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DEĊIŻJONIJIET

Kummissjoni
2007/560/KE:
★

1

MT

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Awwissu 2007 li tagħraf fil-prinċipju l-kompletezza taddokumenti mressqa għal verifika fid-dettall fid-dawl ta’ l-inklużjoni possibbli tal-chlorantraniliprole, heptamaloxyglucan, spirotetramat u l-Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus flAnness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3669) (1) 29

(1) Test b’relevanza għaż-ŻEE

(Ikompli fil-paġna ta’ wara)

Atti b’titoli b’tipa ċara huma dawk relatati mal-ġestjoni ta’ kuljum ta’ l-affarijiet agrikulturali u huma ġeneralment validi għal perjodu
limitat.
It-titoli ta’ l-atti l-oħra kollha huma b’tipa skura u preċeduti minn asterisk.

2007/561/KE:

Werrej (ikompli)
★

MT

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Awwissu 2007 li tapprova l-emenda tal-programm għallqerda tal-bruċellożi bovina fl-Italja għas-sena 2007, approvata mid-Deċiżjoni 2006/875/KE, firrigward tal-bruċellożi tal-bufli ġewwa Caserta, fir-Reġjun tal-Campania (notifikata taħt id-dokument
numru C(2007) 3692) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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I
(Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 960/2007
ta' l-14 ta’ Awwissu 2007
li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott
u ħaxix
IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

(2)

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati
għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni talfrott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,
Billi:
(1)

Fl-applikazzjoni
tal-konklużjonijiet
tan-negozjati
kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, ilRegolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għallistabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi
msemmijin fl-Anness tiegħu.

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri
fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli
msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tarRegolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat
fit-tabella ta' l-Anness.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-15 ta’ Awwissu
2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 14 ta’ Awwissu 2007.
Għall-Kummissjoni
Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar birRegolament (KE) Nru 756/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 41).
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ANNESS
tar-Regolament tal-Kummissjoni ta' l-14 ta’ Awwissu 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għaddeterminazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix
(EUR/100 kg)
Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz

(1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MK
TR
XK
XS
ZZ

44,3
55,3
36,3
36,3
43,1

0707 00 05

TR
ZZ

127,9
127,9

0709 90 70

TR
ZZ

86,8
86,8

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

63,4
62,3
59,0
61,6

0806 10 10

EG
MA
TR
US
ZZ

129,5
138,0
116,5
184,5
142,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

68,0
112,6
89,5
100,2
94,2
101,1
90,3
93,7

0808 20 50

AR
CL
TR
ZA
ZZ

55,3
83,9
134,4
99,5
93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR
ZZ

138,8
138,8

0809 40 05

IL
ZZ

125,2
125,2

(1) In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ”
jirrappreżenta “oriġini oħra”.
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REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 961/2007
ta' l-14 ta’ Awwissu 2007
li jistabbilixxi d-dazji ta' l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta' Awwissu 2007
importazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' l-Artikolu
msemmi, għall-prodotti msemmija hawn fuq kull tant
żmien jiġu stabbiliti prezzijiet rappreżentattivi CIF għallimportazzjoni.

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
1784/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 dwar l-organizzazzjoni
komuni tas-suq taċ-ċereali (1),

(3)

L-artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96 ippreċiża kif jinħadem il-kalkolu tad-dazji ta' l-importazzjoni
tal-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NK 1001 10 00,
1001 90 91, ex 1001 90 99 (qamħ ta' kwalità għolja),
1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 u 1007 00 90, Dan
huwa l-prezz rappreżentattiv ta' l-importazzjoni CIF talġurnata stabbilita skond il-metodu pprovdut fl-Artikolu 4
ta' l-imsemmi regolament.

(4)

Huwa xieraq li d-dazji ta' l-importazzjoni japplikaw għallperjodu mis-16 ta’ Awwissu 2007 u għandhom
japplikaw sa meta jiġu stabbiliti u jidħlu fis-seħħ dazji
ta' l-importazzjoni ġodda.

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
1249/96 tat-28 ta' Ġunju 1996 dwar regoli ta' applikazzjoni
għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1766/92 tal-kunsill firrigward ta' dazji fuq l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali (2), u
b'mod partikolari l-Artikolu 2(1) tiegħu,
Billi:
(1)

(2)

L-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1784/2003
jipprovdi li, għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NK
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (qamħ ta'
kwalità għolja), 1002, ex 1005 minbarra ż-żrieragħ
ibridi, u ex 1007 minbarra l-ibridu għaż-żrigħ, id-dazju
ta' l-importazzjoni huwa daqs il-prezz ta' l-intervent li
jgħodd għal dawn il-prodotti fil-waqt ta' l-importazzjoni,
biż-żieda ta' 55 % u bit-tnaqqis tal-prezz ta' l-importazzjoni CIF applikabbli għall-kunsenja kkunċernata. Madankollu, dan id-dazju ma jistax jaqbeż ir-rata ta' dazji fitTariffa Doganali Komuni.
L-Artikolu 10(3) tar-Regolament (KE) Nru 1784/2003
jipprovdi li, għall-finijiet tal-kalkolu tad-dazju għall-

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Mis-16 ta’ Awwissu 2007 d-dazji ta' l-importazzjoni fis-settur
taċ-ċereali msemmija fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru
1784/2003 huma stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament fuq
il-bażi ta' l-informazzjoni mogħtija fl-Anness II.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fis-16 ta’ Awwissu 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 14 ta’ Awwissu 2007.
Għall-Kummissjoni
Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 270, 21.10.2003, p. 78. Regolament kif emendat l-aħħar birRegolament (KE) Nru 735/2007 (ĠU L 169, 29.6.2007, p. 6).
(2) ĠU L 161, 29.6.1996 p. 125. Regolament kif emendat l-aħħar
bir-Regolament (KE) Nru 1816/2005 (ĠU L 292, 8.11.2005, p. 5).
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ANNESS I
Dazji fuq l-importazzjoni ta' prodotti msemmija fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1784/2003
applikabbli mis-16 ta’ Awwissu 2007
Kodiċi NK

Isem tal-merkanziji

Dazju ta' l-importazzjoni (1)
(EUR/t)

1001 10 00

QAMĦ iebes ta' kwalità għolja

0,00

ta' kwalità medja

0,00

ta' kwalità baxxa

0,00

QAMĦ għaż-żrigħ

0,00

QAMĦ komuni ta' kwalità għolja, minbarra dak li hu taż-żrigħ

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

QAMĦIRRUM għaż-żrigħ minbarra dak ibridu

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

QAMĦIRRUM minbarra dak taż-żrigħ

(2)

SORGU f'żerriegħa minbarra dik ibrida taż-żrigħ

9,34
9,34
0,00

Għall-prodotti li jaslu fil-Komunità mill-Oċean Atlantiku jew mill-Kanal ta' Suez (l-Artikolu 2(4) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96)
l-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis ta' dazju ta':
— EUR 3 kull tunnellata, jekk il-port fejn jsir il-ħatt jinsab fil-baħar Mediterran, jew ta'
— EUR 2 kull tunnellata, jekk il-port fejn isir il-ħatt jinsab fl-Irlanda, fir-Renju Unit, fid-Danimarka, fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja,
fil-Polonja, fil-Finlandja, fl-Iżvezja jew fuq il-kosta Atlantika tal-Peniżola Iberika.

(2) L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 kull tunnellata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96 huma sodisfatti.
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ANNESS II
Fatturi għall-kalkolu tad-dazji fl-Anness I
31.7.2007-13.8.2007
1. Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:
(EUR/t)
Qamħ (*)

Qamħirrum

Qamħ iebes
kwalità għolja

Qamħ iebes,
kwalità
medja (**)

Qamħ iebes
kwalità
baxxa (***)

Xgħir

Minneapolis

Chicago

—

—

—

—

188,54

94,53

—

—

—

—

Prezz FOB USA

—

—

215,82

205,82

185,82

121,21

Tariffa fuq il-Golf

—

16,35

—

—

—

—

5,16

—

—

—

—

—

Borża
Kwotazzjoni

Tariffa fuq l-Għadajjar
il-Kbar

(*) Tariffa pożittiva ta' EUR 14/t inkorporata [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].
(**) Tariffa negattiva ta' EUR 10/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].
(***) Tariffa negattiva ta' EUR 30/t [l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96].

2. Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:
Merkanzija/Spejjeż Il-Golf tal-Messiku–Rotterdam

41,79 EUR/t

Merkanzija/Spejjeż L-Għadajjar il-Kbar–Rotterdam:

44,05 EUR/t
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REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 962/2007
ta’ l-14 ta’ Awwissu 2007
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 996/97 dwar il-ftuħ u l-amministrazzjoni tal-kwota ta’ tariffa ta’ limportazzjoni għal falda rqiqa ffriżata ta’ annimali bovini li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0206 29 91
mid-data tal-ħruġ tagħhom, jeħtieġ li jiġi ċċarat fir-Regolament (KE) Nru 996/97 li l-liċenzji għandhom ikunu
validi sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja għall-importazzjoni.

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
1254/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni
komuni tas-suq taċ-ċanga u l-vitella (1), u b’mod partikolari
l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 32(1) tiegħu,

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 996/97 għandu għalhekk jiġi
emendat skond dan.

Billi:

(6)

Sabiex jiġi żgurat li l-liċenzji ta’ l-importazzjoni maħruġa
għall-perjodu tal-kwota tariffarja għall-importazzjoni
mill-1 ta’ Lulju 2007 sat-30 ta’ Ġunju 2008 huma validi
sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja għall-importazzjoni, għandu jkun ipprovdut li din l-emenda tapplika
sa mill-perjodu tal-kwota li jibda fl-1 ta’ Lulju 2007.

(7)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond lopinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni taċ-Ċanga u l-Vitella,

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 996/97 (2) dwar
il-ftuħ u l-amministrazzjoni tal-kwota ta’ tariffa ta’ importazzjoni għal falda rqiqa ffriżata ta’ annimali bovini li
jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0206 29 91.

(2)

L-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 8 tar-Regolament talKummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu
2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta’ prodotti
agrikoli ġestiti minn sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni (3) jipprovdi li l-liċenzji ta’ l-importazzjoni
m’għandhomx ikunu validi wara l-aħħar jum tal-perjodu
tal-kwota tariffarja għall-importazzjoni.

(3)

(4)

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 996/97, il-paragrafu 3 li
ġej huwa miżjud:

Sabiex id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru
996/97 jinġiebu konformi ma’ dawk fir-Regolament
(KE) Nru 1301/2006, ir-Regolament (KE) Nru 996/97
ġie emendat mir-Regolament (KE) Nru 568/2007,
b’mod partikolari billi tħassret id-dispożizzjoni dwar ilperjodu ta’ validità tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni.

“3.
B’deroga mill-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru
1445/95, il-liċenzji ta’ l-importazzjoni għandhom ikunu
validi sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja għall-importazzjoni.”

Peress li l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni
(KE) Nru 1445/95 tas-26 ta’ Ġunju 1995 dwar regoli
għall-applikazzjoni ta’ liċenzji ta’ importazzjoni u ta’
esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella (4)
jipprovdi li l-liċenzji għandhom ikunu validi għal 90 jum

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak talpubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 2

Għandu japplika għal liċenzji għall-importazzjoni sa millperjodu tal-kwota li jibda fl-1 ta’ Lulju 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 14 ta’ Awwissu 2007.
Għall-Kummissjoni
Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni

(1) ĠU L 160, 26.6.1999, p. 21. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat birRegolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2).
(2) ĠU L 144, 4.6.1997, p. 6. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat birRegolament (KE) Nru 568/2007 (ĠU L 133, 25.5.2007, p. 15).
(3) ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mirRegolament (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17).
(4) ĠU L 143, 27.6.1995, p. 35. Regolament kif emendat l-aħħar birRegolament (KE) Nru 586/2007 (ĠU L 139, 31.5.2007, p. 5).
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REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 963/2007
ta’ l-14 ta’ Awwissu 2007
li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 fir-rigward ta’ derogi li għandhom
jingħataw għall-istatistika strutturali dwar il-kummerċ
tranżizzjoni d-dispożizzjonijiet tar-Regolament ikunu
ntlaħqu.

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,
(5)

Uħud mill-Istati Membri talbu għal estensjoni tal-perjodu
ta’ tranżizzjoni rigward id-derogi minn ċerti dispożizzjonijiet ta’ l-Anness 7 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru
58/97 f’dak li għandu x’jaqsam mal-fondi tal-pensjonijiet
għas-snin ta’ referenza 2005 sa l-2007 biex jiġu stipulati
s-sistemi meħtieġa ta’ ġbir ta’ data jew biex jiġu adattati
dawk eżistenti sabiex sa tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni
d-dispożizzjonijiet tar-Regolament ikunu ntlaħqu.

(6)

Jidher li huwa ġġustifikat li dawn id-derogi jingħataw,
billi t-talbiet ta’ l-Istati Membri huma msejsa fuq ħtieġa
leġittma biex jadattaw aktar is-sistemi tagħhom ta’ ġbir ta’
data.

(7)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolment huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Programm ta’ l-Istatistika,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru
58/97 ta’ l-20 ta’ Diċcembru 1996 dwar l-istatistika strutturali
dwar il-kummerċ (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 12(x) tiegħu,

Billi:

(1)

(2)

Ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97 stabbilixxa qafas
komuni għall-produzzjoni ta’ statistika Komunitarja dwar
l-infiq għall-ħarsien ta’ l-ambjent kif ukoll dwar l-istruttura, l-attività, il-prestazzjoni u l-kompetittività tal-fondi
tal-pensjonijiet.

L-Artikolu 11 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97
jistipula li derogi mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Annessi ta’
dan ir-Regolament jistgħu jiġu aċċettati matul il-perjodi
ta’ tranżizzjoni. Skond it-Taqsima 10 ta’ l-Anness 2 u tTaqsima 10 ta’ l-Anness 7 ta’ dan ir-Regolament, ilperjodi ta’ tranżizzjoni stipulati jistgħu jiġu estiżi b’perjodu ieħor fir-rigward ta’ ċerti karatteristiċi.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1667/2003 ta’
l-1 ta’ Settembru 2003 (2) ikkonċeda derogi lill-Istati
Membri matul perjodu ta’ tranżizzjoni għas-snin ta’ referenza 2001 sa l-2004 fir-rigward ta’ l-istatistika dwar linfiq għall-ħarsien ta’ l-ambjent u għas-snin ta’ referenza
2002 sa l-2004 fir-rigward ta’ l-istatistika dwar il-fondi
tal-pensjonijiet.

Qed jingħataw derogi mill-karatteristiċi 21 12 0 u 21 14 0 tattaqsima 4 ta’ l-Anness 2 għar-Regolament (KE, Euratom) Nru
58/97 għas-snin ta’ referenza 2005 sa l-2008 kif speċifikat flAnness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2
(4)

Uħud mill-Istati Membri talbu għal estensjoni tal-perjodu
ta’ tranżizzjoni rigward id-derogi minn ċerti dispożizzjonijiet ta’ l-Anness 2 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru
58/97 f’dak li għandu x’jaqsam mal-karatteristiċi 21 12 0
u 21 14 0 għas-snin ta’ referenza 2005 sa l-2008 biex
jiġu stipulati s-sistemi meħtieġa ta’ ġbir ta’ data jew biex
jiġu adattati dawk eżistenti sabiex sa tmiem il-perjodu ta’

Qed jingħataw derogi mil-lista ta’ karatteristiċi li tinsab fitTaqsima 4 ta’ l-Anness 7 għar-Regolament (KE, Euratom) Nru
58/97 għas-snin ta’ referenza 2005 sa l-2007 kif speċifikat flAnness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 3
(1) ĠU L 14, 17.1.1997, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar birRegolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u talKunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).
(2) ĠU L 244, 29.9.2003, p. 1.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni
Ewropea.
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 14 ta’ Awwissu 2007.
Għall-Kummissjoni
Joaquín ALMUNIA

Membru tal-Kummissjoni

15.8.2007

15.8.2007
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ANNESS I
Derogi għall-varjanti 21 12 0 u 21 14 0 ta’ l-Anness 2
IL-BELĠJU
Statistika annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 12 0

Statistika multi-annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 14 0

Investiment f’tagħmir u impjant marbut ma
Nefqa kurrenti totali fuq il-ħarsien ta’ l-ambjent
teknoloġiji aktar nodfa (“teknoloġija integrata”)

Deroga totali, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali ta’ trażmissjoni
meħtieġ

18 + 3

18 + 3

Attivitajiet nieqsa

NACE Rev.1.1 37

NACE Rev.1.1 37

Klassijiet ta’ daqs nieqsa

Xejn

Xejn

Punti oħra

Xejn

Xejn

IL-BULGARIJA
Statistika annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 12 0

Statistika multi-annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 14 0

Investiment f’tagħmir u impjant marbut ma
Nefqa kurrenti totali fuq il-ħarsien ta’ l-ambjent
teknoloġiji aktar nodfa (“teknoloġija integrata”)

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga sħiħa

Ebda deroga

Perjodu addizzjonali ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Attivitajiet nieqsa

Xejn

Klassijiet ta’ daqs nieqsa

Xejn

Punti oħra

Xejn

ID-DANIMARKA
Statistika annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 12 0

Statistika multi-annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 14 0

Investiment f’tagħmir u impjant marbut ma
Nefqa kurrenti totali fuq il-ħarsien ta’ l-ambjent
teknoloġiji aktar nodfa (“teknoloġija integrata”)

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga
Perjodu addizzjonali ta’ trażmissjoni
meħtieġ
Attivitajiet nieqsa
Klassijiet ta’ daqs nieqsa
Punti oħra

Deroga sħiħa

Deroga sħiħa
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IL-ĠERMANJA
Statistika annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 12 0

Statistika multi-annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 14 0

Investiment f’tagħmir u impjant marbut ma
Nefqa kurrenti totali fuq il-ħarsien ta’ l-ambjent
teknoloġiji aktar nodfa (“teknoloġija integrata”)

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali ta’ trażmissjoni
meħtieġ

18 + 9 għall-NACE Rev.1.1
Taqsima E

18 + 9 għall-NACE Rev.1.1
Taqsima E

Attivitajiet nieqsa

Xejn

Xejn

Klassijiet ta’ daqs nieqsa

Xejn

Xejn

Punti oħra

Xejn

Xejn

IL-GREĊJA
Statistika annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 12 0

Statistika multi-annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 14 0

Investiment f’tagħmir u impjant marbut ma
Nefqa kurrenti totali fuq il-ħarsien ta’ l-ambjent
teknoloġiji aktar nodfa (“teknoloġija integrata”)

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Attivitajiet nieqsa

Xejn

Xejn

Klassijiet ta’ daqs nieqsa

1 sa -9 persuni impjegati

1 sa -9 persuni impjegati

Punti oħra

Xejn

Xejn

FRANZA
Statistika annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 12 0

Statistika multi-annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 14 0

Investiment f’tagħmir u impjant marbut ma
Nefqa kurrenti totali fuq il-ħarsien ta’ l-ambjent
teknoloġiji aktar nodfa (“teknoloġija integrata”)

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Attivitajiet nieqsa

Xejn

Xejn

Klassijiet ta’ daqs nieqsa

1 sa -49 persuna impjegata
ħlief għal:
NACE Rev.1.1 taqsimiet 15 u 16

1 sa -49 persuna impjegata
ħlief għal:
NACE Rev.1.1 taqsimiet 15 u 16

Punti oħra

Xejn

Xejn
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L-IRLANDA
Statistika annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 12 0

Statistika multi-annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 14 0

Investiment f’tagħmir u impjant marbut ma
Nefqa kurrenti totali fuq il-ħarsien ta’ l-ambjent
teknoloġiji aktar nodfa (“teknoloġija integrata”)

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga sħiħa

Deroga sħiħa

Perjodu addizzjonali ta’ trażmissjoni
meħtieġ
Attivitajiet nieqsa
Klassijiet ta’ daqs nieqsa
Punti oħra
Nota: Skond id-dispożizzjonijiet ta’ Taqsima 4, paragrafu 3 u taqsima 4, paragrafu 4 ta’ l-Anness 2 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 58/97 ittagħrif meħtieġ għall-kompilazzjoni ta’ l-istatistika relatata mal-karatteristiċi 21 11 0, 21 12 0 u 21 14 0 m’għandux għalfejn
jinġabar jekk l-ammont totali tad-dħul jew jekk l-għadd ta’ persuni impjegati f’diviżjoni ta’ l-NACE REV 1 Taqsimiet C sa E
jirrappreżenta, fi Stat Membru, inqas minn 1 % tat-total tal-Komunità.

IL-LUSSEMBURGU
Statistika annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 12 0

Statistika multi-annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 14 0

Investiment f’tagħmir u impjant marbut ma
Nefqa kurrenti totali fuq il-ħarsien ta’ l-ambjent
teknoloġiji aktar nodfa (“teknoloġija integrata”)

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga sħiħa

Deroga sħiħa

Perjodu addizzjonali ta’ trażmissjoni
meħtieġ
Attivitajiet nieqsa
Klassijiet ta’ daqs nieqsa
Punti oħra
Nota: Skond id-dispożizzjonijiet ta’ Taqsima 4, paragrafu 3 u taqsima 4, paragrafu 4 ta’ l-Anness 2 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 58/97 ittagħrif meħtieġ għall-kompilazzjoni ta’ l-istatistika relatata mal-karatteristiċi 21 11 0, 21 12 0 u 21 14 0 m’għandux għalfejn
jinġabar jekk l-ammont totali tad-dħul jew jekk l-għadd ta’ persuni impjegati f’diviżjoni ta’ l-NACE REV 1 Taqsimiet C sa E
jirrappreżenta, fi Stat Membru, inqas minn 1 % tat-total tal-Komunità.

IR-RUMANIJA
Statistika annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 12 0

Statistika multi-annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 14 0

Investiment f’tagħmir u impjant marbut ma
Nefqa kurrenti totali fuq il-ħarsien ta’ l-ambjent
teknoloġiji aktar nodfa (“teknoloġija integrata”)

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga
Perjodu addizzjonali ta’ trażmissjoni
meħtieġ
Attivitajiet nieqsa
Klassijiet ta’ daqs nieqsa
Punti oħra

2005-2006: Deroga sħiħa

2005-2006: Deroga sħiħa
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IS-SLOVENJA
Statistika annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 12 0

Statistika multi-annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 14 0

Investiment f’tagħmir u impjant marbut ma
Nefqa kurrenti totali fuq il-ħarsien ta’ l-ambjent
teknoloġiji aktar nodfa (“teknoloġija integrata”)

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali ta’ trażmissjoni
meħtieġ

18 + 6

18 + 6

Attivitajiet nieqsa

NACE Rev.1.1 41

xejn

Klassijiet ta’ daqs nieqsa

L-oqsma kollha ta’ l-attivitajiet :
1 sa -19-il persuna impjegata u
l-klassijiet kollha ta’ daqs għall-attività
NACE 41

L-oqsma kollha ta’ l-attivitajiet:
1 sa -19-il persuna impjegata, għajr
l-NACE 41: 1 sa -19-il persuna impjegata

Punti oħra

Xejn

Xejn

IS-SLOVAKKJA
Statistika annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 12 0

Statistika multi-annwali ta’ l-intrapriża
2005 sa l-2008 il-varjant 21 14 0

Investiment f’tagħmir u impjant marbut ma
Nefqa kurrenti totali fuq il-ħarsien ta’ l-ambjent
teknoloġiji aktar nodfa (“teknoloġija integrata”)

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Attivitajiet nieqsa

Xejn

Xejn

Klassijiet ta’ daqs nieqsa

1 sa -19-il persuna impjegata

1 sa -19-il persuna impjegata

Punti oħra

Xejn

Xejn
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ANNESS II
Derogi għall-Anness 7
IL-BELĠJU
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

12 + 3

12 + 3

Varjanti nieqsa

Għall-2005 sa l2007

Għall-2005

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond it-tqassim ġeografiku
12 15 0

Valur miżjud fl-ispiża tal-fattur

48 61 0

Tqassim ġeografiku tal-valur tal-bejgħ

Għall-2005
48 00 5

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi definiti ta’ benefiċċji

għal

48 00 6

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi definiti ta’ benefiċċji

għal

48 00 7

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi amalgamati

għal

48 12 0

Investimenti f’intrapriżi affiljati u interessi
parteċipanti (PF)

48 10 1

Investimenti totali investiti fl-“intrapriża li
tisponsorja”

48 13 2

Ishma innegozjati f’suq regolat speċjalizzat f’IŻM (SMEs)

48 70 1

Numru ta’ membri ta’ skemi ta’ benefiċċji
definiti

48 70 2

Numru ta’ membri ta’ skemi ta’ kontribuzzjonijiet definiti

48 70 3

Numru ta’ membri ta’ skemi amalgamati
Statistika annwali ta’ l-intrapriża dwar
fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

11 15 0

Punti oħra

Għadd ta’ intrapriżi b’fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

Xejn

Xejn
IL-BULGARIJA

Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Ebda deroga

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Titolu
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Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Xejn

15.8.2007

Titolu

Għall-20052006
Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond it-tqassim ġeografiku
48 61 0

Punti oħra

Xejn

Tqassim ġeografiku tal-valur tal-bejgħ

Xejn

ID-DANIMARKA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond it-tqassim ġeografiku

Varjanti nieqsa

Punti oħra

Titolu

48 00 5

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi definiti ta’ benefiċċji

għal

48 00 6

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi definiti ta’ benefiċċji

għal

48 00 7

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi amalgamati

għal

48 03 1

Ħlasijiet regolari tal-pensjonijiet

48 03 2

Ħlasijiet ta’ pensjonijiet bħala somma
sħiħa

48 03 3

Trasferimenti ‘l barra

15 11 0

Investiment gross f’beni tanġibbli

48 10 1

Investimenti totali investiti fl-“intrapriża li
tisponsorja”

48 13 2

Ishma innegozjati f’suq regolat speċjalizzat fl-IŻMs

48 70 1

Numru ta’ membri ta’ skemi ta’ benefiċċji
definiti

48 70 2

Numru ta’ membri ta’ skemi ta’ kontribuzzjonijiet definiti

48 70 3

Numru ta’ membri ta’ skemi amalgamati

48 70 5

Numru ta’ membri differiti

Xejn

48 61 0

Xejn

Tqassim ġeografiku tal-valur tal-bejgħ

15.8.2007
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IL-ĠERMANJA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Deroga sħiħa,
parzjali jew ebda
deroga

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa

Titolu

Deroga sħiħa

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ
Varjanti nieqsa
Punti oħra

IL-GREĊJA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Deroga sħiħa,
parzjali jew ebda
deroga

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa

Titolu

Deroga sħiħa

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ
Varjanti nieqsa
Punti oħra

SPANJA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Deroga sħiħa,
parzjali jew ebda
deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

2005: 12 + 36

2005: 12 + 36

2006: 12 + 24

2006: 12 + 24

2007: 12 + 12

2007: 12 + 12

Varjanti nieqsa

Punti oħra

13 31 0

Spejjeż relatati ma’ l-istaff

48 07 0

It-taxxi kollha

48 10 1

L-investiment totali investit fl-“intrapriża
li tisponsorja”

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

Xejn

Xejn

Xejn

Titolu
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FRANZA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Deroga sħiħa,
parzjali jew ebda
deroga

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa

Titolu

Deroga sħiħa

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ
Varjanti nieqsa
Punti oħra

L-IRLANDA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Statistika annwali ta’ l-intrapriża

Varjanti nieqsa

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond il-klassijiet ta’ daqs

11 11 0

Numru ta’ intrapriżi

12 11 0

Valur tal-bejgħ

48 00 1

Il-kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet riċevibbli mill-Membri

48 00 2

Il-kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet riċevibbli minn min iħaddem

48 00 3

Trasferimenti ‘lġewwa

48 00 4

Il-kontribuzzjonijiet l-oħrajn tal-pensjonijiet

48 00 5

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi definiti ta’ benefiċċji

għal

48 00 6

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi definiti ta’ kontribuzzjoni

għal

48 01 0

Dħul mill-investiment (PF)

48 01 1

Dħul u telf kapitali

48 02 1

Talbiet ta’ l-assigurazzjoni riċevibbli

48 02 2

Dħul ieħor

48 03 3

Trasferimenti ‘l barra

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

12 15 0

Valur miżjud fl-ispiża tal-fattur

48 03 0

Spejjeż totali fuq pensjonijiet

48 03 1

Ħlasijiet regolari tal-pensjonijiet

48 03 2

Ħlasijiet ta’ pensjonijiet bħala somma
sħiħa

11 11 8

Numru ta’ intrapriżi mqassma skond iddaqs ta’ l-investimenti

11 11 9

Numru ta’ impriżi mqassma skond il-klassijiet tad-daqs tal-membri

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond il-valuta

48 64 0

Investimenti totali mqassma f’komponenti
euro u mhux euro

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond it-tqassim ġeografiku
48 61 0

Tqassim ġeografiku tal-valur tal-bejgħ

15.8.2007

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Punti oħra

Titolu

48 04 0

Tibdil nett fid-dispożizzjonijiet tekniċi
(riservi)

48 05 0

Premiums ta’ l-assigurazzjoni pagabbli

48 06 0

Spejjeż totali ta’ l-operazzjonijiet

13 11 0

Xiri totali ta’ beni u servizzi

13 31 0

Spejjeż relatati ma’ l-istaff

15 11 0

Investiment gross f’beni tanġibbli

48 07 0

It-taxxi kollha

48 11 0

Art u bini (PF)

48 12 0

Investimenti f’intrapriżi affiljati u interessi
parteċipanti (PF)

48 13 0

Ishma u titoli oħra li jrendu qligħ
varjabbli

48 14 0

Unitajiet
f’impriżi
għall-investiment
kollettiv f’sigurtajiet trasferibbli

48 15 0

Sigurtajiet fid-djun u sigurtajiet oħrajn ta’
dħul fiss

48 16 0

Parteċipazzjoni fi ġbir ta’ investiment (PF)

48 17 0

Self garantit minn ipoteki u self ieħor
mhux kopert band’oħra

48 18 0

Investimenti oħrajn

48 10 0

Investimenti totali ta’ fondi tal-pensjonijiet

48 10 1

Investimenti totali investiti fl-“intrapriża li
tisponsorja”

48 10 4

Investimenti totali bil-valur tas-suq

48 13 1

Ishma innegozjati f’suq regolat

48 13 2

Ishma kkwotati f’suq regolat speċjalizzat
f’IŻM

48 13 3

Ishma mhux innegozjati pubblikament

48 13 4

Sigurtajiet oħra bi produzzjoni varjabbli

48 20 0

Assi oħra

48 30 0

Kapital u riservi

48 40 0

Dispożizzjonijiet netti tekniċi (PF)

48 50 0

Obbligazzjonijiet oħrajn

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

48 70 4

Numru ta’ membri attivi

48 70 5

Numru ta’ membri differiti

48 70 6

Numru ta’ persuni rtirati

Xejn

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Xejn

L 213/17

Titolu

L 213/18

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

15.8.2007

L-ITALJA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond il-valuta

Varjanti nieqsa

Punti oħra

Titolu

48 00 3

Trasferimenti ‘l-ġewwa

48 01 0

Dħul mill-investiment (PF)

48 01 1

Dħul u telf kapitali

48 02 1

Talbiet ta’ l-assigurazzjoni riċevibbli

48 02 2

Dħul ieħor (PF)

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

12 15 0

Valur miżjud fl-ispiża tal-fattur

48 03 3

Trasferimenti ‘l barra

48 04 0

Tibdil nett fid-dispożizzjonijiet tekniċi
(riservi)

48 05 0

Premiums ta’ l-assigurazzjoni pagabbli

48 06 0

Spejjeż totali ta’ l-operazzjonijiet

13 11 0

Xiri totali ta’ beni u servizzi

13 31 0

Spejjeż relatati ma’ l-istaff

15 11 0

Investiment gross f’beni tanġibbli

48 07 0

It-taxxi kollha

48 16 0

Parteċipazżjoni f’ġemgħat ta’ investiment
(PF)

48 10 1

Investimenti totali investiti fl-“intrapriża li
tisponsorja”

48 10 4

Investimenti totali bil-valur tas-suq

48 13 1

Ishma innegozjati f’suq regolat

48 13 2

Ishma innegozjati f’suq regolat speċjalizzat f’IŻM

48 13 3

Ishma mhux negozjati pubblikament

48 13 4

Sigurtajiet oħra bi produzzjoni varjabbli

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

48 70 5

Numru ta’ membri differiti

48 12 0

Investimenti f’intrapriżi affiljati u interessi
parteċipanti (PF)

48 17 0

Self garantit minn ipoteki u self ieħor
mhux kopert band’oħra

48 30 0

Kapital u riservi

Xejn

48 64 0

Investimenti totali mqassma f’komponenti
euro u mhux euro
Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond it-tqassim ġeografiku

48 61 0

Xejn

Tqassim ġeografiku tal-valur tal-bejgħ

15.8.2007

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

L 213/19

ĊIPRU
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Deroga sħiħa,
parzjali jew ebda
deroga

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa

Titolu

Deroga sħiħa

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ
Varjanti nieqsa
Punti oħra
IL-LATVJA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Ebda deroga

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Varjanti nieqsa

Għall-2005-2007

Xejn

48 17 0

Titolu

Self garantit minn ipoteki u self ieħor
mhux kopert band’oħra

Għall-2005

Punti oħra

48 00 5

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi definiti ta’ benefiċċji

għal

48 00 7

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi amalgamati

għal

48 04 0

Tibdil nett fid-dispożizzjonijiet tekniċi
(riżervi)

48 07 0

It-taxxi kollha

48 40 0

Dispożizzjonijiet netti tekniċi (PF)

48 70 1

Numru ta’ skemi ta’ benefiċċji definiti

48 70 3

Numru ta’ membri ta’ skemi amalgamati

Xejn

Xejn

IL-LUSSEMBURGU
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga
Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ
Varjanti nieqsa
Punti oħra

Deroga sħiħa

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Deroga sħiħa

Titolu

L 213/20

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

15.8.2007

L-UNGERIJA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Statistika annwali ta’ l-intrapriża

Varjanti nieqsa

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond il-valuta

48 02 1

Talbiet ta’ l-assigurazzjoni riċevibbli

48 64 0

Investimenti totali mqassma f’komponenti
euro u mhux euro

48 05 0

Premiums ta’ l-assigurazzjoni pagabbli

48 61 0

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond it-tqassim ġeografiku
Tqassim ġeografiku tal-valur tal-bejgħ

Punti oħra

Xejn

Xejn

MALTA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa

Titolu

Deroga sħiħa

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ
Varjanti nieqsa
Punti oħra

L-OLANDA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Ebda deroga

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Varjanti nieqsa

48 13 2

Punti oħra

Xejn

Ishma innegozjati f’suq regolat speċjalizzat f’IŻM

Xejn
Xejn

Titolu

15.8.2007

MT
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L 213/21

L-AWSTRIJA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Ebda deroga

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Varjanti nieqsa

Għall-2005 u l2006

Statistika annwali ta’ l-intrapriża

48 00 5

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi definiti ta’ benefiċċji

48 00 6

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet għal
skemi definiti ta’ kontribuzzjonijiet

48 12 0

Investimenti f’intrapriżi affiljati u interessi
parteċipanti (PF)

48 13 1

Ishma innegozjati f’suq regolat

48 13 2

Ishma innegozjati f’suq regolat speċjalizzat f’IŻM

48 13 3

Ishma mhux innegozjati pubblikament

48 13 4

Sigurtajiet oħra bi produzzjoni varjabbli

48 70 1

Numru ta’ membri ta’ skemi ta’ benefiċċji
definiti

48 70 2

Numru ta’ membri ta’ skemi ta’ kontribuzzjonijiet definiti

48 70 5

Numru ta’ membri differiti

Għall-2005 sa l2007

Statistika annwali ta’ l-intrapriża dwar
fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

11 15 0

Numru ta’ intrapriżi b’fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

Punti oħra

Xejn

Titolu

Xejn
għal

Xejn

IL-POLONJA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Ebda deroga

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Statistika annwali ta’ l-intrapriża

Varjanti nieqsa
48 02 1

Talbiet ta’ l-assigurazzjoni riċevibbli

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

12 15 0

Valur miżjud fl-ispiża tal-fattur

Xejn

Titolu

L 213/22

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Punti oħra

Titolu

48 03 1

Ħlasijiet regolari tal-pensjonijiet

48 03 2

Ħlasijiet ta’ pensjonijiet bħala somma
sħiħa

48 04 0

Tibdil nett fid-dispożizzjonijiet tekniċi
(riservi)

48 05 0

Premiums ta’ l-assigurazzjoni pagabbli

13 11 0

Xiri totali ta’ beni u servizzi

13 31 0

Spejjeż relatati ma’ l-istaff

15 11 0

Investiment gross f’beni tanġibbli

48 07 0

It-taxxi kollha

48 40 0

Dispożizzjonijiet netti tekniċi (PF)

48 70 6

Numru ta’ persuni rtirati

Xejn

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

15.8.2007

Titolu

Xejn

IL-PORTUGALL
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Ebda deroga

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Statistika annwali ta’ l-intrapriża

Varjanti nieqsa
48 13 2

Titolu

Xejn

Ishma kkwotati f’suq regolat speċjalizzat
f’IŻM
Statistika annwali ta’ l-intrapriża dwar
fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

11 15 0
Punti oħra

Numru ta’ intrapriżi b’fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

Xejn

Xejn
IR-RUMANIJA

Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga
Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ
Varjanti nieqsa
Punti oħra

Deroga sħiħa

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Deroga sħiħa

Titolu

15.8.2007

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

L 213/23

IS-SLOVENJA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Ebda deroga

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

Xejn

Xejn

Titolu

Statistika annwali ta’ l-intrapriża

Varjanti nieqsa
48 00 1

Il-kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet riċevibbli mill-Membri

48 00 2

Il-kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet riċevibbli minn min iħaddem

48 00 3

Trasferimenti ‘l ġewwa

48 00 4

Il-kontribuzzjonijiet l-oħrajn tal-pensjonijiet

48 00 5

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi definiti ta’ benefiċċji

għal

48 00 7

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi amalgamati

għal

48 03 1

Ħlasijiet regolari tal-pensjonijiet

48 03 2

Ħlasijiet ta’ pensjonijiet bħala somma
sħiħa

48 03 3

Trasferimenti ‘l barra

48 07 0

It-taxxi kollha

48 10 1

Investimenti totali investiti fl-“intrapriża li
tisponsorja”

48 13 2

Ishma kkwotati f’suq regolat speċjalizzat
f’IŻM

48 70 4

Numru ta’ membri attivi

48 70 5

Numru ta’ membri differiti

48 70 6

Numru ta’ persuni rtirati
Statistika annwali ta’ l-intrapriża dwar
fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

11 15 0
Punti oħra

Numru ta’ intrapriżi b’fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

Xejn

Xejn
IS-SLOVAKKJA

Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

12 + 6

12 + 6

Titolu

L 213/24

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Statistika annwali ta’ l-intrapriża

Varjanti nieqsa
48 01 1

Dħul u telf kapitali

48 11 0

Art u bini (PF)

48 12 0

Investimenti f’intrapriżi affiljati u interessi
parteċipanti (PF)

48 13 0

Ishma u titoli oħra li jrendu qligħ
varjabbli

48 14 0

Unitajiet
f’impriżi
għall-investiment
kollettiv f’sigurtajiet trasferibbli

48 15 0

Sigurtajiet fid-djun u sigurtajiet oħrajn ta’
introjtu fiss

48 16 0

Parteċipazzjoni fi ġbir ta’ investiment (PF)

48 17 0

Self garantit minn ipoteki u self ieħor
mhux kopert band’oħra

48 18 0

Investimenti oħrajn

48 10 1

Investimenti totali investiti fl-“intrapriża li
tisponsorja”

48 13 1

Ishma innegozjati f’suq regolat

48 13 2

Ishma kkwotati f’suq regolat speċjalizzat
f’IŻM

48 13 3

Ishma mhux innegozjati pubblikament

48 13 4

Sigurtajiet oħra bi produzzjoni varjabbli

15.8.2007

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond il-klassijiet ta’ daqs
11 11 8

Numru ta’ intrapriżi mqassma skond iddaqs ta’ l-investimenti
Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond il-valuta

48 64 0

Investimenti totali mqassma f’komponenti
euro u mhux euro

Statistika annwali ta’ l-intrapriża dwar
fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi
11 15 0
Punti oħra

Numru ta’ intrapriżi b’fondi tal-pensjonijiet mhux awtonomi

Xejn

Xejn

L-IŻVEZJA
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga
Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ
Varjanti nieqsa

Deroga sħiħa

Titolu

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Deroga sħiħa

Titolu

15.8.2007

MT
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L 213/25

IR-RENJU UNIT
Statistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa l2007

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża 2005 sa
l-2007

Titolu

Deroga sħiħa, parzjali jew ebda deroga

Deroga parzjali

Deroga parzjali

Perjodu addizzjonali
ta’ trażmissjoni
meħtieġ

12 + 3

12 + 3

Statistika annwali ta’ l-intrapriża

Varjanti nieqsa

Punti oħra

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond il-klassijiet ta’ daqs

11 11 0

Numru ta’ intrapriżi

48 00 5

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi definiti ta’ benefiċċji

48 00 6

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet għal
skemi definiti ta’ kontribuzzjonijiet

48 00 7

Kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet
skemi amalgamati

48 01 0

Introjtu mill-investiment (PF)

48 01 1

Dħul u telf kapitali

48 02 1

Talbiet ta’ l-assigurazzjoni riċevibbli

12 12 0

Valur tal-produzzjoni

12 15 0

Valur miżjud fl-ispiża tal-fattur

48 04 0

Tibdil nett fid-dispożizzjonijiet tekniċi
(riservi)

48 05 0

Premiums ta’ l-assigurazzjoni pagabbli

13 11 0

Xiri totali ta’ beni u servizzi

13 31 0

Spejjeż relatati ma’ l-istaff

13 32 0

Pagi u salarji

13 33 0

Spejjeż tas-sigurtà soċjali

48 12 0

Investimenti f’intrapriżi affiljati u interessi
parteċipanti (PF)

48 10 1

Investimenti totali investiti fl-“intrapriża li
tisponsorja”

48 13 2

Ishma kkwotati f’suq regolat speċjalizzat
f’IŻM

48 30 0

Kapital u riservi

għal

għal

16 11 0

Numru ta’ persuni impjegati

48 70 0

Numru ta’ membri

48 70 1

Għadd ta’ membri ta’ skemi ta’ benefiċċji
definiti

48 70 2

Għadd ta’ membri ta’ skemi ta’ kontribuzzjonijiet definiti

48 70 3

Numru ta’ membri ta’ skemi amalgamati

48 70 4

Numru ta’ membri attivi

48 70 5

Numru ta’ membri differiti

48 70 6

Numru ta’ persuni rtirati

Xejn

Titolu

11 11 8

Numru ta’ intrapriżi mqassma skond iddaqs ta’ l-investimenti

11 11 9

Numru ta’ impriżi mqassma skond il-klassijiet tad-daqs tal-membri
Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond il-valuta

48 64 0

Investimenti totali mqassma f’komponenti
euro u mhux euro

48 61 0

Analiżi ta’ l-istatistika annwali ta’ lintrapriża skond it-tqassim ġeografiku
Tqassim ġeografiku tal-valur tal-bejgħ

Xejn
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REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 964/2007
ta’ l-14 ta’ Awwissu 2007
li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-ftuħ u l-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għar-ross li joriġina
mill-pajjiżi l-anqas żviluppati, għas-snin tas-suq 2007/2008 u 2008/2009
liċenzji ta’ l-importazzjoni, l-istatus ta’ l-applikant u lħruġ tal-liċenzji għall-importazzjoni. Dan ir-Regolament
japplika mingħajr preġudizzju għall-kundizzjonijiet
supplimentari jew derogi stabbiliti bir-regolamenti settorjali. Jeħtieġ għalhekk, għall-finijiet ta’ ċarezza, li jiġi
adattat il-mod ta’ kif jiġu amministrati l-kwoti tariffarji
Komunitarji dwar l-importazzjoni tar-ross li joriġina millpajjiżi l-anqas żviluppati, billi jiġi adottat regolament ġdid
u jitħassar ir-Regolament (KE) Nru 1401/2002.

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 980/2005
tas-27 ta’ Ġunju 2005 dwar l-applikazzjoni ta’ skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (1), u b’mod partikolari l-Artikolu
12(6) tiegħu,
(3)

L-Artikolu 12(5) tar-Regolament (KE) Nru 980/2005 jistipula li, sakemm id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni jiġu
sospiżi totalment fl-1 ta’ Settembru 2009, għandha
tinfetaħ kwota tariffarja globali mingħajr dazju, għal
kull sena tas-suq, għall-prodotti tal-kodiċi tan-NM
1006, li joriġinaw minn pajjiż li, skond l-Anness I ta’
dak ir-Regolament, jibbenefikaw minn arranġamenti
speċjali għal pajjiżi l-anqas żviluppati. Din il-kwota tariffarja hija kkalkolata abbażi ta’ kwantità ta’ 2 895 tunnellata għas-sena tas-suq 2002/2003, espressa f’ekwivalenti
għal ross bla qoxra, għall-prodotti tal-kodiċi NM 1006,
b’żieda ta’ 15 % għal kull sena tas-suq ulterjuri. Jeħtieġ li
l-kwantitajiet għas-snin li ġejjin jiġu kkalkolati fuq din ilbażi.

(4)

Biex it-tariffi jkunu amministrati tajjeb, jeħtieġ li l-operaturi jkunu awtorizzati jippeżentaw l-applikazzjonijiet
matul l-ewwel sebat ijiem tas-sena tas-suq li jibdew jiddekorru mill-1 ta’ Settembru, u f’każ ta’ kwantitajiet residwi
għandha tiġi prevista l-possibbiltà li jitressqu applikazzjonijiet ġodda matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Frar.
Għall-istess raġuni, jeħtieġ li dan ir-Regolament jiddefinixxi ir-regoli speċifiċi applikabbli għad-determinazzjoni
ta’ l-applikazzjonijiet, il-ħruġ u l-validità tagħhom, ilkomunikazzjoni ta’ l-informazzjoni lill-Kummissjoni, kif
ukoll il-miżuri amministrattivi meħtieġa biex ikun
garantit li l-volum stipulat tal-kwota tariffarja, ma jinqabiżx. Fi kwalunkwe każ, ir-Regolament (KE) Nru
1301/2006 jillimita l-perjodu ta’ validità tal-liċenzji
għall-aħħar jum tal-perjodu tal-kwota tariffarja. Bl-istess
mod u għall-finijiet ta’ kontroll ta’ din il-kwota, jeħtieġ li
jiġi stipulat l-ammont tal-garanzija biex ikopri r-riskji
involuti.

(5)

Id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-prova ta’ l-oriġini
misjuba fl-Artikolu 67 sa 97 tar-Regolament talKummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993,
li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tarRegolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi
il-Kodiċi Doganali Komunitarju (7), jiddefenixxu l-kunċett
tal-prodotti li joriġinaw, applikabbli għall-preferenzi tariffarji ġeneralizzati. L-applikazzjoni tagħhom għandha tiġi
stabbilita.

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
1785/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar l-organizzazzjoni
komuni tas-suq tar-ross (2), u b’mod partikolari l-Artikoli 10(2)
u 13(1) tiegħu,

Billi:

(1)

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1401/2002 (3) li
jistabbilixxi regoli dettaljati għall-ftuħ u l-amministrazzjoni tal-kwoti tat-tariffa għar-ross, li joriġina fil-pajjiżi
l-inqas żviluppati, għas-snin tas-suq 2002/2003 sa
2008/2009. Mid-dħul tiegħu fis-seħħ, ċerti Regolamenti
orizzontali u settorjali, partikolarment ir-Regolament talKummissjoni (KE) Nru 1291/2000 tad-9 ta’ Ġunju 2000
li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni
tas-sistema tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u ta’ l-esportazzjoni u ta’ ċertifikati ta’ ffissar bil-quddiem għal prodotti
agrikoli (4), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
1342/2003 tat-28 ta’ Lulju 2003 li jistabbilixxi regoli
speċjali u dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’
liċenzi ta’ l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ ċereali u
ross (5), u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli
komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għallimportazzjoni tal-prodotti agrikoli amministrati minn
sistema ta’ liċenzji għall-importazzjoni (6), ġew adottati
u emendati u għandhom jitqiesu għall-finijiet ta’ din ilkwota.

Ir-Regolament (KE) Nru 1301/2006 jistipula b’mod partikolari regoli dettaljati dwar l-applikazzjonijiet għal-

(1) ĠU L 169, 30.6.2005, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar birRegolament (KE) Nru 606/2007 (ĠU L 141, 2.6.2007, p. 4).
(2) ĠU L 270, 21.10.2003, p. 96. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar
bir-Regolament (KE) Nru 797/2006, (ĠU L 144, 31.5.2006, p. 1).
(3) ĠU L 203, 1.8.2002, p. 42.
(4) ĠU L 152, 24.6.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar birRegolament (KE) Nru 1913/2006 (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 52).
(5) ĠU L 189, 29.7.2003, p. 12. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar birRegolament (KE) Nru 1996/2006 (ĠU L 398, 30.12.2006, p. 1).
(6) ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar birRegolament (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17).

(7) ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar birRegolament (KE) Nru 214/2007 (ĠU L 62, 1.3.2007, p. 6).
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(6)

Jeħtieġ li dawn il-miżuri jiġu applikati mill-bidu tas-sena
tas-suq segwenti, preċiżament mill-1 ta’ Settembru 2007.

(7)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament jikkonformaw
ma’ l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ġestjoni taċ-Ċereali,

L 213/27

2.
Kull applikazzjoni għal liċenzja għandha tindika l-kwantità
f’kilogrammi, mingħajr deċimali.

3.
B’deroga mill-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru
1342/2003, l-ammont ta’ garanzija marbut mal-liċenzji għallimportazzjoni huwa stipulat għal EUR 46 għal kull tunnellata.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
1.
Il-kwoti tariffarji għall-importazzjoni annwali mingħajr
dazju rregolati bl-Artikoli 12(5) tar-Regolament (KE) Nru
980/2005, jinfetħu fl-ewwel jum ta’ kull sena tas-suq, għallprodotti kkonċernati tal-kodiċi NM 1006, espressi f’ekwivalenti
għal ross bla qoxra, bil-kundizzjonijiet segwenti:

(a) numru tas-serje 09.4177 u kwantità ta’ 5 821 tunnellata,
għas-sena tas-suq 2007/2008

(b) numru tas-serje 09.4178 u kwantità ta’ 6 694 tunnellata,
għas-sena tas-suq 2008/2009

Il-kwoti stipulati bl-ewwel subparagrafu japplikaw biss għallimportazzjonijiet li joriġinaw fil-pajjiżi li, skond l-Anness I
tar-Regolament (KE) Nru 980/2005, jibbenefikaw minn arranġamenti speċjali għall-pajjiżi l-inqas żviluppati.

2.
Ir-rata ta’ konverżjoni bejn ir-ross mingħajr qoxra u r-ross
bil-ħliefa, ir-ross mitħun jew nofsu mitħun, hija dik imsemmija
fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru
467/67 (1), ħlief għar-ross imfarrak, f’liema każ il-kwantitajiet
mitluba jitqiesu abbażi tal-piż effettiv tagħhom.

3.
Ir-Regolamenti (KE) Nru 1291/2000, (KE) Nru 1342/2003
u (KE) Nru 1301/2006 għandhom japplikaw sakemm dan irRegolament ma jipprovdix xort’oħra.

Artikolu 2
1.
L-applikazzjoni għal-liċenzja ta’ l-importazzjoni u lliċenzja ta’ l-importazzjoni għandu jkollhom l-informazzjoni li
ġejja:

(a) f’kaxxa 8, il-pajjiż ta’ l-oriġini u l-kelma “iva” mmarkata
b’salib;

(b) f’kaxxa 20, in-numru tas-serje tal-kwota u “ir-Regolament
(KE) 964/2007”.
(1) ĠU 204, 24.8.1967, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar birRegolament (KEE) Nru 2325/88 (ĠU L 202, 27.7.1988, p. 41).

4.
L-applikazzjonijiet għal-liċenzji mressqa lill-awtoritajiet
kompetenti ta’ l-Istat Membru kkonċernat, matul l-ewwel
sebat ijiem tas-sena tas-suq kkonċernata u fejn meħtieġ, f’każ
ta’ perjodu kumplimentari skond il-paragrafu 7, matul l-ewwel
sebat ijiem tax-xahar ta’ Frar ta’ l-istess sena tas-suq.

5.
Il-koeffiċjent ta’ allokazzjoni stipulat bl-Artikolu 7(2) tarRegolament (KE) Nru 1301/2006, għandu jiġi stipulat millKummissjoni fi żmien għaxart ijiem mill-aħħar jum tal-perjodu
tan-notifika, stipulat bl-Artikolu 4(a) ta’ dan ir-Regolament.

Jekk wara l-applikazzjoni ta’ l-ewwel subparagrafu, il-kwantità li
għaliha għandha tinħareġ il-liċenzja hija anqas minn 20 tunnellata, fejn it-talba kienet superjuri għal din il-kwantità, l-applikazzjoni għal liċenzja tista’ tiġi rtirata mill-operatur fi żmien jumejn
ta’ xogħol mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-regolament li jistipula
l-koeffiċjent ta’ allokazzjoni.

6.
Il-liċenzja għall-importazzjoni għandha tinħareġ fi żmien
għoxrin jum ta’ xogħol wara l-aħħar jum għat-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet.

7.
Jekk il-liċenzji għall-importazzjoni maħruġa skond il-paragrafu 6 għat-talbiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tas-sena
tas-suq, ma jkoprux il-kwota kollha kkonċernata, il-kwantitajiet
żejda jkunu jistgħu jiġu allokati matul il-perjodu kumplimentari
li jibda fi Frar tas-sena tas-suq kurrenti. Jekk il-Kummissjoni
tiddeċiedi favur il-ftuħ ta’ l-imsemmi perjodu kumplimentari,
għandha tistipula u tippubblika l-kwantitajiet disponibbli qabel
l-1 ta’ Novembru tas-sena ta’ kwota kurrenti.

8.
Bħala deroga mill-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru
1342/2003, il-liċenzja għall-importazzjoni hija valida mid-data
tal-ħruġ effettiv tagħha fis-sens ta’ l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, sa l-aħħar tas-sitt xahar segwenti.

Artikolu 3
1.
Iċ-ċirkolazzjoni libera fil-kuntest tal-kwoti, stabbilita bl-1
Artikolu ta’ dan ir-Regolament hija suġġetta għall-preżentazzjoni
ta’ ċertifikat ta’ l-oriġini formula A, maħruġ skond l-Artikoli 67
sa 97 tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93.
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Il-kaxxa 4 taċ-ċertifikat ta’ l-oriġini formula A tindika:

(a) referenza għal “Regolament (KE) Nru 964/2007”;
(b) id-data tat-tagħbija tar-ross fil-pajjiż benefiċjarju ta’ l-esportazzjoni u s-sena tas-suq stabbilita bl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003, li fir-rigward tagħha tkun
qiegħda ssir il-konsenja;
(ċ) il-kodiċi tan-NM bi tmien ċifri.
Artikolu 4
L-Istati Membri għandhom jibagħtu elettronikament lillKummissjoni:
(a) sa mhux aktar tard mit-tieni jum ta’ xogħol wara l-aħħar
jum għat-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet għal-liċenzji, sas18.00, ħin ta’ Brussell, l-informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni, imsemmija fl-Artikolu
11(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, b’turija talkodiċi tan-NM bi tmien ċifri u tal-pajjiż ta’ l-oriġini għallkwantitajiet totali (skond il-piż tal-prodott) li jkunu jikkonċernaw dawn l-applikazzjonijiet.
(b) sa mhux aktar tard mit-tieni jum ta’ xogħol wara l-aħħar
jum għat-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet għal-liċenzji, sas18.00, ħin ta’ Brussell, l-informazzjoni dwar l-applikazzjo-
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nijiet għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni, imsemmija fl-Artikolu
11(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006, b’turija talkodiċi tan-NM bi tmien ċifri u tal-pajjiż ta’ l-oriġini għallkwantitajiet totali (skond il-piż tal-prodott) li għalihom
ikunu nħarġu l-liċenzji għall-importazzjoni, kif ukoll ilkwantitajiet li fir-rigward tagħhom ikunu ġew irtirati l-applikazzjonijiet għall-liċenzji, skond l-Artikolu 2(5), it-tieni
subparagrafu.
(ċ) sa mhux aktar tard mill-aħħar jum ta’ kull xahar, il-kwantitajiet totali (skond il-piż tal-prodott) li effettivament tpoġġew
f’ċirkolazzjoni libera b’applikazzjoni ta’ din il-kwota matul
it-tieni xahar preċedenti, b’turija tal-kodiċi tan-NM bi tmien
ċifri. Jekk ma tkun ġiet rilaxxata l-ebda kwantità għaċ-ċirkolazzjoni libera matul dawn ix-xhur, għandha tintbagħat notifika f’dan is-sens, bil-kelma “xejn”. Madankollu, din in-notifika ma tibqax meħtieġa fit-tielet xahar wara d-data ta’ liskadenza tal-liċenzji.
Artikolu 5
Ir-Regolament (KE) Nru 1401/2002 għandu jitħassar.
Artikolu 6
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak
tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.
Għandu japplika mill-1 ta’ Settembru 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 14 ta’ Awwissu 2007.
Għall-Kummissjoni
Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni
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II
(Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja)

DEĊIŻJONIJIET

KUMMISSJONI
DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
tat-2 ta’ Awwissu 2007
li tagħraf fil-prinċipju l-kompletezza tad-dokumenti mressqa għal verifika fid-dettall fid-dawl ta’ linklużjoni possibbli tal-chlorantraniliprole, heptamaloxyglucan, spirotetramat u l-Helicoverpa
armigera nucleopolyhedrovirus fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE
(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3669)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/560/KE)
Għall-Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovius tressaq
dokument minn Andermatt Biocontrol GMbH lill-awtoritajiet ta’ l-Estonia fis-7 ta’ Awissu 2006 flimkien ma’
applikazzjoni biex tinkiseb l-inklużjoni tagħha fl-Anness I
tad-Direttiva 91/414/KEE.

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’
Lulju 1991 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni
tal-pjanti (1), u partikolarment l-Artikolu 6(3) tagħha,

(3)

L-awtoritajiet ta’ l-Irlanda, Franza, l-Awstrija u l-Estonja
ġibdu l-attenzjoni tal-Kummissjoni li, wara eżami preliminari, id-dokumenti għas-sustanzi attivi kkonċernati
jidhru li jissodisfaw il-kondizzjonijiet dwar data u informazzjoni stipulati fl-Anness II tad-Direttiva 91/414/KEE.
Id-dokumenti li tressqu jidhru wkoll li huma f'konformità
mal-kondizzjonijiet dwar data u informazzjoni stipolati
fl-Anness III tad-Direttiva 91/414/KEE fir-rigward ta’
prodott wieħed għall-protezzjoni tal-pjanti li fih issustanza attiva kkonċernata. Skond l-Artikolu 6(2) tadDirettiva 91/414/KEE, id-dokumenti sussegwentement
intbagħtu mill-applikant lill-Kummissjoni u Stati Membri
oħra, u ġew riferuti lill-Kumitat Permanenti dwar ilKatina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali.

(4)

B'din id-Deċiżjoni għandu jiġi kkonfermat b'mod formali
fuq livell tal-Komunità li d-dokumenti jitqiesu li jissodisfaw fil-prinċipju l-kondizzjonijiet dwar data u informazzjoni stipulati fl-Anness II u, għal ta’ l-inqas prodott
wieħed ta’ protezzjoni għall-pjanti li fih is-sustanza attiva
kkonċernata, il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tadDirettiva 91/414/KEE.

(5)

Din id-Deċiżjoni m’għandhiex tippreġudika d-dritt talKummissjoni li titlob lill-applikant jippreżenta data jew
tagħrif ulterjuri sabiex jiċċara ċerti punti fid-dokument.

Billi:

(1)

Id-Direttiva 91/414/KEE tipprevedi l-iżvilupp ta’ lista talKomunità ta’ sustanzi attivi awtorizzati għall-inkorporazzjoni fil-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

(2)

Tressaq dokument għas-sustanza attiva chlorantraniliprole minn DuPont International Operations Sarl. lillawtoritajiet ta’ l-Irlanda fit-2 ta’ Frar 2007 flimkien ma’
applikazzjoni biex tinkiseb l-inklużjoni fl-Anness I tadDirettiva 91/414/KEE. Għall-heptamaloxyglucan tressaq
dokument minn ELICITYL lill-awtoritajiet ta’ Franza fid9 ta’ Mejju 2006 flimkien ma’ applikazzjoni biex tinkiseb
l-inklużjoni tagħha fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE.
Għall-ispirotetramat tressaq dokument minn Bayer
CropScience AG lill-awtoritajiet ta’ l-Awstrija fid-9 ta’
Ottubru 2006 flimkien ma’ applikazzjoni biex tinkiseb
l-inklużjoni tagħha fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE.

(1)

ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bidDirettiva tal-Kummissjoni 2007/31/KE (ĠU L 140, 1.6.2007, p. 44).
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Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u
s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 6(4) tad-Direttiva
91/414/KEE, id-dokumenti li jikkonċernaw s-sustanzi attivi
identifikati fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni, li tressqu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri bil-ħsieb li tinkiseb l-inklużjoni ta’ dawk
is-sustanzi fl-Anness I ta’ din id-Direttiva, jissodisfaw fil-prinċipju l-kondizzjonijiet dwar id-data u l-informazzjoni stipolati
fl-Anness II ta’ din id-Direttiva.
Id-dokumenti jissodisfaw ukoll il-kondizzjonijiet dwar id-data u
l-informazzjoni stipolati fl-Anness III ta’ din id-Direttiva firrigward ta’ prodott wieħed għall-protezzjoni tal-pjanti li fih ssustanza attiva, fid-dawl ta’ l-użi proposti.

15.8.2007

nikaw lill-Kummissjoni l-konklużjonijiet ta’ l-eżami tagħhom
flimkien ma’ rakkomandazzjoni dwar l-inklużjoni jew innoninklużjoni fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE tas-sustanzi
attivi msemmija fl-Artikolu 1 u xi kondizzjonijiet dwar dawn linklużjonijiet kemm jista' jkun malajr u mhux aktar tard minn
perjodu ta’ sena mid-data ta’ pubblikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni
fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 2 ta’ Awwissu 2007.

Artikolu 2

Għall-Kummissjoni

L-Istati Membri rapporteurs għandhom iwettqu l-eżami fid-dettall
għad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 1 u għandhom jikkomu-
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ANNESS
IS-SUSTANZA ATTIVA KKONĊERNATA B’DIN ID-DEĊIŻJONI
Isem Komuni,
Numru ta’ l-Identifikazzjoni
CIPAC

L-applikant

Id-data ta' l-applikazzjoni

Stat Membru Rapporteur

2 ta’ Frar 2007

IE

9 ta’ Mejju 2006

FR

Chlorantraniliprole
CIPAC-Nru.: 794

DuPont International
Operations Sarl.

Heptamaloxyglucan
CIPAC-Nru.:
Mhux applikabbli

ELICITYL

Spirotetramat
CIPAC-Nru.: 795

Bayer CropScience AG

9 ta’ Ottubru 2006

AT

Helicoverpa armigera
nucleopolyhedrovirus
CIPAC-Nru.:
Mhux applikabbli

Andermatt
Biocontrol GmbH

7 ta’ Awwissu 2006

EE
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DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
tat-2 ta’ Awwissu 2007
li tapprova l-emenda tal-programm għall-qerda tal-bruċellożi bovina fl-Italja għas-sena 2007,
approvata mid-Deċiżjoni 2006/875/KE, fir-rigward tal-bruċellożi tal-bufli ġewwa Caserta, firReġjun tal-Campania
(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3692)
(2007/561/KE)
kriterji Komunitarji li jirrigwardaw il-qerda tal-bruċellożi
bovina.

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,
(6)

Il-pjan speċjali ta’ kontroll għall-qerda tal-bruċellożi filbufli ġewwa Caserta għandu għalhekk jiġi approvat bħala
parti mill-programm għall-qerda tal-bruċellożi bovina
ġewwa l-Italja għas-sena 2007.

(7)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u
s-Saħħa ta’ l-Annimali,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE tas-26
ta’ Ġunju 1990 dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju (1), u b’mod
partikolari l-Artikolu 24(6) tagħha,
Billi:
(1)

(2)

(3)

(4)

Id-Deċiżjoni 90/424/KEE tipprovdi għall-possibiltà ta’
kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità lejn programmi
nazzjonali għall-qerda, il-kontroll u s-sorveljanza tal-mard
ta’ l-annimali u taż-żoonożi elenkati fl-Anness tiegħu,
inkluża l-bruċellożi bovina.
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/875/KE tat-30 ta’
Novembru 2006 li tapprova l-programmi għall-qerda u
s-sorveljanza tal-mard ta’ l-annimali, ta’ ċertu TSEs, kif
ukoll il-prevenzjoni taż-żoonożi ppreżentati mill-Istati
Membri għas-sena 2007 (2) approvat il-programm għallqerda tal-bruċellożi bovina ippreżentat mill-Italja għallperjodu mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-31 ta’ Diċembru 2007.
Is-sitwazzjoni fir-rigward tal-bruċellożi bovina filCampania, u speċjalment fil-provinċja ta’ Caserta, hija
kwestjoni ta’ tħassib, kif uriet l-Italja fi preżentazzjoni
fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u sSaħħa ta’ l-Annimali tal-5 u s-6 ta’ Marzu 2007.
B’hekk, l-Italja ressqet lill-Kummissjoni pjan speċjali ta’
kontroll għall-qerda tal-bruċellożi tal-bufli ġewwa Caserta,
inklużi b’mod partikolari miżuri speċifiċi msaħħa firrigward ta’ l-identifikazzjoni ta’ l-annimali u t-tilqim.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Il-pjan speċjali ta’ kontroll għall-qerda tal-bruċellożi tal-bufli
ġewwa Caserta, kif ġie mressaq mill-Italja fis-7 ta’ Ġunju
2007, huwa hawnhekk approvat għall-perjodu mill-1 ta’ Lulju
2007 sal-31 ta’ Diċembru 2007.
Dak il-pjan speċjali ta’ kontroll għandu jiġi inkluż fil-programm
għall-qerda tal-bruċellożi bovina ġewwa dak l-Istat Membru,
kif inhu approvat skond l-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni
2006/875/KE.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 2 ta’ Awwissu 2007.
Għall-Kummissjoni

(5)

Il-miżuri proposti mill-Italja jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni veterinarja Komunitarja u partikolarment mal-

(1) ĠU L 224, 18.8.1990, p. 19. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar birRegolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).
(2) ĠU L 337, 5.12.2006, p. 46. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2007/22/KE (ĠU L 7, 12.1.2007, p. 46).
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