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KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI
U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Avviż tal-Kummissjoni
Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju, preliminari, 2021–2030
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2018/C 162/01)
1.

Introduzzjoni

L-irkantar huwa l-metodu ġenerali għall-allokazzjoni tal-kwoti ta’ emissjonijiet lill-kumpaniji li jipparteċipaw fl-Iskema
tal-UE għan-Negozjar ta’ Emissjonijiet.
L-allokazzjoni bla ħlas tal-kwoti ta’ emissjonijiet hija eċċezzjoni għal dik ir-regola, li tapplika biss matul perjodu tranżi
torju. Tkopri sehem dejjem jonqos ta’ kwoti. L-allokazzjoni bla ħlas tranżitorja tal-kwoti ta’ emissjonijiet mhix intenzjo
nata bħala mod ta’ għoti ta’ sussidji lill-produtturi konċernati, iżda bħala mezz ta’ tnaqqis tal-impatt ekonomiku
tal-introduzzjoni immedjata u unilaterali mill-Unjoni Ewropea tas-suq tal-kwoti ta’ emissjonijiet.
Fiha nfisha, l-allokazzjoni bla ħlas tingħata lil setturi tal-industrija ddefiniti sew bħala miżura ta’ salva gwardja kontra
riskju sinifikanti ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju sakemm pajjiżi oħrajn jieħdu miżuri ta’ politika għallklima komparabbli. Ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju tirreferi għas-sitwazzjoni li tokkorri jekk, għal raġunijiet
ta’ spejjeż relatati mal-politiki għall-klima, in-negozji f’ċerti setturi jew sottosetturi tal-industrija kellhom jittrasferixxu
l-produzzjoni lejn pajjiżi oħrajn b’limiti tal-emissjonijiet inqas stretti. Dan jista’ jwassal għal żieda globali fit-total
tal-emissjonijiet tagħhom, jimmitiga l-effettività tal-politiki ta’ mitigazzjoni tal-emissjonijiet tal-UE filwaqt li jnaqqas
l-output ekonomiku tal-kumpaniji tal-UE li jużaw ħafna enerġija minħabba telf fis-sehem tas-suq.
L-allokazzjoni bla ħlas indirizzat it-tħassib dwar il-kompetittività vvalidata billi naqqset l-ispejjeż effettivi tal-karbonju
għas-setturi u għas-sottosetturi tal-industrija li jżommu riżorsi finanzjarji li jistgħu jintużaw biex jinvestu f’teknoloġiji
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju.
Id-Direttiva dwar l-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta’ Emissjonijiet (EU ETS) riveduta riċentament (1) tistabbilixxi r-regoli
għas-sistema tal-allokazzjoni bla ħlas għall-perjodu 2021-2030 u tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni Ewropea biex tadotta
att delegat biex jissupplimenta d-Direttiva dwar is-setturi u s-sottosetturi esposti għar-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjo
nijiet tal-karbonju.
Bdiet il-ħidma preparatorja għal-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju li se tibqa valida għall-perjodu kollu
ta’ 10 snin mill-2021 sal-2030. Din se tipprovdi lill-industrija livell għoli ta’ sigurtà u ċertezza tas-sistema rilevanti
għall-investimenti fit-tul tagħhom. L-iskop ta’ dan l-avviż huwa li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku r-riżultati
tal-valutazzjoni tal-ewwel livell (minn hawn ’il quddiem il-“Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju prelimi
nari”) sabiex is-setturi jew is-sottosetturi tal-industrija konċernati jkollhom biżżejjed żmien biex jippreparaw l-applikaz
zjonijiet tagħhom skont il-kriterji tal-eliġibbiltà kif spjegat fit-taqsima 4.2, u żmien biżżejjed qabel l-iskadenza stabbilita
fid-Direttiva EU ETS riveduta (30.6.2018 għall-applikazzjoni permezz tar-“rotta tal-SM”).
(1) Id-Direttiva (UE) 2018/410 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2018 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jiż
diedu t-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u l-investimenti għal emissjonijiet baxxi ta’ karbonju, u d-Deċiżjoni (UE) 2015/1814.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32018L0410
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Skema tal-UE għan-Negozjar ta’ Emissjonijiet għall-2021-2030

Il-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju hija prerekwiżit għal atti legali oħrajn (1) sabiex tiġi implimentata
r-riforma ta’ wara l-2020 tas-sistema EU ETS li se sservi għad-determinazzjoni tal-allokazzjoni bla ħlas li l-industriji se
jirċievu bħala protezzjoni kontra r-riskju ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Sabiex ikunu lesti għall-bidu
tar-raba’ perjodu ta’ negozjar fl-1 ta’ Jannar 2021, dawn l-atti legali jridu jiġu adottati sekwenzjalment u jrid jiġi allokat
biżżejjed żmien għall-involviment tal-partijiet ikkonċernati. Il-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju
għall-2021-2030 trid tiġi ppubblikata qabel ma tiġi sottomessa d-dejta għall-aġġornament tal-valuri referenzjarji tekniċi
u d-determinazzjoni tal-allokazzjoni bla ħlas mill-industrija permezz tal-Istati Membri.
Id-Direttiva EU ETS riveduta fiha dispożizzjonijiet biex ikun żgurat li l-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet
tal-Karbonju se tkun iktar iffokata (iqsar) mid-deċiżjonijiet preċedenti dwar ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju
sabiex ikun żgurat li s-setturi li jinsabu f’riskju għoli ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jirċievu għadd adegwat
ta’ allokazzjonijiet bla ħlas. Dan se jiżgura wkoll il-konformità tal-UE mal-obbligi tad-WTO. B’mod konkret, id-Direttiva
EU ETS riveduta tistipula b’mod dettaljat kif ir-regoli tal-allokazzjoni bla ħlas u l-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet
tal-Karbonju għandhom jiġu stabbiliti.
It-tqegħid ta’ settur jew ta’ sottosettur fil-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju jagħti lil kull installazzjoni
f’dawk is-(sotto)setturi 100 % tal-allokazzjoni bla ħlas ikkalkolata tagħhom abbażi tal-valuri referenzjarji (2), filwaqt li
dawk li mhumiex fil-lista se jirċievu 30 % (sal-2026), li se jitneħħew gradwalment sal-2030. B’konsegwenza ta’ dan,
il-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju se jkollha sinifikat ekonomiku għaliex il-kwoti bla ħlas għandhom
valur finanzjarju sostanzjali.
3.

Proċess

Matul il-konsultazzjoni online li seħħet bejn Novembru 2017 u Frar 2018, il-partijiet ikkonċernati ġew mistiedna jip
provdu l-opinjonijiet tagħhom dwar l-għażliet metodoloġiċi għad-determinazzjoni tal-Lista tar-Rilokazzjoni
tal-Emissjonijiet tal-Karbonju. Ir-rispondenti inkludew assoċjazzjonijiet tas-settur (102), kumpaniji individwali (43),
NGOs (5), istituzzjonijiet governattivi (5) u ċittadin wieħed (1). Bħala total, kien hemm 156 parti kkonċernata li taw
il-feedback tagħhom. Ir-rispondenti kienu favur il-valutazzjonijiet tat-tieni livell li jimmirraw li jirriproduċu l-livell ta’
robustezza, ġustizzja, trasparenza u ekwità tal-valutazzjonijiet kwantitattivi tal-ewwel livell. Esprimew appoġġ għal qafas
uniformi tal-valutazzjoni li jiddependi mill-involviment tal-partijiet ikkonċernati. L-industrija argumentat favur il-konsul
tazzjoni tagħha qabel ma tiġi finalizzata l-valutazzjoni.
Il-laqgħat ad hoc dwar il-preparazzjoni tal-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju mal-Istati Membri
fit-22 ta’ Frar u fit-22 ta’ Marzu 2018 iddiskutew il-proċess tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u ħidma ulter
juri fir-rigward tal-valutazzjonijiet neċessarji li jridu jitwettqu.
Fit-2 ta’ Marzu 2018 ġie organizzat workshop biex jagħti ħarsa ġenerali lejn il-partijiet ikkonċernati dwar il-qafas legali
rivedut u l-proċess ta’ implimentazzjoni tal-EU ETS fir-rigward tal-allokazzjoni bla ħlas u tar-rilokazzjoni tal-emissjoni
jiet tal-karbonju. Il-kwistjonijiet ewlenin diskussi kienu l-proċess, il-kontenut u l-kriterji għall-valutazzjonijiet fil-prepa
razzjoni tal-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju għall-perjodu 2021-30. Avveniment ieħor tal-partijiet
ikkonċernati huwa skedat għas-16 ta’ Mejju 2018 fejn se jiġu diskussi r-riżultati tal-Lista tar-Rilokazzjoni
tal-Emissjonijiet tal-Karbonju preliminari mas-setturi tal-industrija u ma’ partijiet ikkonċernati oħrajn (Stati Membri,
NGOs, gruppi ta’ riflessjoni, eċċ.) fil-livell Ewropew.
4.

Kriterji għad-definizzjoni tal-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju (2021-2030)

Il-Kummissjoni, sabiex tiddetermina l-esponiment għar-riskju ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, hija meħtieġa
twettaq valutazzjoni tas-setturi u tas-sottosetturi industrijali rilevanti kollha billi tuża l-kriterji stabbiliti fid-Direttiva EU
ETS.
Il-valutazzjoni tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju titwettaq f’żewġ stadji sussegwenti:
1. Valutazzjoni Kwantitattiva tal-ewwel livell fil-livell NACE-4 (3) (ara t-taqsima 4.1): Settur jista’ jitqies espost għal riskju
sinifikanti tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jekk l-“indikatur tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju”
jaqbeż il-livell limitu ta’ 0,2 (l-Artikolu 10b, il-paragrafu 1 tad-Direttiva EU ETS).
(1) Atti legali oħrajn huma: reviżjoni tar-regoli għall-allokazzjoni bla ħlas, aġġornament tal-valuri referenzjarji dwar il-progress fl-instal
lazzjonijiet industrijali, stabbiliment tar-regoli għall-aġġustamenti tal-allokazzjoni bla ħlas minħabba bidliet fl-attività, determinazzjoni
tal-allokazzjonijiet bla ħlas għal kull installazzjoni.
(2) Allokazzjoni bla Ħlas = Valur Referenzjarju x Livell Storiku tal-Attività x Fattur ta’ Esponiment tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet
tal-Karbonju x Fatturi ta’ Korrezzjoni; għal iktar dettalji ara d-Dokument ta’ Gwida nru 5 - gwida dwar ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet
tal-karbonju: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/gd5_carbon_leakage_en.pdf
(3) Eurostat, Statistical classification of economic activities in the European Community, NACE Revision 2.
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2. Għal għadd limitat ta’ każijiet bi kriterji tal-eliġibbiltà stabbiliti b’mod ċar (ara t-taqsima 4.2), tista’ titwettaq “valutaz
zjoni tat-tieni livell”, bħala valutazzjoni kwalitattiva bi kriterji speċifikati jew bħala valutazzjoni kwantitattiva f’livell
diżaggregat (1). Dawn il-każijiet huma speċifikati fil-paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 10b tad-Direttiva EU ETS.
4.1. Valutazzjoni tal-ewwel livell
Il-valutazzjoni kwantitattiva tal-“ewwel livell” titwettaq bl-użu ta’ Klassifikazzjoni Statistika tal-Attivitajiet Ekonomiċi
fil-Komunità Ewropea. L-industriji kollha tal-estrazzjoni fil-minjieri u tal-manifattura fit-taqsimiet tal-attività B (Estraz
zjoni fil-minjieri u fil-barrieri) u C (Manifattura) ġew ivvalutati, għaliex l-installazzjonijiet EU ETS kollha huma kklassifi
kati f’dawn iż-żewġ taqsimiet. Bħala punt ta’ partenza intuża livell ta’ ċifri ta’ diżaggregazzjoni NACE-4.
L-indikatur tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju huwa definit fl-Artikolu 10b tad-Direttiva EU ETS bħala
l-prodott tal-intensità tal-kummerċ ma’ pajjiżi terzi tas-settur u l-intensità tal-emissjonijiet tas-settur. Is-setturi u s-sotto
setturi li fihom l-indikatur tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jaqbeż iż-0,2 għandhom jitqiesu li jinsabu
f’riskju ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.
L-intensità tal-kummerċ ma’ pajjiżi terzi hija definita fid-Direttiva EU ETS riveduta bħala l-proporzjon bejn il-valur totali
tal-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi flimkien mal-valur tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi u d-daqs totali tas-suq
għaż-Żona Ekonomika Ewropea (fatturat annwali flimkien mal-importazzjonijiet totali minn pajjiżi terzi).
L-intensità tal-emissjonijiet titkejjel f’kg ta’ CO2 għal kull euro ta’ valur miżjud gross u hija espressa bħala s-somma ta’
emissjonijiet diretti u indiretti għas-settur ikkonċernat, diviża bil-valur miżjud gross (GVA).
Id-dejta fir-Reġistru tat-Tranżazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (“EUTL”) hija kkunsidrata bħala l-iktar sors preċiż u traspa
renti tad-dejta tal-emissjonijiet ta’ CO2 fil-livell tal-installazzjoni u għalhekk intużat għall-kalkolu tal-emissjonijiet diretti
għas-setturi. L-installazzjonijiet ġew attribwiti għal setturi fil-livell NACE-4 abbażi tal-informazzjoni dwar l-installazzjoni
pprovduta mill-Istati Membri fil-Miżuri Nazzjonali ta’ Implimentazzjoni (NIM) skont id-Deċiżjoni 2011/278/UE (2).
Fir-rigward tal-valutazzjoni tal-konsum tal-elettriku użat għall-kalkolu tal-emissjonijiet indiretti, minħabba n-nuqqas ta’
disponibbiltà tad-dejta fil-livell tal-EU-28, id-dejta miġbura direttament mill-Istati Membri hija kkunsidrata bħala l-iktar
sors affidabbli disponibbli (3). Il-konsum tal-elettriku jiġi kkonvertit f’emissjonijiet indiretti bl-użu tal-fattur tal-emissjoni
jiet tal-elettriku. Il-kalkolu huwa l-istess kif kien fl-aħħar żewġ eżerċizzji ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju
fejn it-taħlita medja tat-total tal-ġenerazzjoni tal-elettriku hija l-valur referenzjarju bbażat fuq l-intensità tal-emissjonijiet
medja tal-UE derivata mill-elettriku ġġenerat mit-taħlita totali tal-fjuwil li ssarraf għas-sorsi kollha tal-enerġija fl-Ewropa
diviża bl-ammont korrispondenti ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku.
Il-fattur ta’ emissjoni tal-elettriku ġie aġġornat mill-Kummissjoni b’konsiderazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-sistema
tal-elettriku u tas-sehem li qed jiżdied tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Il-valur li ntuża fiż-żewġ Listi tar-Rilokazzjoni
tal-Emissjonijiet tal-Karbonju preċedenti juża l-2005 bħala s-sena referenzjarja u l-valur il-ġdid huwa rreferenzjat
għall-2015 li huwa allinjat mad-“dejta għall-iktar tliet snin kalendarji riċenti disponibbli” (2013-15) kif hemm referenza
għalihom fid-Direttiva EU ETS, l-Artikolu 10b, il-paragrafu 5. Abbażi ta’ dan, il-valur aġġornat huwa ffissat għal
376 gramma ta’ diossidu tal-karbonju għal kull kWh.
4.2. Eliġibbiltà għall-applikazzjoni għal valutazzjoni tat-tieni livell
Id-Direttiva ETS riveduta tipprovdi regoli dettaljati għall-eliġibbiltà ta’ setturi u sottosetturi speċifiċi għat-tieni valutaz
zjoni, fil-każ li ma jissodisfawx il-kriterju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju prinċipali għall-inklużjoni fil-Lista
tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju.
Id-Direttiva ETS riveduta tagħmilha ċara li l-inklużjoni ta’ setturi u sottosetturi fil-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet
tal-Karbonju taħt il-valutazzjoni tat-tieni livell hija deċiżjoni tal-Kummissjoni. Fil-fatt, id-Direttiva ETS tagħmel distinzjoni
ċara bejn l-eliġibbiltà biex wieħed japplika għall-valutazzjoni tat-tieni livell, għall-proċess ta’ valutazzjoni u għall-kriterji
tiegħu, u l-inklużjoni proprja ta’ settur fil-lista. Din il-lista preliminari tikkonċerna l-eliġibbiltà għall-applikazzjoni.
(1) Livell diżaggregat tfisser livell iktar baxx minn NACE-4, eż. PRODCOM-8
(2) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/278/UE tas-27 ta’ April 2011 li tiddetermina regoli tranżitorji madwar l-Unjoni kollha għal allo
kazzjoni armonizzata mingħajr ħlas tal-kwoti tal-emissjonijiet skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill (ĠU L 130, 17.5.2011, p. 1).
(3) Kienet neċessarja ġabra ta’ dejta ad hoc biex tinkiseb id-dejta ta’ konsum tal-elettriku fil-livell ta’ ċifri ta’ NACE 4 użati għall-kalkolu
tal-ispejjeż indiretti għal kull settur. Tali ġabra ta’ dejta saret ukoll fil-listi tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju preċedenti
fl-2009 u fl-2014.
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Fil-każijiet fejn l-indikatur tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju huwa bejn 0,15 u 0,2, tista’ tintalab li titwettaq
valutazzjoni kwalitattiva skont il-kriterji spjegati fl-Artikolu 10b, il-paragrafu 2, billi tiġi pprovduta l-evidenza dwar
il-potenzjal ta’ tnaqqis, il-karatteristiċi tas-suq u l-marġnijiet tal-profitt.
Is-setturi u s-sottosetturi b’intensità tal-emissjonijiet (li tintuża għall-kalkolu tal-indikatur tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet
tal-karbonju, ara t-taqsima 4.1) li taqbeż il-1,5 huma eliġibbli biex japplikaw għal valutazzjoni kwalitattiva jew għal
valutazzjoni kwantitattiva f’livell diżaggregat (livell PRODCOM-6 jew 8).
Is-setturi u s-sottosetturi li għalihom tiġi kkalkolata l-allokazzjoni bla ħlas abbażi tal-valuri referenzjarji tar-raffineriji
huma eliġibbli wkoll biex japplikaw għaż-żewġ tipi ta’ valutazzjonijiet.
Dawk is-setturi u s-sottosetturi li huma elenkati fil-livell PRODCOM -6 jew 8 fil-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet
tal-Karbonju għall-2015-2020 (1) huma eliġibbli biex jissottomettu l-applikazzjonijiet għal valutazzjoni kwantitattiva f’li
vell diżaggregat.
Il-kriterji tal-eliġibbiltà għall-valutazzjoni tat-“tieni livell” huma stipulati fid-Direttiva riveduta skont l-Artikolu 10b,
il-paragrafi 2 u 3 u miġbura fil-qosor fit-tabella 1 hawn taħt:
Tabella 1
Ħarsa ġenerali lejn il-kriterji tal-eliġibbiltà biex wieħed japplika għall-valutazzjonijiet tat-“tieni livell”
Kriterji

Artikolu

Proċess ta’ valutazzjoni

A

Indikatur tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet
tal-karbonju bejn 0,15 u 0,2

Artikolu 10b
(2)

Valutazzjoni kwalitattiva

B

Intensità tal-emissjonijiet taqbeż il-1,5

Artikolu 10b
(3)

Valutazzjoni kwalitattiva JEW Kwantitattiva f’li
vell Diżaggregat

C

L-allokazzjoni bla ħlas tiġi kkalkolata abbażi
tal-valuri referenzjarji tar-raffineriji

Artikolu 10b
(3)

Valutazzjoni kwalitattiva JEW Kwantitattiva f’li
vell Diżaggregat

D

Elenkati fl-EU ETS 2015-20 CLL f’livell ta’ 6
ċifri jew 8 ċifri

Artikolu 10b
(3)

Kwantitattiva f’livell Diżaggregat

5.

Il-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju Preliminari għall-2021-2030

Ir-riżultat tal-valutazzjoni tal-ewwel livell li tkopri s-setturi industrijali kollha hija l-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet
tal-Karbonju preliminari. Tinkludi s-setturi meqjusa esposti għal riskju sinifikanti ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet
tal-karbonju għall-perjodu EU ETS 2021-2030 fit-tabella 2 fl-Anness ta’ dan l-Avviż. Is-setturi u s-sottosetturi li huma
meqjusa eliġibbli biex japplikaw għal valutazzjoni ulterjuri skont l-erba’ kriterji tal-eliġibbiltà stabbiliti fid-Direttiva EU
ETS riveduta (elaborati fit-taqsima 4.2 hawn fuq) huma ppreżentati fit-tabelli 3, 4, u 5 fl-Anness ta’ dan l-Avviż.
6.

Il-Passi li Jmiss

Is-setturi u s-sottosetturi li huma eliġibbli biex japplikaw għal valutazzjonijiet tat-tieni livell skont il-kriterji A, B jew
C jistgħu jissottomettu l-applikazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea tal-inqas tliet xhur wara l-pubblikazzjoni ta’ din
il-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju Preliminari. L-applikazzjonijiet, flimkien mal-evidenza rilevanti,
għandha tiġi sottomessa elettronikament lil CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu
Barra minn hekk, sat-30 ta’ Ġunju 2018 l-Istati Membri jistgħu jitolbu, abbażi tal-applikazzjonijiet sottomessi lilhom
mis-setturi u s-sottosetturi eliġibbli għal valutazzjonijiet tat-tieni livell skont il-kriterju D, biex tali setturi u sottosetturi
jiġu integrati fil-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju jekk l-indikatur tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet
tal-karbonju jaqbeż il-livell limitu ta’ 0,2. L-applikazzjonijiet minn kwalunkwe minn dawn is-setturi u sottosetturi jistgħu
jiġu sottomessi lill-Istati Membri, u jrid ikun fihom dejta debitament sostanzjata, kompluta, ivverifikata u awditjata
għall-iktar ħames snin riċenti, u jenħtieġ li tinkludi kwalunkwe dejta oħra rilevanti. Il-Kummissjoni għandha tippubblika
gwida qafas ulterjuri.
(1) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/746/UE
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Abbażi tar-riżultati ta’ dawn il-valutazzjonijiet u tal-Valutazzjoni tal-Impatt proporzjonali mwettqa mill-Kummissjoni,
il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li sal-aħħar tal-2018 tadotta l-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju
għall-perjodu 2021-2030.
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ANNESS
Lista preliminari ta’ setturi meqjusa f’riskju ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju

Il-lista preliminari tas-setturi u tas-sottosetturi fil-livell NACE 4 li, skont l-Artikolu 10b(1) tad-Direttiva EU ETS, huma
meqjusa li jinsabu f’riskju ta’rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, fiha 44 settur.
Tabella 2
Kriterju kwantitattiv: L-indikatur tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jaqbeż iż-0,2
Kodiċi NACE

Deskrizzjoni

0510

Estrazzjoni mill-minjieri ta’ faħam iebes

0610

Estrazzjoni ta’ żejt mhux irraffinat

0710

Qtugħ ta’ ħadid mill-minjieri

0729

Qtugħ ta’ metall ieħor mhux ferruż mill-minjieri

0891

Estrazzjoni mill-minjieri ta’ minerali kimiċi u fertilizzanti

0899

Minjieri u barrieri oħra n.e.c.

1041

Manifattura ta’ żjut u xaħmijiet

1062

Manifattura ta’ lamti u prodotti oħra tal-lamtu

1081

Manifattura ta’ zokkor

1106

Manifattura ta’ xgħir

1310

Tħejjija u għażil ta’ fibri tat-tessuti

1395

Manifattura ta’ oġġetti mhux minsuġa u oġġetti oħra magħmula minn oġġetti mhux minsuġa, għajr
ilbies

1411

Manifattura ta’ ħwejjeġ tal-ġilda

1621

Manifattura ta’ folji tal-veneer u pannelli tal-injam

1711

Manifattura ta’ polpa

1712

Manifattura ta’ karta u kartun

1910

Manifattura ta’ prodotti tal-forn tal-kokk

1920

Manifattura ta’ prodotti tal-petroleum raffinati

2011

Manifattura ta’ gassijiet industrijali

2012

Manifattura ta’ koloranti u pigmenti

2013

Manifattura ta’ kimiċi bażiċi oħra mhux organiċi

2014

Manifattura ta’ kimiċi bażiċi oħra organiċi

2015

Manifattura ta’ fertilizzanti u taħlitiet tan-nitroġenu

2016

Manifattura ta’ plastik f’forom primarji

2017

Manifattura ta’ lasktu sintetiku f’forom primarji
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Deskrizzjoni

2060

Manifattura ta’ fibri magħmula mill-bniedem

2311

Manifattura ta’ ħġieġ ċatt

2313

Manifattura ta’ ħġieġ imħaffer

2314

Manifattura ta’ fibri tal-ħġieġ

2319

Manifattura u pproċessar ta’ ħġieġ ieħor, inkluż oġġetti tal-ħġieġ tekniċi

2320

Manifattura ta’ prodotti rifrattorji

2331

Manifattura ta’ madum u ċangaturi taċ-ċeramika

2351

Manifattura ta’ siment

2352

Manifattura ta’ ġir u ġibs

2399

Manifattura ta’ prodotti minerali oħra mhux metalliċi n.e.c.

2410

Manifattura ta’ ħadid u azzar bażiċi u ta’ ligi tal-ħadid

2420

Manifattura ta’ tubi, pajpijiet, profili vojta u tagħmir relatat, tal-azzar

2431

Ġbid ta’ vireg bil-kiesaħ

2442

Produzzjoni ta’ aluminju

2443

Produzzjoni ta’ ċomb, żingu u landa

2444

Produzzjoni ta’ ram

2445

Produzzjoni ta’ metall ieħor mhux tal-ħadid

2446

Proċessar ta’ karburant nukleari

2451

Tidwib ta’ ħadid

Setturi u sottosetturi eliġibbli għal valutazzjoni kwalitattiva (il-kriterju A)
Is-setturi u s-sottosetturi tal-livell NACE 4 elenkati fit-tabella 3 huma, skont l-Artikolu 10b(2) tad-Direttiva EU ETS,
eliġibbli biex japplikaw għal valutazzjoni kwalitattiva.
Tabella 3
Kriterju A — L-indikatur tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jaqbeż iż-0,15
Kodiċi NACE

Deskrizzjoni

0893

Estrazzjoni ta’ melħ

1330

Irfinar ta’ tessuti

2110

Manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi bażiċi

2341

Manifattura ta’ oġġetti tad-dar u tat-tiżjin magħmula miċ-ċeramika

2342

Manifattura ta’ tagħmir sanitarju taċ-ċeramika

2343

Manifattura ta’ iżolaturi u tagħmir iżolatur taċ-ċeramika

2344

Manifattura ta’ prodotti oħra tekniċi taċ-ċeramika
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Deskrizzjoni

2611

Manifattura ta’ komponenti elettroniċi

2720

Manifattura ta’ batteriji u kumulaturi

2731

Manifattura ta’ kejbils tal-fibre optic

Setturi u sottosetturi eliġibbli biex japplikaw għal valutazzjoni kwalitattiva jew kwantitattiva diżaggregata
(il-kriterju B)
Skont l-Artikolu 10b(3), l-ewwel sottoparagrafu tad-Direttiva EU ETS, is-setturi u s-sottosetturi tal-livell NACE 4 elenkati
fit-tabella 4 huma eliġibbli biex japplikaw għal valutazzjoni kwalitattiva jew kwantitattiva diżaggregata.
Tabella 4
Kriterju B — L-intensità tal-emissjonijiet taqbeż il-1,5
Kodiċi NACE

Deskrizzjoni

0520

Estrazzjoni tal-linjite mill-minjieri

2332

Manifattura ta’ briks, madum u prodotti tal-kostruzzjoni, magħmula mit-tafal moħmi

Setturi u sottosetturi eliġibbli biex japplikaw għal valutazzjoni kwalitattiva jew kwantitattiva diżaggregata
(il-kriterju C)
Skont l-Artikolu 10b(3) tad-Direttiva EU ETS is-setturi jkunu eliġibbli biex japplikaw għal valutazzjoni kwalitattiva jew
valutazzjoni kwantitattiva diżaggregata jekk l-allokazzjoni bla ħlas tiġi kkalkolata abbażi tal-valuri referenzjarji tar-raffi
neriji. Is-setturi possibbli eliġibbli biex japplikaw huma meqjusa li jinsabu f’riskju ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet
tal-karbonju abbażi tal-kriterju kwantitattiv u diġà qegħdin inklużi fit-tabella 2. Għalhekk, mhumiex meħtieġa iktar valu
tazzjonijiet.
Setturi u sottosetturi eliġibbli biex japplikaw għal valutazzjoni kwantitattiva diżaggregata (il-kriterju D)
Is-setturi u s-sottosetturi tal-livell PRODCOM 6 jew 8 elenkati fit-tabella 5, skont il-ħames sottoparagrafu
tal-Artikolu 10b(3) tad-Direttiva EU ETS, huma eliġibbli biex japplikaw għal valutazzjoni kwantitattiva diżaggregata per
mezz tar-“rotta tal-Istati Membri”.
Din il-lista fiha 16-il settur jew sottosettur. Barra minn hekk, hemm 6 sottosetturi addizzjonali li għalihom is-settur
korrispondenti fil-livell NACE 4 huwa diġà inkluż fit-tabella 2 u għalhekk, mhumiex meħtieġa iktar valutazzjonijiet.
Tabella 5
Kriterju D — Elenkat fil-Lista tar-Rilokazzjoni tal-Emissjonijiet tal-Karbonju 2015-2020 f’livell diżaggregat
(livell PRODCOM 6 jew 8)
Kodiċi NACE

Deskrizzjoni

081221

Kawlina u tafal ieħor bil-kawlina

08122250

Tafal u shales komuni użati għall-kostruzzjoni (minbarra bentonite, tafal tat-tip fireclay, tafal hekk
imsejjaħ “expanded”, kawlina u tafal tal-kawlina); andalusit, kjanit u sillimanit; mullit; trabijiet cha
motte jew dinas

10311130

Patata ffriżata, ippreparata jew ippreservata (inkluż patata msajra jew nofs-sajran fiż-żejt u mbagħad
iffriżata; minbarra bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku)

10311300

Patata mqadda fl-għamla ta’ dqiq, ikliet, biċċiet irqaq, bċejjeċ u pritkuni

10391725

Polpa u pejst tat-tadam, ikkonċentrati

105121

Trab tal-ħalib xkumat

105122

Trab tal-ħalib intier

105153

Kaseina
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Deskrizzjoni

105154

Laktows u ġulepp tal-laktows

10515530

Xorrox u xorrox mibdul tat-trab, imrammel jew f’forom oħra solidi, kemm jekk konċentrat kif ukoll
jekk iħaddan sustanza li tagħmlu iżjed ħelu

108211

Pejst tal-kawkaw, bix-xaħam imneħħi jew le

108212

Butir tal-kawkaw, xaħam u żejt

108213

Trab tal-kawkaw, mingħajr żieda ta’ zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu

10891334

Ħmira tal-furnara

203021

Pigmenti ppreparati, opacifiers u kuluri, żmaltijiet u glejżijiet li jistgħu jsiru ħġieġ, engobes (tafal
maħlul), lostri likwidi u simili; taħlitiet ta’ ramel u metall għall-ħġieġ (frit)

25501134

Partijiet tal-ħadid mikwija ta’ dada miftuħa għal xaftijiet ta’ trasmissjoni, kamxafts, krankxafts u kran
kijiet, eċċ.
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(Informazzjoni)

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI
TAL-UNJONI EWROPEA

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Rata tal-kambju tal-euro (1)
Is-7 ta’ Mejju 2018
(2018/C 162/02)
1 euro =
Munita

Rata tal-kambju

1,1902

USD

Dollaru Amerikan

JPY

Yen Ġappuniż

DKK

Krona Daniża

7,4486

GBP

Lira Sterlina

0,88010

SEK

Krona Żvediża

10,5383

CHF

Frank Żvizzeru

1,1964

ISK

Krona Iżlandiża

NOK

Krona Norveġiża

9,6190

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

HUF

Forint Ungeriż

PLN

Zloty Pollakk

4,2537

RON

Leu Rumen

4,6563

TRY

Lira Turka

5,0827

AUD

Dollaru Awstraljan

1,5882

130,15

121,80

25,518
314,34

Munita

CAD
HKD
NZD
SGD
KRW
ZAR
CNY
HRK
IDR
MYR
PHP
RUB
THB
BRL
MXN
INR

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

Dollaru Kanadiż
Dollaru ta' Hong Kong
Dollaru tan-New Zealand
Dollaru tas-Singapor
Won tal-Korea t'Isfel
Rand ta' l-Afrika t'Isfel
Yuan ren-min-bi Ċiniż
Kuna Kroata
Rupiah Indoneżjan
Ringgit Malażjan
Peso Filippin
Rouble Russu
Baht Tajlandiż
Real Brażiljan
Peso Messikan
Rupi Indjan

Rata tal-kambju

1,5338
9,3428
1,7013
1,5917
1 288,09
14,9730
7,5778
7,3985
16 735,40
4,6947
61,763
74,8299
37,944
4,2162
23,0215
79,9040
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V
(Avviżi)

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI
KOMUNI

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Notifika ta’ bidu ta’ rieżami tal-iskadenza tal-miżuri antidumping applikabbli għal
importazzjonijiet ta’ fittings fonduti għal tubi jew pajpijiet bil-kamin, ta’ ħadid fondut malleabbli, li
joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u fit-Tajlandja
(2018/C 162/03)
Wara l-pubblikazzjoni ta’ Notifika ta’ skadenza imminenti (1) tal-miżuri antidumping fis-seħħ fuq l-importazzjonijiet ta’
fittings tal-fondut għal tubi jew pajpijiet bil-kamin, ta’ ħadid fondut malleabbli li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu
taċ-Ċina u mit-Tajlandja, il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) rċeviet talba għal rieżami skont l-Artikolu 11(2)
tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni kontra
l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea (2) (“ir-Regolament
bażiku”).
1.

Talba għal rieżami

It-talba ġiet ippreżentata fit-13 ta’ Frar 2018 minn erba’ produtturi tal-UE (ATUSA - Berg Montana Fittings A.D, Georg
Fischer Fittings GmbH, Odlewnia Zéliwa S.A. u Livarna Titan d.o.o.), li flimkien issir referenza għalihom bħala “l-appli
kanti”, li jirrappreżentaw aktar minn 95 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni ta’ fittings fonduti għal tubi jew pajpijiet
bil-kamin, ta’ ħadid fondut malleabbli.
2.

Il-prodott li qed jiġi rieżaminat

Il-prodott soġġett għal dan ir-rieżami huma fittings tal-fondut ta’ tubi jew pajpijiet bil-kamin, ta’ ħadid fondut malleab
bli, li jeskludi korpi ta’ fittings ta’ kompressjoni bl-użu tal-kamin metriku ISO DIN 13 u kaxxi fejn jingħaqdu l-kejbils
tal-ħadid malleabbli bil-kamin ċirkolari mingħajr ma jkollhom għatu (“il-prodott li qed jiġi rieżaminat”), li bħalissa jaqa’
fil-kodiċi NM ex 7307 19 10 (kodiċi TARIC 7307 19 10 10).
3.

Miżuri eżistenti

Il-miżuri li bħalissa hemm fis-seħħ huma dazju definittiv ta’ antidumping impost bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni
tal-Kunsill (UE) Nru 430/2013 (3).
4.

Raġunijiet għar-rieżami

It-talba hija msejsa fuq il-fatt li l-iskadenza tal-miżuri x’aktarx li tirriżulta fil-kontinwazzjoni jew fir-rikorrenza ta’ dum
ping u fir-rikorrenza ta’ dannu għall-industrija tal-Unjoni.
4.1

Allegazzjoni dwar il-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni jew rikorrenza tad-dumping

4.1.1 Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
L-applikanti sostnew li mhux xieraq li jintużaw prezzijiet u kostijiet domestiċi fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina min
ħabba l-eżistenza ta’ distorsjonijiet sinifikanti fit-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku.
(1) ĠU C 268, 12.8.2017, p. 4.
(2) ĠU L 176, 30.6.2016, p. 21.
(3) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 430/2013 tat-13 ta’ Mejju 2013 li jimponi dazju antidumping definittiv
u jiġbor b’mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq importazzjonijiet ta’ fittings fonduti ta’ tubi jew pajpijiet bil-kamin, ta’ ħadid
fondut malleabbli, li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u t-Tajlandja (ĠU L 129, 14.5.2013, p. 1).
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Biex jissostanzjaw l-allegazzjonijiet ta’ distorsjonijiet sinifikanti, ir-rikorrenti msemmija fid-dokument ta’ ħidma tal-persu
nal tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Diċembru 2017 “Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the
purposes of the trade defence investigations” (Rapport dwar distorsjonijet sinifikanti fl-ekonomija tar-RPĊ għall-finijiet
tal-investigazzjonijiet għad-difiża tal-kummerċ), (1) li jiddeskrivi ċ-ċirkustanzi speċifiċi fil-pajjiżi kkonċernati u, b’mod
partikolari, id-distorsjonijiet fis-suq fis-settur tal-metall ferrużi u mhux ferrużi, il-gass u l-elettriku.
B’hekk, fir-rigward tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku, l-allegazzjoni ta’ tkomplija jew rikorrenza ta’ dumping hija
bbażata fuq tqabbil ta’ valur normali maħdum fuq il-bażi tal-kostijiet tal-produzzjoni u tal-bejgħ li jirriflettu prezzijiet
jew punti ta’ riferiment f’pajjiż rappreżentattiv xieraq, mal-prezz tal-esportazzjoni (fil-livell ta’ kif joħroġ mill-fabbrika)
tal-prodott li qed jiġi rieżaminat mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina meta mibjugħ għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni. Fuq
din il-bażi, il-marġnijiet ta’ dumping ikkalkulati huma sinifikanti għall-pajjiżi kkonċernati.
Fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni tqis li jeżistu biżżejjed provi, skont l-Artikolu 5(9)
tar-Regolament bażiku, li jissuġġerixxu li, minħabba li hemm distorsjonijiet sinifikanti li jaffettwaw il-prezzijiet u l-ispej
jeż, l-użu ta’ prezzijiet u spejjeż domestiċi fil-pajjiż ikkonċernat mhuwiex xieraq, u dan jirrikjedi li jingħata bidu għal
investigazzjoni fuq il-bażi tar-Regolament Bażiku.
4.1.2. It-Tajlandja
L-allegazzjoni ta’ probabbiltà ta’ kontinwazzjoni tar-rikorrenza tad-dumping għat-Tajlandja hija bbażata fuq paragun
tal-prezz domestiku mal-prezz tal-esportazzjoni (fil-livell ta’ kif joħroġ mill-fabbrika) tal-prodott li qed jiġi rieżaminat
meta jinbiegħ għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni.
4.2

Allegazzjoni dwar il-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni jew rikorrenza tad-dannu

L-applikanti jallegaw li l-prezzijiet tal-prodott importat li qed jiġi rieżaminat mill-pajjiżi kkonċernati kellhom, fost konse
gwenzi oħrajn, impatt negattiv fuq il-livell tal-prezzijiet mitluba mill-industrija tal-Unjoni, bir-riżultat li kien hemm
effetti negattivi sostanzjali fuq il-prestazzjoni u s-sitwazzjoni finanzjarja tal-industrija tal-Unjoni.
L-applikanti allegaw li kien hemm rikorrenza tad-dannu. F’dan ir-rigward l-applikanti pprovdew evidenza li turi li jekk
il-miżuri jitħallew jiskadu, il-livell attwali ta’ importazzjoni tal-prodott li qed jiġi rieżaminat mill-pajjiżi kkonċernati lejn
l-Unjoni probabbilment jiżdied minħabba l-eżistenza ta’ kapaċità mhux użata tal-faċilitajiet tal-manifattura tal-produtturi
esportaturi fil-pajjiżi kkonċernati, l-attraenza tas-suq tal-Unjoni f’termini ta’ volumi u prezzijiet u l-eżistenza ta’ miżuri
tad-difiża tal-kummerċ f’pajjiżi terzi oħra.
Fl-aħħar nett, l-applikanti jallegaw li t-tneħħija tad-dannu seħħet l-aktar minħabba l-eżistenza tal-miżuri, minkejja li
l-importazzjonijiet baqgħu sinifikanti f’termini assoluti u f’termini ta’ ishma tas-suq, u li kull rikorrenza ta’ importazzjo
nijiet sostanzjali bi prezzijiet ta’ dumping mill-pajjiżi kkonċernati aktarx twassal għal rikorrenza ta’ dannu lill-industrija
tal-Unjoni jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.
5.

Proċedura

Wara li ġie ddeterminat, b’segwitu għal konsultazzjoni mal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament
bażiku, li teżisti biżżejjed evidenza biex jiġi ġġustifikat il-bidu ta’ rieżami ta’ skadenza, il-Kummissjoni b’dan qed tagħti
bidu għal rieżami skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku.
Ir-rieżami tal-iskadenza se jiddetermina jekk huwiex probabbli li l-iskadenza tal-miżuri twassal għall-kontinwazzjoni jew
għar-rikorrenza tad-dumping tal-prodott li qed jiġi rieżaminat fil-pajjiżi kkonċernati, kif ukoll għall-kontinwazzjoni jew
għar-rikorrenza ta’ dannu għall-industrija tal-Unjoni.
5.1.

Perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami u perjodu taħt kunsiderazzjoni

L-investigazzjoni ta’ kontinwazzjoni jew ta’ rikorrenza ta’ dumping se tkopri l-perjodu mill-1 ta’ April 2017
sal-31 ta’ Marzu 2018 (“il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami”). L-istħarriġ dwar ix-xejriet rilevanti għall-valutazzjoni
tal-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni jew ta’ rikorrenza ta’ dannu se jkopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sa tmiem
il-perjodu tal-investigazzjoni ta’ rieżami (“il-perjodu kkunsidrat”).
(1) SWD(2017) 483 final/2, disponibbli hawn: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
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Waqt reviżjoni ta’ skadenza, il-Kummissjoni teżamina l-esportazzjonijiet li jkunu saru lejn l-Unjoni fil-perjodu tal-inves
tigazzjoni ta’ rieżami u, irrispettivament mill-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni, tikkunsidra jekk is-sitwazzjoni tal-kumpaniji
li jipproduċu u jbigħu l-prodott li qed jiġi rieżaminat fil-pajjiż ikkonċernat hijiex tali li t-tkomplija jew ir-rikorrenza
tal-esportazzjonijiet bi prezzijiet li jkunu l-oġġett ta’ dumping lejn l-Unjoni x’aktarx tkompli jew terġa’ sseħħ jekk
il-miżuri jiskadu.
Għalhekk, il-produtturi kollha tal-prodott li qed jiġi rieżaminat mill-pajjiż ikkonċernat, irrispettivament jekk ikunux
esportaw jew le l-prodott li qed jiġi rieżaminat lejn l-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta’ rieżami jew le (1),
huma mistiedna jieħdu sehem fl-investigazzjoni tal-Kummissjoni.
5.2.1. Produtturi investigaturi fil-pajjiżi kkonċernati
Minħabba li jidher li hemm għadd kbir ta’ produtturi fil-pajjiżi kkonċernati li huma involuti f’dan ir-rieżami ta’ ska
denza, u biex tlesti l-investigazzjoni fl-iskadenzi statutorji, il-Kummissjoni tista’ tillimita l-produtturi li jridu jiġu investi
gati għal għadd raġonevoli billi tagħżel kampjun (dan il-proċess jissejjaħ ukoll “kampjunar”). Il-kampjunar se jsir b’kon
formità mal-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.
Sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tiddeċiedi jekk huwiex meħtieġ kampjunar, u jekk dan ikun il-każ, biex tagħżel kamp
jun, il-produtturi kollha, jew ir-rappreżentanti tagħhom, inklużi dawk li ma kkooperawx fl-investigazzjoni li wasslet
għall-miżuri soġġetti għal dan ir-rieżami, huma hawnhekk mitluba jippreżentaw lilhom infushom lill-Kummissjoni.
Dawn il-partijiet iridu jagħmlu dan fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din in-Notifika f’Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, billi jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni dwar
il-kumpaniji tagħhom kif mitlub fl-Anness I ta’ din in-Notifika.
Biex tikseb l-informazzjoni li tqis li hija meħtieġa għall-għażla tal-kampjun ta’ produtturi, il-Kummissjoni se tikkuntattja
wkoll lill-awtoritajiet tal-pajjiżi kkonċernati, u tista’ tikkuntattja lil kull assoċjazzjoni magħrufa ta’ produtturi.
Kull parti interessata li tixtieq tippreżenta kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra rigward l-għażla tal-kampjun, min
barra l-informazzjoni mitluba hawn fuq, trid tagħmel dan fi żmien 21 jum mill-pubblikazzjoni ta’ din in-Notifika
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.
Jekk ikun meħtieġ kampjun, il-produtturi jintgħażlu abbażi tal-akbar volum rappreżentattiv ta’ produzzjoni, bejgħ jew
esportazzjonijiet li jista’ raġonevolment jiġi investigat fiż-żmien disponibbli. Il-produtturi kollha magħrufa, l-awtoritajiet
tal-pajjiżi kkonċernati u l-assoċjazzjonijiet ta’ produtturi se jiġu mgħarrfa mill-Kummissjoni, permezz tal-awtoritajiet
tal-pajjiżi kkonċernati jekk ikun xieraq, dwar il-kumpaniji magħżula biex ikunu fil-kampjun.
Sabiex tikseb l-informazzjoni li jidhrilha li hi meħtieġa għall-investigazzjoni tagħha fir-rigward tal-produtturi,
il-Kummissjoni se tibgħat kwestjonarji lill-produtturi li ntgħażlu għall-kampjun, lil kull assoċjazzjoni magħrufa
tal-produtturi, u lill-awtoritajiet tal-pajjiżi kkonċernati.
Il-produtturi kollha magħżula biex ikunu fil-kampjun se jkollhom jippreżentaw kwestjonarju mimli fi żmien 37 jum
mid-data tan-notifika tal-għażla tal-kampjun, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.
Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni possibbli tal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, il-kumpaniji li jkunu qablu
mal-inklużjoni possibbli tagħhom fil-kampjun iżda li ma jintgħażlux biex ikunu fil-kampjun se jitqiesu li jkunu kkoope
raw (“il-produtturi li kkooperaw iżda mhumiex inklużi fil-kampjun”).
5.2.2. Proċedura addizzjonali fir-rigward tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina soġġetta għal distorsjonijiet sinifikanti
Skont il-punt (e) tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni, ftit wara l-bidu tal-investigazzjoni, permezz
ta’ nota għall-fajl għall-ispezzjoni mill-partijiet interessati, tinforma lill-partijiet fl-investigazzjoni dwar is-sorsi rilevanti li
beħsiebha tuża għad-determinazzjoni tal-valur normali fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina skont l-Artikolu 2(6a)
tar-Regolament bażiku. Dan ikun ikopri s-sorsi kollha, inkluża l-għażla ta’ pajjiż terz rappreżentattiv xieraq fejn ikun
xieraq. Il-partijiet fl-investigazzjoni għandhom jingħataw 10 ijiem mid-data li fiha dik in-nota tiddaħħal fil-fajl biex jip
preżentaw kumment. Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, pajjiż terz rappreżentattiv possibbli għarRepubblika tal-Poplu taċ-Ċina f’dan il-każ huwa t-Tajlandja. Bl-għan li finalment tagħżel il-pajjiż terz rappreżentant xie
raq il-Kummissjoni se teżamina jekk hemmx livell simili ta’ żvilupp ekonomiku bħall-pajjiż esportatur, jekk hemmx
bejgħ u produzzjoni tal-prodott li qed jiġi rieżaminat u jekk hix disponibbli dejta rilevanti. F’każ li jkun hemm aktar
minn pajjiż wieħed bħal dan, għandha tingħata preferenza, meta jkun il-każ, lill-pajjiżi li għandhom livell adegwat ta’
protezzjoni soċjali u ambjentali.
(1) Produttur esportatur huwa kull kumpanija fil-pajjiż ikkonċernat li tipproduċi l-prodott li qed jiġi rieżaminat, inkluża kull kumpanija
relatata magħha involuta fil-produzzjoni, fil-bejgħ domestiku jew fl-esportazzjonijiet tal-prodott li qed jiġi rieżaminat.
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Fir-rigward tas-sorsi rilevanti, il-Kummissjoni titlob lill-produtturi kollha kkonċernati fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
sabiex jipprovdulha l-informazzjoni mitluba f’Anness III ta’ din in-Notifika fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikaz
zjoni ta’ din in-Notifika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Sabiex tikseb l-informazzjoni li tqis li għandha bżonn għall-investigazzjoni fir-rigward tal-allegati distorsjonijiet sinifi
kanti fi ħdan it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni se tibgħat ukoll kwestjonarju
lill-Gvern tal-pajjiż ikkonċernat.
Soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ din in-Notifika, il-partijiet interessati kollha huma b’dan mistiedna juru fehmiethom,
jippreżentaw l-informazzjoni u jipprovdu evidenza ta’ sostenn dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament
bażiku.
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, tali informazzjoni u l-evidenza ta’ sostenn iridu jaslu għand il-Kummissjoni fi
żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din in-Notifika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
5.2.3. Investigazzjoni ta’ importaturi mhux relatati (1) (2)
Importaturi mhux relatati tal-prodott li qed jiġi rieżaminat mill-pajjiżi kkonċernati lejn l-Unjoni, inklużi dawk li ma
kkooperawx fl-investigazzjoni li wasslet għall-miżuri fis-seħħ, huma mistiedna jipparteċipaw f’din l-investigazzjoni.
Minħabba l-għadd potenzjalment kbir ta’ importaturi mhux relatati involuti f’dan ir-rieżami ta’ skadenza u sabiex tlesti
l-investigazzjoni fil-limitu tal-iskadenzi statutorji, il-Kummissjoni tista’ tillimita għal għadd raġonevoli l-importaturi
mhux relatati li se jkunu investigati billi tagħżel kampjun (dan il-proċess jissejjaħ ukoll “kampjunar”). Il-kampjunar se jsir
b’konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.
Biex il-Kummissjoni tkun tista’ tiddeċiedi jekk huwiex meħtieġ il-kampjunar, u jekk dan ikun il-każ, biex tagħżel kamp
jun, l-importaturi mhux relatati kollha, jew ir-rappreżentanti tagħhom, inklużi dawk li ma kkooperawx fl-investigazzjoni
li wassal għall-miżuri soġġetti għal dan ir-rieżami, qegħdin b’dan jintalbu jippreżentaw lilhom infushom lill-Kummiss
joni. Dawn il-partijiet iridu jagħmlu dan fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din in-Notifika f’Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, billi jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni
dwar il-kumpaniji tagħhom, kif mitlub fl-Anness II ta’ din in-Notifika.
Sabiex tikseb l-informazzjoni li jidhrilha li tkun meħtieġa għall-għażla tal-kampjun ta’ importaturi mhux relatati,
il-Kummissjoni tista’ tikkuntattja wkoll lil kwalunkwe assoċjazzjoni magħrufa ta’ importaturi.
Kull parti interessata li tixtieq tippreżenta kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra rigward l-għażla tal-kampjun, min
barra l-informazzjoni mitluba hawn fuq, trid tagħmel dan fi żmien 21 jum mill-pubblikazzjoni ta’ din in-Notifika
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.
Jekk ikun hemm bżonn ta’ kampjun, l-importaturi jistgħu jintgħażlu abbażi tal-akbar volum rappreżentattiv ta’ bejgħ
tal-prodott li qed jiġi investigat li joriġina mill-pajjiż ikkonċernat lejn l-Unjoni, li jista’ jiġi investigat b’mod raġonevoli
fiż-żmien disponibbli. L-importaturi mhux relatati u l-assoċjazzjonijiet ta’ importaturi kollha magħrufa se jiġu mgħarrfa
mill-Kummissjoni dwar il-kumpaniji li ntgħażlu għall-kampjun.
Sabiex tikseb tagħrif li tqis bħala meħtieġ għall-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni se tibgħat kwestjonarji lill-impor
taturi mhux relatati fil-kampjun. Dawn il-partijiet iridu jibagħtu l-kwestjonarju mimli fi żmien 37 jum mid-data
tan-notifika tal-għażla tal-kampjun, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.
(1) Għall-kampjun jistgħu jintgħażlu biss importaturi li mhumiex relatati ma’ produtturi fil-pajjiżi kkonċernati. Importaturi li huma
relatati ma’ produtturi fil-pajjiżi kkonċernati jridu jimlew l-Anness I tal-kwestjonarju għal dawn il-produtturi fil-pajjiżi kkonċernati.
F’konformità mal-Artikolu 127 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta’ Novembru 2015 li
jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, żewġ persuni għandhom jitqiesu li jkunu relatati jekk: (a) ikunu
uffiċjali jew diretturi tan-negozju tal-persuna l-oħra; (b) ikunu soċji rikonoxxuti legalment fin-negozju; (c) ikunu min iħaddem
u l-impjegat; (d) parti terza tkun tippossjedi jew tikkontrolla jew iżżomm direttament jew indirettament 5 % jew iktar tal-ishma
bid-dritt tal-vot pendenti tat-tnejn li huma; (e) wieħed minnhom ikun jikkontrolla lill-ieħor direttament jew indirettament; (f) it-tnejn li
huma jkunu direttament jew indirettament ikkontrollati minn terza persuna; (g) flimkien ikunu jikkontrollaw terza persuna
direttament jew indirettament; jew (h) ikunu membri tal-istess familja (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558). Persuni għandhom jitqiesu li
jkunu membri tal-istess familja jekk ikollhom xi waħda mir-relazzjonijiet segwenti bejniethom biss: (i) konjuġi, (ii) ġenitur u wild, (iii)
aħwa (sew jekk mill-istess ġenituri jew aħwa minn ġenitur wieħed), (iv) nannu jew nanna u neputi jew neputija, (v) ziju jew zija
u neputi jew neputija, (vi) ġenitur tar-rispett u wild tar-rispett, (vii) aħwa tar-rispett. F’konformita mal-Artikolu 5(4) tar-Regolament
(UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, “persuna” tfisser persuna fiżika,
persuna ġuridika u kwalunkwe assoċjazzjoni ta’ persuni li mhijiex persuna ġuridika iżda li hi rikonoxxuta taħt il-liġi tal-Unjoni jew
nazzjonali bħala li jkollha l-kapaċità biex tagħmel atti legali (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).
(2) Id-data mogħtija minn importaturi mhux relatati tista’ tintuża wkoll biex jiġu eżaminati aspetti oħra ta’ din l-investigazzjoni, apparti
milli biex jiġi stabbilit id-dumping.
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Sabiex jiġi stabbilit jekk hemmx probabbiltà ta’ tkomplija jew rikorrenza ta’ dannu lill-industrija tal-Unjoni, il-produtturi
tal-Unjoni tal-prodott rieżaminat huma mistiedna jieħdu sehem fl-investigazzjoni tal-Kummissjoni.
5.3.1. Investigazzjoni dwar il-produtturi tal-Unjoni
Minħabba li hemm għadd kbir ta’ produtturi tal-Unjoni involuti f’dan ir-rieżami ta’ skadenza, u sabiex ittemm l-investi
gazzjoni fil-limitu tal-iskadenzi statutorji, il-Kummissjoni ddeċidiet li tillimita għal għadd raġonevoli l-produtturi
tal-Unjoni li se jiġu investigati billi tagħżel kampjun (dan il-proċess jissejjaħ ukoll “kampjunar”). Il-kampjunar isir f’kon
formità mal-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.
Il-Kummissjoni għażlet kampjun proviżorju ta’ produtturi tal-Unjoni. Id-dettalji jinsabu fil-fajl li jista’ jiġi spezzjonat
mill-partijiet interessati. Il-partijiet interessati huma b’dan mistiedna jikkonsultaw il-fajl (biex jagħmlu dan iridu jikkun
tattjaw lill-Kummissjoni billi jużaw id-dettalji ta’ kuntatt mogħtija fit-Taqsima 5.7 iktar ’l isfel). Produtturi oħrajn
tal-Unjoni, jew rappreżentanti li jaġixxu f’isimhom, inklużi l-produtturi tal-Unjoni li ma kkooperawx fl-investigazzjoni li
wasslet għall-miżuri fis-seħħ, li jqisu li hemm raġunijiet għalfejn għandhom ikunu inklużi fil-kampjun iridu jikkuntatt
jaw lill-Kummissjoni fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din in-Notifika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
Il-partijiet interessati kollha li jixtiequ jippreżentaw xi informazzjoni rilevanti oħra rigward l-għażla tal-kampjun iridu
jagħmlu dan fi żmien 21 jum mill-pubblikazzjoni ta’ din in-Notifika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma
jkunx speċifikat mod ieħor.
Il-Kummissjoni se tgħarraf lill-produtturi tal-Unjoni u/jew l-assoċjazzjonijiet ta’ produtturi tal-Unjoni magħrufa kollha,
dwar il-kumpaniji li finalment ikunu ntgħażlu biex ikunu fil-kampjun.
Sabiex tikseb it-tagħrif li tqis li hu meħtieġ fl-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni se tibgħat kwestjonarji lill-produt
turi tal-Unjoni magħżula fil-kampjun u lil kwalunkwe assoċjazzjoni magħrufa ta’ produtturi tal-Unjoni. Dawn il-partijiet
iridu jibagħtu l-kwestjonarju mimli fi żmien 37 jum mid-data tan-notifika tal-għażla tal-kampjun, sakemm ma jkunx
speċifikat mod ieħor.
5.4.

Proċedura għall-valutazzjoni tal-interess tal-Unjoni

Jekk tiġi kkonfermata l-probabbiltà ta’ tkomplija jew ta’ rikorrenza ta’ dumping u dannu, se tittieħed deċiżjoni, skont
l-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, dwar jekk iż-żamma tal-miżuri antidumping tmurx kontra l-interess tal-Unjoni.
Il-produtturi tal-Unjoni, l-importaturi u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, l-utenti u l-assoċjazzjonijiet rappre
żentattivi tagħhom u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-konsumatur huma mistiedna jippreżentaw ruħhom fi
żmien 15-il jum mid-data ta’ pubblikazzjoni ta’ din in-Notifika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx
speċifikat mod ieħor. Sabiex jieħdu sehem fl-investigazzjoni, l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-konsumaturi jridu
juru, fl-istess skadenza, li hemm rabta oġġettiva bejn l-attivitajiet tagħhom u l-prodott li qed jiġi rieżaminat.
Il-partijiet li jippreżentaw ruħhom fi żmien il-15-il jum tal-iskadenza jistgħu jipprovdu lill-Kummissjoni b’informazzjoni
dwar l-interess tal-Unjoni fi żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din in-Notifika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. Din l-informazzjoni tista’ tingħata f’format ħieles jew billi jimtela
kwestjonarju mħejji mill-Kummissjoni. F’kull każ, l-informazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 21 se titqies biss jekk, meta
tiġi ppreżentata, tkun sostnuta b’evidenza fattwali.
5.5.

Sottomissjonijiet oħrajn bil-miktub

Soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ din in-Notifika, il-partijiet interessati kollha huma b’dan mistiedna juru fehmiethom,
jippreżentaw l-informazzjoni u jipprovdu evidenza ta’ sostenn.
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, tali informazzjoni u l-evidenza ta’ sostenn iridu jaslu għand il-Kummissjoni fi
żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din in-Notifika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
5.6.

Possibbiltà ta’ smigħ mis-servizzi ta’ investigazzjoni tal-Kummissjoni

Il-partijiet interessati kollha jistgħu jitolbu li jinstemgħu mis-servizzi ta’ investigazzjoni tal-Kummissjoni. Kull talba għal
smigħ trid issir bil-miktub u trid tispeċifika r-raġunijiet għaliex tkun qiegħda ssir. Għal seduti ta’ smigħ dwar kwistjoni
jiet li jkollhom x’jaqsmu mal-fażi inizjali tal-investigazzjoni, it-talba trid tiġi ppreżentata fi żmien 15-il jum mid-data
tal-pubblikazzjoni ta’ din in-Notifika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Wara dan, it-talba għal smigħ trid titressaq
fil-limitu tal-iskadenzi speċifiċi stabbiliti mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha mal-partijiet.
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Struzzjonijiet għas-sottomissjonijiet bil-miktub u biex jintbagħtu l-kwestjonarji mimlija u l-korrispondenza

Informazzjoni mibgħuta lill-Kummissjoni għall-fini tal-investigazzjonijiet għad-difiża tal-kummerċ għandha tkun ħielsa
mid-drittijiet tal-awtur. Partijiet interessati, qabel ma jippreżentaw lill-Kummissjoni informazzjoni u/jew dejta soġġetti
għad-drittijiet tal-awtur ta’ terzi persuni, iridu jitolbu permess speċifiku lid-detentur tad-drittijiet li jippermetti b’mod
espliċitu a) li l-Kummissjoni tuża l-informazzjoni u d-dejta għall-iskop ta’ dan il-proċediment tad-difiża tal-kummerċ
u b) li hija tipprovdi l-informazzjoni u/jew id-dejta lill-partijiet interessati f’din l-investigazzjoni f’għamla li tippermettil
hom li jeżerċitaw id-dritt tad-difiża tagħhom.
Is-sottomissjonijiet kollha bil-miktub, inkluża l-informazzjoni mitluba f’din in-Notifika, il-kwestjonarji mimlija u l-korris
pondenza pprovduta mill-partijiet interessati li għaliha jintalab trattament kunfidenzjali għandhom ikunu mmarkati
bħala “Ristrett”. Il-partijiet li jippreżentaw informazzjoni matul din l-investigazzjoni huma mistiedna jagħtu raġuni għattalba tagħhom għal trattament kunfidenzjali.
Partijiet interessati li jagħtu tagħrif “Ristrett” huma mitluba jipprovdu sommarju mhux kunfidenzjali tiegħu skont
l-Artikolu 19(2) tar-Regolament bażiku, li jiġu mmarkati “For inspection by interested parties” (Għall-ispezzjoni mill-par
tijiet interessati). Dawn is-sommarji jridu jkunu ddettaljati tant li jippermettu fehim raġonevoli tas-sostanza tal-informaz
zjoni mressqa b’mod kunfidenzjali. Jekk parti li tipprovdi informazzjoni kunfidenzjali tonqos milli tagħti raġuni ġusta
għat-talba għal trattament kunfidenzjali jew ma tipprovdix sommarju mhux kunfidenzjali tiegħu fil-format u l-kwalità
mitlubin, il-Kummissjoni tista’ tinjora din l-informazzjoni sakemm ma jkunx jista’ jintwera b’mod sodisfaċenti minn
sorsi xierqa li l-informazzjoni hija korretta.
Partijiet interessati huma mistiedna jippreżentaw s-sottomissjonijiet u t-talbiet kollha permezz tal-posta elettronika
inklużi dokumenti skenjati ta’ prokuri u ta’ ċertifikazzjoni, bl-eċċezzjoni ta’ tweġibiet voluminużi li għandhom jiġu ppre
żentati fuq CD-ROM jew DVD bl-idejn jew permezz ta’ ittra rreġistrata. Meta jużaw il-posta elettronika, il-partijiet inte
ressati jesprimu l-qbil tagħhom mar-regoli applikabbli għas-sottomissjonijiet elettroniċi li jinsabu fid-dokument “KOR
RISPONDENZA MAL-KUMMISSJONI EWROPEA F’KAŻIJIET TA’ DIFIŻA TAL-KUMMERĊ” ippubblikat fuq is-sit web
tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Il-partijiet
interessati jridu jindikaw l-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefown u indirizz tal-posta elettronika validu tagħhom u jridu
jiżguraw li l-indirizz tal-posta elettronika pprovdut ikun indirizz elettroniku tax-xogħol uffiċjali operattiv u ċċekkjat
kuljum. Ladarba jingħataw id-dettalji ta’ kuntatt, il-Kummissjoni se tikkomunika mal-partijiet interessati permezz
tal-posta elettronika biss, dment li dawn ma jitolbux li jirċievu d-dokumenti kollha mingħand il-Kummissjoni permezz
ta’ mezz ieħor ta’ komunikazzjoni jew sakemm in-natura tad-dokument li jkollu jintbagħat ma tkunx teħtieġ l-użu
tal-posta reġistrata. Għal aktar regoli u informazzjoni dwar il-korrispondenza mal-Kummissjoni inklużi l-prinċipji li jap
plikaw għas-sottomissjonijiet bil-posta elettronika, il-partijiet interessati jridu jikkonsultaw l-istruzzjonijiet ta’ komuni
kazzjoni mal-partijiet interessati msemmija hawn fuq.
L-indirizz tal-Kummissjoni għall-korrispondenza:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Indirizzi elettroniċi:
Għal aspetti ta’ dumping:
TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,
TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,
Għal aspetti ta’ dannu:
TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu
6.

Nuqqas ta’ kooperazzjoni

F’każijiet fejn xi parti interessata tirrifjuta l-aċċess għall-informazzjoni meħtieġa jew ma tipprovdihiex fit-termini presk
ritti stipulati, jew tfixkel b’mod sinifikanti l-investigazzjoni, jistgħu jiġu stabbiliti konklużjonijiet, sew jekk pożittivi kif
ukoll jekk negattivi, abbażi tal-fatti disponibbli, skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku.
Meta jinstab li xi parti interessata tkun tat informazzjoni falza jew qarrieqa, l-informazzjoni tista’ tiġi injorata u jistgħu
jintużaw il-fatti disponibbli.
Jekk parti interessata ma tikkooperax jew tikkoopera parzjalment biss u s-sejbiet għalhekk ikunu bbażati fuq fatti dispo
nibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, ir-riżultat jista’ jkun anqas favorevoli għal dik il-parti milli kieku tkun
ikkooperat.
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Nuqqas li tingħata tweġiba kompjuterizzata ma għandux jiġi kkunsidrat bħala nuqqas ta’ kooperazzjoni, dment li l-parti
interessata turi li biex tippreżenta t-tweġiba kif mitlub ikun iwassal għal piż żejjed mhux raġonevoli jew għal kost addiz
zjonali mhux raġonevoli. Jenħtieġ li l-parti interessata tikkuntattja l-Kummissjoni immedjatament.
7.

Uffiċjal tas-Seduta

Il-partijiet interessati jistgħu jitolbu l-intervent tal-Uffiċjal tas-Seduta fi proċedimenti kummerċjali. L-Uffiċjal tas-Seduta
jagħmilha ta’ medjatur bejn il-partijiet interessati u s-servizzi ta’ investigazzjoni tal-Kummissjoni. L-Uffiċjal tas-Seduta
jeżamina t-talbiet għall-aċċess tal-fajl, it-tilwim dwar il-kunfidenzjalità tad-dokumenti, it-talbiet għall-estensjoni tal-limiti
taż-żmien u t-talbiet minn terzi persuni biex jinstemgħu. L-Uffiċjal tas-Seduta jista’ jorganizza smigħ ma’ parti interes
sata individwali u jagħmilha ta’ medjatur biex jiżgura li d-drittijiet tad-difiża tal-partijiet interessati jkunu qed jitħaddmu
b’mod sħiħ.
It-talba għal seduta ta’ smigħ mal-Uffiċjal tas-Seduta trid issir bil-miktub u trid tispeċifika r-raġunijiet għat-talba. Għal
seduti ta’ smigħ dwar kwistjonijiet li jkollhom x’jaqsmu mal-fażi inizjali tal-investigazzjoni, it-talba trid tiġi ppreżentata
fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din in-Notifika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Għal aktar informazzjoni u għad-dettalji ta’ kuntatt, il-partijiet interessati jistgħu jikkonsultaw il-paġni web tal-Uffiċjal
tas-Seduta fuq is-sit web tad-DĠ Kummerċ (bl-Ingliż): http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearingofficer/ (bl-Ingliż).
8.

Skeda tal-investigazzjoni

L-investigazzjoni tintemm, skont l-Artikolu 11(5) tar-Regolament bażiku, fi żmien 15-il xahar mid-data tal-pubblikaz
zjoni ta’ din in-Notifika formali f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
9.

Possibbiltà li jintalab rieżami skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku

Billi dan ir-rieżami fil-kuntest tal-iskadenza qed jitnieda f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11(2)
tar-Regolament bażiku, il-konklużjonijiet tiegħu mhux se jwasslu biex il-miżuri eżistenti jiġu emendati iżda biex dawn
il-miżuri jitħassru jew jinżammu skont l-Artikolu 11(6) tar-Regolament bażiku.
Jekk xi parti interessata tqis li jkun iġġustifikat li jsir rieżami tal-miżuri, sabiex ikun possibbli li l-miżuri jiġu emendati,
din il-parti tista’ titlob li jsir rieżami skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku.
Il-partijiet li jkunu jixtiequ jitolbu rieżami ta’ dan it-tip, li jsir indipendentement mir-rieżami ta’ skadenza msemmi f’din
in-Notifika, jistgħu jikkuntattjaw lill-Kummissjoni fl-indirizz mogħti hawn fuq.
10.

Proċessar ta’ dejta personali

Id-dejta personali kollha miġbura f’din l-investigazzjoni se tiġi trattata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċes
sar ta’ dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dak id-dejta (1).

(1) ĠU L 8, 12.1.2008, p. 1.
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PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA
TAL-KOMPETIZZJONI

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni
(Il-Każ M.8865 — AIG/Validus)
Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2018/C 162/04)
1. Fit-30 ta’ April 2018, il-Kummissjoni rċeviet avviż ta’ konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament
tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1).
Dan l-avviż jikkonċerna l-impriżi li ġejjin:
— American International Group (“AIG”) (l-Istati Uniti tal-Amerika),
— Validus Holdings Limited (“Validus”) (Bermuda),
AIG takkwista, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll uniku ta’ Validus kollha kemm hi.
Il-konċentrazzjoni hija mwettqa permezz ta’ xiri ta’ ishma.
2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

— AIG: kumpanija ta’ assigurazzjoni dinjija li tipprovdi firxa wiesgħa ta’ servizzi tal-assigurazzjoni u servizzi finanzjarji
oħra għal konsumaturi kummerċjali u individwali,
— Validus: Validus taħdem f’livell dinji u hija attiva fl-assigurazzjoni, ir-riassikurazzjoni, linji ta’ speċjalità tal-assiguraz
zjoni u konsulenza tal-investiment.
3. Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni tqis li t-tranżazzjoni notifikata tista’ taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni
tar-Regolament dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.
Skont l-vviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta’ ċerti konċentrazzjonijiet skont
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) jinħtieġ li jiġi nnutat li dan il-każ jista’ jiġi kkunsidrat għal trattament
skont il-proċedura stabbilita fl-Avviż.
4. Il-Kummissjoni tistieden lil terzi persuni interessati biex jibagħtulha l-kummenti li jista’ jkollhom dwar l-operaz
zjoni proposta.
Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni.
Jinħtieġ li r-referenza li ġejja tiġi dejjem speċifikata:
M.8865 — AIG/Validus
Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni permezz tal-email, permezz tal-faks jew permezz tal-posta. Uża
d-dettalji ta’ kuntatt ta’ hawn taħt:
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks: +32 22964301
Indirizz tal-posta:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).
(2) ĠU C 366, 14.12.2013, p. 5.
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Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni
(Il-Każ M.8913 — HPS/MDP/Capita)
Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2018/C 162/05)
1. Fit-30 ta’ April 2018, il-Kummissjoni rċeviet avviż ta’ konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament
tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1).
Dan l-avviż tikkonċerna l-impriżi li ġejjin:
— HPS Investment Partners, LLC (l-Istati Uniti) (“HPS”);
— Madison Dearborn Partners, LLC (l-Istati Uniti) (“MDP”);
— Capita Specialist Insurance Solutions Limited (ir-Renju Unit) (“CSIS”).
HPS u MDP jiksbu, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, il-kontroll konġunt ta’ CSIS kollha
kemm hi.
Il-konċentrazzjoni hija mwettqa permezz ta’ xiri ta’ ishma.
2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

— HPS: HPS hija ditta tal-investiment ibbażata fl-Istati Uniti tal-Amerika b’enfasi fuq l-akkwiżizzjonijiet u l-finanzja
ment strateġiku jew ir-rikapitalizzazzjoni ta’ kumpaniji li jeħtieġu assistenza finanzjarja;
— MDP: MDP hija ditta ta’ investiment ta’ ekwità privata bbażata fl-Istati Uniti tal-Amerika;
— CSIS: CSIS hija fornitur żgħir ta’ servizzi ta’ senserija tal-assigurazzjoni fir-Renju Unit.
3. Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni tqis li t-tranżazzjoni notifikata tista’ taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni
tar-Regolament 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 skont
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) jinħtieġ li jiġi nnutat li dan il-każ jista’ jiġi kkunsidrat għal trattament
skont il-proċedura stabbilita fl-Avviż.
4. Il-Kummissjoni tistieden lil terzi persuni interessati biex jibagħtulha l-kummenti li jista’ jkollhom dwar l-operaz
zjoni proposta.
Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni.
Jinħtieġ li r-referenza li ġejja tiġi dejjem speċifikata:
M.8913 — HPS/MDP/Capita
Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni permezz tal-email, permezz tal-faks jew permezz tal-posta. Uża
d-dettalji ta’ kuntatt ta’ hawn taħt:
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks: +32 22964301
Indirizz tal-posta:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).
(2) ĠU C 366, 14.12.2013, p. 5.
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Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni
(Il-Każ M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2018/C 162/06)
1. Fit-2 ta’ Mejju 2018, il-Kummissjoni rċeviet avviż ta’ konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament
tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1).
Dan l-avviż jikkonċerna l-impriżi li ġejjin:
— T-Mobile Netherlands Holding B.V. (“TMNL”, in-Netherlands) ikkontrollata minn Deutsche Telekom AG (il-Ġermanja);
kif ukoll
— Tele2 Netherlands Holding N.V. (“Tele2 NL”, in-Netherlands).
TMNL takkwista, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, il-kontroll ta’ Tele2 NL kollha kemm hi.
Il-konċentrazzjoni hija mwettqa permezz ta’ xiri ta’ ishma.
2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

— TMNL: TMNL tipprovdi servizzi tat-telekomunikazzjonijiet permezz tas-sussidjarji li huma kollha proprjetà tagħ
hom, jiġifieri T-Mobile Netherlands B.V. u T-Mobile Thuis B.V. (TMT), lil klijenti privati u kummerċjali
fin-Netherlands. TMNL hija s-sid ta’ netwerk tal-mobile b’kopertura nazzjonali li jipprovdi servizzi tal-komunikaz
zjoni tal-mobile 2G, 3G, 4G u NB-IoT. TMT tipprovdi servizzi fissi bl-imnut, inklużi l-broadband Internet, it-TV
u servizzi tat-telefonija fissa bbażati fuq servizzi tal-aċċess bl-ingrossa. Sussidjarja oħra ta’ TMNL toffri kreditu lil
klijenti privati tas-settijiet tal-idejn.
— Tele2 NL: Tele 2 NL hija fornitur tat-telekomunikazzjoni li topera fin-Netherlands operatur tan-network tal-mobile
4G biss, billi tipprovdi servizzi bil-vuċi, tad-dejta u tal-messaġġi, kif ukoll servizzi ta’ broadband fiss. Tele2 NL tip
provdi servizzi lil negozji u klijenti residenzjali u sa ċertu punt lil fornituri oħra tat-telekomunikazzjonijiet. Is-sussid
jarji ta’ Tele2 NL iħaddmu wkoll network ta’ ħwienet tal-bejgħ bl-imnut fin-Netherlands u joffru kreditu lil klijenti
privati għas-settijiet tal-idejn.
3. Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni tqis li t-tranżazzjoni notifikata tista’ taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni
tar-Regolament dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.
4. Il-Kummissjoni tistieden lil terzi persuni interessati biex jibagħtulha l-kummenti li jista’ jkollhom dwar l-operaz
zjoni proposta.
Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni.
Jinħtieġ li r-referenza li ġejja tiġi dejjem speċifikata:
M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL
Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni permezz tal-email, permezz tal-faks jew permezz tal-posta. Uża
d-dettalji ta’ kuntatt ta’ hawn taħt:
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks: +32 22964301
Indirizz tal-posta:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).
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ATTI OĦRAJN

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel
(2018/C 162/07)
Din il-pubblikazzjoni tikkonferixxi d-dritt ta' oppożizzjoni għall-applikazzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE)
Nru 1151/2012 (1)
DOKUMENT UNIKU

“SCRUMBIE DE DUNĂRE AFUMATĂ”
Nru tal-UE: PGI-RO-02234 — 26.10.2016
DOP ( ) IĠP ( X )
1.

Isem (ismijiet)
“Scrumbie de Dunăre afumată” (RO)

2.

Stat Membru jew pajjiż terz
Ir-Rumanija

3.

Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel

3.1. Tip ta' prodott
Klassi 1.7. Ħut frisk, molluski u krustaċji u prodotti derivati minnhom
3.2. Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem f'(1)
L-“iScrumbie de Dunăre afumată” huwa Laċċ pontiku ffumigat mid-Delta tad-Danubju. Din il-ħuta tappartjeni
għall-familja Clupeidae - speċi: Alosa pontica (Eichwald); subspeċi: Alosa pontica var. Danubii. B'piż minimu ta'
250 gramma u massimu ta' 400 gramma u b'tul ta' bejn 25 u 30 cm, dan jiġi pproċessat sħiħ jiġi mmellaħ u jiġi
ffumigat b'duħħan kiesaħ permezz ta' metodu qadim speċifiku għaż-żona ġeografika ddefinita. Il-ħuta ffumigata
għandha kulur dehbi metalliku minħabba l-proċess tal-fumigazzjoni li jinxtered b'mod ugwali mal-wiċċ kollu
tagħha, u sawra mmerrqa u togħma ftit immellħa u ta' ħuta ffumigata b'konsistenza żejtnija.
Karatteristiċi fiżiċi u kimiċi
Xaħam totali: minimu ta' 11 %.
Karatteristiċi organolettiċi:
Id-dehra:

Id-dehra esterna hija dik ta' ħuta ffumigata, sħiħa, imqaxxra u mnaddfa, b'ġilda nadifa u xotta,
mingħajr traċċi ta' melħ. Il-ħuta hija lixxa, mingħajr xquq fil-ġilda.

Kulur estern:

Kulur dehbi uniformi u metalliku li jleqq.

Kulur meta tinqata': Abjad - safrani - fir-roża
Togħma u aroma:

Togħma konsistenti, ftit immellħa, ta' ħuta ffumigata. Minħabba l-metodu tal-ipproċessar, hija
l-ewwel għandha togħma ħelwa, segwita minn ħjiel ta' melħ u ta' aċidità baxxa.

Konsistenza:

Densa, elastika, kremuża.

Sawra:

Immerqa.

(1) ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.
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3.3. Għalf (għall-prodotti li joriġinaw mill-annimali biss) u materja prima (għall-prodotti pproċessati biss)
Mat er j a p r i m a
Il-Laċċ pontiku hija ħuta selvaġġa li tgħix fil-Baħar l-Iswed u temigra fid-Danubju sabiex tbid. Hija ma tikolx matul
il-vjaġġ kollu “l hemm u lura. L-ispeċi ma tistax titrabba f'faċilitajiet tal-akkwakultura u l-ħut jinqabad biss matul
il-migrazzjoni tiegħu lejn id-Danubju. Il-Laċċ pontiku jilħaq il-maturità tiegħu u jista” jittiekel fl-età ta' sentejn sa
tliet snin, bit-tul tal-ħuta jkun bejn 25 u 30 cm. L-“iScrumbie de Dunăre afumată” tiġi prodotta esklussivament
mil-Laċċ pontiku (Alosa pontica var. Danubii).
Il-laċċ li jintuża bħala materja prima għall-“iScrumbie de Dunăre afumată” jinqabad, bl-użu ta' metodu tradizzjo
nali, fid-Danubju biss, minn ħalqu (isobath ta' 20 m) fil-parti fejn ix-xmara tisserpeġġa ħafna magħrufa bħala Cotul
Pisicii (mil nawtiku 75-75). L-eżaminazzjonijiet tal-Laċċ pontiku li nqabad lil hinn minn dak il-limitu mhux biss
urew tnaqqis fil-kontenut tax-xaħam li jagħmel ħsara lit-togħma iżda anki numru kbir ta' parassiti fil-ħuta. Immed
jatament wara li jinqabad, il-laċċ jitqiegħed f'tankijiet imkessħin b'silġ għamla ta' laqx.
3.4. Passi speċifiċi tal-produzzjoni li jridu jsiru fiż-żona ġeografika ddefinita
Il-passi kollha fil-proċess tal-produzzjoni tal-“iScrumbie de Dunăre afumată” jseħħu fi ħdan iż-żona ġeografika dde
finita. Il-proċess tal-produzzjoni għall-“iScrumbie de Dunăre afumată” jinvolvi l-passi speċifiċi li ġejjin: il-qbid,
il-wasla ta' materja prima, l-ingredjenti u l-għajnuniet tal-ipproċessar; l-iffriżar u l-ħżin (proċessar inizjali), il-ħall,
id-desfoljazzjoni, it-tindif, it-tbattil mid-demm, it-tmelliħ, it-tneħħija tal-melħ, it-tqattir tal-ħuta, il-fumigazzjoni
(it-tnixxif, il-fumigazzjoni, it-tkessiħ u l-maturazzjoni).
3.5. Regoli speċifiċi dwar it-tqattigħ, it-taħkik, l-ippakkjar, eċċ.
—
3.6. Regoli speċifiċi dwar it-tikkettar
—
4.

Definizzjoni fil-qosor taż-żona ġeografika
Iż-żona tinvolvi żewġ żoni amministrattivi:
L-ewwel żona amministrattiva hija r-Riżerva tal-Bijosfera tad-Delta tad-Danubju, li tgħaddi mill-parti serpeġġanti
tax-xmara, jiġifieri Cotul Pisicii (fi Grindu, fil-kontea ta' Tulcea) għall-isobat ta' 20 m tal-bokki tad-Danubju, matul
it-tliet distributuri biss tad-Danubju u dik it-taqsima nfisha tad-Danubju.
It-tieni żona hija l-muniċipalità ta' Frecăței (il-villaġġ ta' Cataloi), u hija kontinwazzjoni tal-ewwel żona.
Iż-żewġ żoni amministrattivi jiffurmaw żona kontigwa waħda fi ħdan il-kontea ta' Tulcea.

5.

Rabta maż-żona ġeografika
Il-karatteristiċi tal-“iScrumbie de Dunăre afumată” huma marbutin maż-żona ġeografika tal-produzzjoni kemm per
mezz tal-metodu speċifiku użat fiż-żona kif ukoll permezz tar-reputazzjoni.
F'termini klimatiċi, id-Delta tad-Danubju hija differenti mill-bqija tar-Rumanija, peress li għandha klima moderata
kontinetali niexfa b'influwenzi mill-Mediterran u mill-Baħar l-Iswed f'konformità mal-pożizzjoni ġeografika tagħha
(45° Tramuntana), altitudni baxxa (0 – 12-il metru), żona kbira ta' ilma u veġetazzjoni tal-bur, imbankmenti u spits
naturali, u fetħa wiesgħa lejn il-baċir tal-Baħar l-Iswed.
Il-Laċċ pontiku li jinsab fid-Danubju jgħix fil-parti tal-Punent tal-Baħar l-Iswed u huwa aktar ħuta tar-reġjun kostali.
Il-laċċ jibqa' fil-bokki tad-Danubju, sabiex jidhra l-ilma ħelu u jistenna sakemm ix-xmara tilħaq it-temperatura
t-tajba għalih. Huwa jidħol fid-Danubju madwar il-bidu ta' Marzu iżda huwa sensittiv għall-kesħa, u jerġa' jmur lura
fil-baħar jekk it-temperatura kiesħa ddum xi ftit aktar jiem.
Wara li jkun kiel fil-bokki tad-Danubju, il-kulur tiegħu ġeneralment jiskura u l-pinen dorsali tiegħu jikbru fid-daqs.
Huwa jiekol materjal organiku mix-xmara, jeħxien u jakkumula depożiti kbar ta' xaħam (il-laċċ huwa l-aktar ħuta
oħxon tad-dinja tad-daqs tiegħu), li jagħtu l-prodott finali t-togħma unika tiegħu.
L-għalf tal-adulti jikkonsisti minn 70-75 % ta' ħut mill-Baħar l-Iswed (Engraulis, Clupeonella, Sprattus) u l-Bokki
tad-Danubju (Cyprinidae), il-bqija jkunu krustaċji (Crangon, Upogebia, Idotheia) u organiżmi oħrajn skont l-abbun
danza u l-aċċessibbiltà tagħhom.
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Il-metodi tat-tmelliħ u tal-fumigazzjoni kiesħa għall-preservazzjoni tal-ħut fiż-żona tad-Delta tad-Danubju jistgħu
jiġu applikati permezz tal-ħiliet u l-esperjenza tal-lokali li jingħaddu minn ġenerazzjoni għal oħra, kif innota Gri
gore Antipa fl-1916.
Fl-istruzzjonijiet għall-proċedura tal-fumigazzjoni kiesħa mfassla fl-1942 mill-Istitut ta' Riċerka tas-Sajd
tar-Rumanija, il-Laċċ pontiku li nqabad fid-Danubju nżamm bħala speċi partikolarment xierqa u illustrattiva.
It-tmelliħ isir manwalment, fejn il-ħut jittraxxax bil-melħ tal-blat sabiex ftit minnu jiġi assorbit. Il-proċess tat-tmel
liħ isir f'bini b'temperatura ta' madwar +40 °C, fuq perjodu massimu ta' ħamest ijiem.
L-“iScrumbie de Dunăre” jitmellaħ f'kontenituri fi kwantitajiet li jvarjaw skont l-ammont miksub f'ġurnata waħda;
lottijiet differenti ta' ħut ma jitħalltux. Saff irqiq ta' melħ jiġi applikat fil-qiegħ ta' tank, imbagħad il-ħut jitqiegħed
fuq nett ħdejn xulxin, bil-pinna dorsali tipponta 'l isfel, u bl-irjus jippontaw fl-istess direzzjoni. Il-melħ jiżdied
sabiex jitnaqqsu d-distakki bejn il-ħut u jiġi ffurmat saff irqiq ġdid ta' melħ. Is-saffi ta' ħut u melħ jiġu alternati
sakemm it-tank jimtela, u saff oħxon ta' melħ jiżdied fuq nett. Il-ġurnata ta' wara, is-salmura li tkun iffurmat tiż
died b'salmura friska, u fuq il-melħ u fuq il-ħut titqiegħed grilja b'piż sabiex jiġi żgurat li l-ħut ikun mgħaddas
kompletament fis-salmura.
Wara t-tmelliħ, il-ħut jitneħħa u jitħalla joqtor.
Il-ħut jgħaddi minn test organolettiku u jekk ikun hemm togħma ta' melħ kemxejn perċepibbli, il-ħut ikun lest
għall-istadju tal-fumigazzjoni.
Fejn ikun meħtieġ, l-“iScrumbie de Dunăre” jitneħħielhom il-melħ f'kontenitur b'ammonti kbar ta' ilma ffriżat għal
3 sa 16-il siegħa. Matul dan il-ħin, l-ilma jinbidel, f'konformità mal-ittestjar organolettiku.
It-tmelliħ u t-tneħħija tal-melħ jistgħu jsiru biss minn lokali li jkunu familjari ma' dawn il-proċessi tradizzjonali, li
jkunu ġew mgħoddija minn ġenerazzjoni għal oħra. It-tneħħija tal-melħ issir biss meta tkun meħtieġa.
Wara li jiġi xxutat, il-ħut jiġi impalat fuq xi ħaġa ppuntata mill-għajnejn u jiddendel fuq vireg. Jinżamm distakk ta'
15-il cm bejn il-ħut sabiex id-duħħan jitħalla jiċċirkola. L-ewwel ringiela u dawk sussegwenti jiġu alternati sabiex
dejjem ikun hemm spazju bejn il-ħut.
Minkejja li l-fumigazzjoni hija proċess komuni, il-fumigazzjoni kiesħa tradizzjonalment intużat għall-produzzjoni
tal-“iScrumbie de Dunăre afumată”. Dan il-proċess huwa speċifiku għaż-żona ġeografika għaliex il-Laċċ pontiku
huwa ħuta xaħmija ħafna, u l-fumigazzjoni kiesħa żżomm ammont kbir tax-xaħam fil-ħuta. Il-fumigazzjoni ddum
minimu ta' 9 sigħat f'temperatura massima ta' 35 Grad Celsius sabiex ix-xaħam ma jintilifix u jiġu ppreservati
l-kwalitajiet nutrizzjonali u sensorjali tal-ħuta.
Il-fumigazzjoni kiesħa tinvolvi erba' passi: it-tnixxif, il-fumigazzjoni, it-tkessiħ u l-maturazzjoni.
It-tnixxif iseħħ f'barrakka jew f'kamra tat-tnixxif bl-arja li tgħaddi minnha (billejl għaliex tkun iktar kesħa) għal 6 sa
10 sigħat, sakemm il-ġilda tinxef u ssir tleqq.
Il-ħut jiġi kkontrollat sabiex jiġi ċċekkjat jekk ikunx nixef biżżejjed (konsistenza soda, ma joħroġ l-ebda likwidu
meta jintgħafsu, li jfisser li jkunu tilfu biżżejjed ilma; id-dnub għandom ikunu sodi). Jekk dawn il-kriterji jiġu sso
disfati, il-ħut jittieħed għall-fumigazzjoni. Jekk le, il-proċess tat-tnixxif ikompli.
Serratura ta' injam iebes imnixxef tintuża għall-fumigazzjoni.
Il-vireg bil-ħut imdendlin jitqiegħu fil-kamra tal-fumigazzjoni. Id-duħħan jiġi prodott billi s-serratura ta' injam iebes
imnixxef tinħaraq b'nar bati. It-temperatura tiġi vverifikata b'termometru u titnaqqas meta taqbeż +35 °C. Id-durata
tal-fumigazzjoni tiddependi fuq it-temperatura u fuq l-umdità tal-ambjent u tista' ddum bejn sagħtejn sa 48 siegħa.
Il-fumigazzjoni titqies li tkun lesta meta l-ġilda tal-ħut ikollha kulur dehbi u l-karatteristiċi organolettiċi meħtieġa
jkunu nkisbu.
Wara li titlesta l-fumigazzjoni, il-vireg ta' ħut iffumigat jitneħħew mill-kamra tal-fumigazzjoni u jitqiegħdu fuq karts
sabiex jiksħu.
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Il-maturazzjoni tal-ħut tinkiseb permezz ta' ħżin kiesaħ, inklużi kurrenti tal-arja, sakemm tinkiseb ċerta “eslatiċità”.
It-tlestija ta' suċċess ta' dawn il-passi tiddependi fuq l-arti li jkunu magħrufa l-karatteristiċi organolettiċi tal-“iScrum
bie de Dunăre” wara kull stadju. Dawn il-karatteristiċi ma jiġux iddeterminati fil-laboratorju (eż. il-proċess tal-fumi
gazzjoni jitwaqqaf meta l-ħuta jkollha kulur imdehbi), iżda jinkisbu bis-saħħa ta' għarfien li jingħadda minn ġene
razzjoni għal oħra.
Iż-żona ġeografika ddefinita tibbenefika mill-fatt li l-ħut xieraq għall-fumigazzjoni jista' jinkiseb minn hemm.
Sabiex il-fumigazzjoni ssir b'suċċess, iridu jitqiesu diversi varjabbli relatati mal-karatterisitiċi fiżiċi u kimiċi tal-ħut,
il-ħin tal-qbid, u l-metodu u l-lixka tas-sajd.
Il-persuni li jwettqu fumigazzjoni fuq il-ħut fiż-żona ġeografika ddefinita jistgħu jutilizzaw għarfien espert li jipper
mettilhom jipproduċu prodott ta' kwalità għolja b'mod konsistenti billi jmissu u jħarsu biss.
Il-Laċċ pontiku li jinqabad fid-Danubju 'l barra miż-żona ġeografika ddefinita ma jistax jintuża għall-produzzjoni
tal-“iScrumbie de Dunăre afumată” peress li l-kontenut tax-xaħam jonqos bl-isforz li jagħmel il-ħut sabiex jgħum
bil-kontra tal-kurrent, u wara r-riproduzzjoni l-parti l-kbira tal-adulti jmutu minħabba eżawriment filwaqt li dawk
li jgħixu jkollhom kwalitajiet organolettiċi ferm inferjuri minn dawk ta' ħut li jinqabad fiż-żona ddefinita.
Is-sajd huwa l-okkupazzjoni prinċipali u l-aktar qadima tan-nies tal-lokal fir-reġjun tad-Delta tad-Danubju. Il-ħut
huma sors importanti ta' ikel u l-ipproċessar tiegħu huwa sors ta' dħul addizzjonali li jgħin lin-nies jaqilgħu
l-għajxien.
Għaldaqstant, din l-attività għandha l-għeruq tagħha fil-kultura tad-Delta tad-Danubju u, peress li hija element
karatteristiku tar-reġjun, tħalli impressjoni fit-tul fuq ħafna turisti minn madwar id-dinja.
Ir-reputazzjoni tal-“iScrumbie de Dunăre afumată” u l-iżvilupp tal-produzzjoni tiegħu jistgħu jiġu attribwiti għallfatt li dan huwa prodott reġjonali qadim rikonoxxut fir-Rumanija kollha. Ir-riċetta għal dan il-prodott tirriżulta
minn għarfien espert lokali li jingħadda minn ġenerazzjoni għall-oħra u hija marbuta mill-qrib maż-żona ġeogra
fika ddefinita.
Il-karatteristiċi tal-kwalità msemmija, flimkien mar-reputazzjoni tradizzjonali tal-“iScrumbie de Dunăre afumată”
fl-ikel taż-żona ġeografika ddefinita, ifissru li hija speċjalità apprezzata mill-konsumaturi u għandha reputazzjoni
marbuta mill-qrib mar-reġjun. Aktar minn 100 sena ta' produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni fiż-żona ġeografika
kkontribwew għar-reputazzjoni tal-prodott.
Ir-reputazzjoni tal-“iScrumbie de Dunăre afumată” prodotta fiż-żona ġeografika ġiet deskritta mix-xjenzat Grigore
Antipa, li fil-ktieb tal-1916 bl-isem “Pescăria și pescuitul în România” (“Is-Sajd fir-Rumanija”) (Academia Română,
Publicațiunile Fondului Vasile Adamachi, Vol XIII, No XLVI) kiteb: “[…] Fi żminijiet riċenti, l-iżvilupp tal-industrija
tal-preservazzjoni tal-ħut fir-Rumanija wriet tkabbir konsistenti. Flimkien mas-sajjieda impenjati fil-produzzjoni fuq
skala kbira tal-ħut immellaħ (l-aktar forma primittiva u komuni ta' ħut ippreservat fir-Rumanija), li toffri bettiji ta'
laċċ, bakkaljaw u sterlet, trilja ffumigata, eċċ., ir-reġjun ilu xi ftit taż-żmien issa jara l-feġġa ta' fabbriki u workshops
li jipperservaw il-ħut qrib il-postijiet tas-swieq. Minn naħa hemm kmamar tal-fumigazzjoni li qed jipproduċu bak
kaljaw iffumigat, l-‘iScrumbie de Dunăre’ u t-tipi kollha ta' ħut tal-baħar iffumigat …”.
Fl-istess qasam ġeografiku, fl-1919, ittri mill-Prefettura tal-Kontea ta' Tulcea dwar l-iskambju ta' ħut għal ċereali
jsemmgħu l-kummerċjalizzazzjoni tal-“iScrumbie de Dunăre afumată” fid-Deċiżjoni Ministerjali Nru 740
tal-20 ta' Mejju 1919 u “Tabella tal-prezzijiet massimi għal ħut frisk, immellaħ u ffumigat”.
Fl-istruzzjonijiet għall-proċedura tal-fumigazzjoni kiesħa mfassla fl-1942 mill-Istitut ta' Riċerka tas-Sajd
tar-Rumanija, il-Laċċ pontiku li nqabad fid-Danubju nżamm bħala speċi partikolarment xierqa u illustrattiva.
L-“iScrumbie de Dunăre afumată” kompla jiġi prodott u jinbiegħ fiż-żona ġeografika fis-snin sussegwenti, matul
l-iżvilupp soċjoekonomiku tar-Rumanija, u ssemma' f'diversi dokumenti ta' produzzjoni. Fl-1958, l-“iScrumbie de
Dunăre afumată” nbiegħ madwar ir-Rumanija kollha skont it-tabella sommarja tal-pjanijiet ta' żvilupp maħruġa
mill-Impriża tal-Industrijalizzazzjoni u tal-Iżvilupp tal-Ħut ta' Tulcea (IIDP). Fl-1965, il-produzzjoni kompliet
u ssemmiet fil-Pjan tal-Produzzjoni tal-IIDP, Nru 69 tal-Inventarju, l-Arkivji Nazzjonali ta' Tulcea. It-tradizzjoni
tal-produzzjoni tal-“iScrumbie de Dunăre afumată” fiż-żona ġeografika kompliet mill-2011 'il quddiem mill-mem
bri tal-Assoċjazzjoni RO-Pescador, l-uniċi produtturi fiż-żona ġeografika.
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Ġew ippubblikati diversi artikoli li jikkonċernaw l-“iScrumbie de Dunăre afumată”, inkluż wieħed minn Angelika
Sontheimer bl-isem “Regionale Produkte auch in Rumanien zunehmend beliebt — Geraucherter Hering aus dem
Donaudelta” (Il-prodotti reġjonali qed isiru popolari wkoll fir-Rumanija - aringa ffumigata mid-Delta tad-Danubju)
f'LZ Rheinland Nru 34/2017 (Landwirtschaftliche Zeitschrift Rheinland), ġurnal Ġermaniż dwar l-ambjent rurali
u urban matul ir-Renu (link: https://www.lz-rheinland.de/), artiklu bl-isem “Geraucherter Hering aus dem Donau
delt” fil-pubblikazzjoni online “BWagrar” Nru 43/2017 (Baden-Württemberg Agrar), ippubblikat mill-Assoċjazzjoni
Federali tal-Bdiewa ta' Baden-Württemberg (link: https://www.bwagrar.de/), u rapport bl-isem “Pe urmele scrumbiei
de Dunăre” (Fuq it-traċċi tal-laċċ tad-Danubju)] f'National Geographic Traveler, editjat minn Domnica Macri u illus
trat mill-fotografu tal-arti Iunut Macri, Vol 37, is-sajf tal-2017.
L-“iScrumbie de Dunăre afumată” huwa apprezzat f'fieri kummerċjali nazzjonali u internazzjonali speċjalizzati, fejn
il-preżenza tiegħu tippromwovi r-Riżerva tal-Bijosfera tad-Delta tad-Danubju: Seafood Expo Global/Seafood Proces
sing Global (Brussell, il-Belġju); Donaufest Ulm/Neu-Ulm (il-Ġermanja); Polfish - International Fair of Seafood Proces
sing and Products (Gdańsk, il-Polonja): INDAGRA (Bucharest); FAO World Food Day (Bucharest - Casa Poporului);
Rural Fest (Bucharest); the Danube Delta Fish Market Festival (Tulcea); Danube Delta Gastronomic and Ethnocultural
Festival (Tulcea).
Referenza għall-pubblikazzjoni tal-Ispeċifikazzjoni
(it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament)
http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/documentatie-2016/Documentatie-caiet-de-sarcini-Scrumbie-afumata-deDunare-IGP.pdf
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