT, inklużi l-ispejjeż tal-posta b’kunsinna normali)
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 1 100 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, stampati + DVD annwali

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 1 200 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 770 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, DVD fix-xahar (kumulattiva)

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 400 fis-sena

Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S), Swieq Pubbliċi u Appalti,
DVD, edizzjoni fil-ġimgħa

multilingwi:
23 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 300 fis-sena

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje C – Kompetizzjonijiet

Skont il-lingwa/i
tal-Kompetizzjoni

Eur 50 fis-sena

L-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li joħroġ fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli
f’22 verżjoni lingwistika. Inklużi fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Informazzjoni u Avviżi).
Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.
B’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali L 156 tat-18
ta’ Ġunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti
kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b’din il-lingwa, il-Ġurnali Uffiċjali ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.
L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S – Swieq Pubbliċi u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23
verżjoni lingwistika uffiċjali f’DVD waħdieni multilingwi.
Fuq rikjesta, l-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jagħti d-dritt li l-abbonat jirċievi diversi annessi
tal-Ġurnal Uffiċjali. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta’ “Avviż lill-qarrej” inserit
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Bejgħ u Abbonamenti
Abbonamenti fil-perjodiċi diversi bi ħlas, bħalma huwa l-abbonament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, huma
disponibbli mill-uffiċini tal-bejgħ tagħna. Il-lista tal-uffiċini tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) joffri aċċess dirett u bla ħlas għal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan
is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jinkludi wkoll it-Trattati,
il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-leġiżlazzjoni.
Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: http://europa.eu
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