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REGOLAMENTI
REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 185/2010
tal-4 ta’ Marzu 2010
li jistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà talavjazzjoni
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

japplika mid-29 ta’ April 2010 sabiex tiġi armonizzata lapplikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 300/2008 u l-atti
li jimplimentawh.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar regoli
komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar irRegolament (KE) Nru 2320/2002 (1), u b’mod partikolari l-Arti
kolu 4(3) tiegħu,

(4)

Il-metodi, inklużi t-teknoloġiji, użati għall-individwaz
zjoni tal-esplożivi likwidi se jiżviluppaw fuq perjodu ta’
żmien. Skont l-iżviluppi teknoloġiċi u l-esperjenzi taloperat, kemm f’livell Komunitarju u globali, il-Kummiss
joni se tagħmel proposti, meta hu xieraq, sabiex tirrevedi
d-dispożizzjonijiet teknoloġiċi u dwar l-operat taliskrinjar tal-likwidi, aerosols u ġellijiet.

(5)

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1217/2003 tal4 ta’ Lulju 2003 li jistabbilixxi speċifikazzjonijiet komuni
għal programmi ta’ kontroll ta’ kwalità għas-sigurtà talavjazzjoni ċivili nazzjonali (3), (KE) Nru 1486/2003 tat22 ta’ Awwissu 2003 li jistabbilixxi proċeduri sabiex
jitmexxew spezzjonijiet mill-Kummissjoni fil-qasam tassigurta’ tal-avjazzjoni ċivili (4), (KE) Nru 1138/2004 tal21 ta’ Ġunju 2004 li jistabbilixxi tifsira komuni għal
partijiet kritiċi taż-żoni ta’ sigurtà ristretta fl-ajruporti (5),
u (KE) Nru 820/2008 tat-8 ta’ Awwissu 2008 li jistipula
miżuri għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi
komuni dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni (6), li kollha impli
mentaw ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002
li jistabbilixxi regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà fl-avjaz
zjoni ċivili (7) għandhom għalhekk jiġu rrevokati.

(6)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont lopinjoni tal-Kumitat dwar is-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ċivili
stabbilit bl-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru
300/2008,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru
300/2008, il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri dettal
jati għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni
msemmija fl-Artikolu 4(1) u tal-miżuri ġenerali li jissup
plimentaw l-istandards bażiċi komuni msemmija fl-Arti
kolu 4(2) ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Jekk ikun fihom miżuri ta’ sigurtà sensittivi, dawn ilmiżuri għandhom jitqiesu bħala tagħrif tal-UE ikklassi
fikat fi ħdan it-tifsira tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni
2001/844/KE, il-KEFA, il-Euratom tad-29 ta’ Novembru
2001 li temenda r-regoli interni tal-proċedura (2), kif
ipprovdut bl-Artikolu 18, il-punt (a) tar-Regolament
(KE) Nru 300/2008 u għalhekk ma għandhomx jiġu
ppubblikati. Dawn il-miżuri għandhom jiġu adottati sepa
ratament, permezz ta’ Deċiżjoni indirizzata lill-Istati
Membri.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 għandu japplika bissħiħ mid-data speċifikata fir-regoli tal-implimentazzjoni
adottati skont il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 4(2) u
4(3) ta’ dak ir-Regolament iżda mhux aktar tard mid29 ta’ April 2010. Dan ir-Regolament għandu għalhekk

(1) ĠU L 97, 9.4.2008, p. 72.
(2) ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L
L
L
L
L

169,
213,
221,
221,
355,

8.7.2003, p. 44.
23.8.2003, p. 3.
22.6.2004, p. 6.
19.8.2008, p. 8.
30.12.2002, p. 1.
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2.
Skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru
300/2008, il-programmi nazzjonali tas-sigurtà tal-avjazzjoni
ċivili għandhom iqisu dan ir-Regolament kif xieraq.

Artikolu 1

Artikolu 3

Għan

Revoka

Dan ir-Regolament jistipula miżuri dettaljati għall-implimentazz
joni ta’ standards bażiċi komuni sabiex l-avjazzjoni ċivili tkun
issalvagwardjata kontra atti illeġittimi ta’ interferenza li jipperi
kolaw is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u l-miżuri ġenerali li jissup
plimentaw l-istandards bażiċi komuni.

Ir-Regolamenti (KE) Nru 1217/2003, (KE) Nru 1486/2003, (KE)
Nru 1138/2004 u (KE) Nru 820/2008 għandhom jiġu rrevokati
b’effett mid-29 ta’ April 2010.
Artikolu 4
Dħul fis-seħħ

Artikolu 2
Regoli ta’ implimentazzjoni
1.

Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 1 huma stipulati fl-Anness.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Għandu japplika mid-29 ta’ April 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Marzu 2010.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO
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ANNESS
1 SIGURTÀ FL-AJRUPORTI
1.0.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

1.0.1.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, l-awtorità, l-operatur tal-ajruport, it-trasportatur tal-ajru jew l-entità
responsabbli skont il-programm nazzjonali tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Rego
lament (KE) Nru 300/2008 għandhom jiżguraw l-implimentazzjoni tal-miżuri stabbiliti f’dan il-kapitolu.

1.0.2.

Għall-finijiet ta’ dan il-kapitolu, inġenju tal-ajru, xarabank, karru tal-bagalji jew mezzi oħra tat-trasport, jew
passaġġi minn fejn jgħaddu n-nies, jew jetway għandhom jitqiesu bħala parti minn ajruport.

Għall-finijiet ta’ dan il-kapitolu, “bagalji sikuri” tfisser bagalji skrinjati għal ġol-istiva li huma protetti b’mod
fiżiku sabiex jiġi evitat li jiddaħħal kwalunkwe oġġett fihom.

1.0.3.

Mingħajr preġudizzju għall-kriterji għad-derogi stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 272/2009, l-awtorità xierqa
tista’ tippermetti proċeduri ta’ sigurtà speċjali jew eżenzjonijiet għall-protezzjoni u s-sigurtà taż-żoni tal-ajru flajruporti fi ġranet meta ma jkunx hemm ippjanat li jitilqu aktar minn tmien titjiriet, sakemm inġenju tal-ajru
wieħed biss ikun se jitgħabba, ikun se jinħatt, ikunu se jitilgħu n-nies fuqu jew ikunu se jiżbarkaw mill-inġenju
tal-ajru fi kwalunkwe ħin wieħed jew fil-parti kritika taż-żona ta’ sigurtà ristretta jew f’ajruport li ma jkunx flambitu tal-punt 1.1.3.

1.1.

REKWIŻITI TA’ PPJANAR FL-AJRUPORTI

1.1.1.

Konfini

1.1.1.1. Il-konfini bejn iż-żoni tal-art, iż-żoni tal-ajru, iż-żoni ta’ sigurtà ristretta, il-partijiet kritiċi u, fejn applikabbli, iżżoni demarkati għandhom ikunu jistgħu jiġu identifikati b’mod ċar f’kull ajruport sabiex ikunu jistgħu jittieħdu lmiżuri xierqa ta’ sigurtà f’kull waħda minn dawk iż-żoni.

1.1.1.2. Il-konfini bejn iż-żona tal-art u ż-żona tal-ajru għandhom ikunu ostaklu fiżiku li l-pubbliku ġenerali jkun jista’
jarah b’mod ċar u li ma jippermettix aċċess għal persuni mhux awtorizzati.

1.1.2.

Żoni ta’ sigurtà ristretta

1.1.2.1. Iż-żoni ta’ sigurtà ristretta għandhom jinkludi tal-anqas dan li ġej:

(a) parti minn ajruport li l-passiġġieri skrinjati li sejrin għandhom aċċess għaliha; u

(b) parti minn ajruport li minnha jistgħu jgħaddu jew li fiha jistgħu jinżammu l-bagalji skrinjati għal ġol-istiva,
sakemm ma tikkonċernax il-bagalji sikuri; u

(c) parti minn ajruport allokata għall-parkeġġ tal-inġenji tal-ajru li jkunu se jitilgħu n-nies fuqhom jew li jkunu
se jitgħabbew.

1.1.2.2. Parti minn ajruport għandha titqies bħala żona ta’ sigurtà ristretta tal-anqas għall-perjodu taż-żmien li tulu jkunu
qegħdin jitwettqu l-attivitajiet imsemmija fil-punt 1.1.2.1.

Meta tiġi stabbilita żona ta’ sigurtà ristretta, għandha titwettaq tfittxija ta’ sigurtà tal-partijiet li setgħu ġew
ikkontaminati immedjatament qabel ma tiġi stabbilita t-tali żona sabiex jiġi żgurat b’mod raġonevoli li ma fihiex
oġġetti pprojbiti. Din id-dispożizzjoni għandha titqies li ġiet ssodisfata għall-inġenji tal-ajru li jkunu soġġetti għal
tfittxija ta’ sigurtà tal-inġenji tal-ajru.

1.1.2.3. Kull meta persuni mhux awtorizzati jista’ jkun li kellhom aċċess għal żoni ta’ sigurtà ristretta, għandha titwettaq
tfittxija ta’ sigurtà minnufih tal-partijiet li setgħu ġew ikkontaminati sabiex jiġi żgurat b’mod raġonevoli li ma
fihomx oġġetti pprojbiti. Din id-dispożizzjoni għandha titqies li ġiet ssodisfata għall-inġenji tal-ajru li jkunu
soġġetti għal tfittxija ta’ sigurtà tal-inġenji tal-ajru.
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Partijiet kritiċi ta’ żoni ta’ sigurtà ristretta

1.1.3.1. Il-partijiet kritiċi għandhom jiġu stabbiliti fl-ajruporti fejn aktar minn 40 persuna jkollha karta tal-identifikazz
joni tal-ajruport li tagħti aċċess għaż-żoni ta’ sigurtà ristretta.
1.1.3.2. Il-partijiet kritiċi għandhom jinkludu tal-anqas dan li ġej:
(a) il-partijiet kollha ta’ ajruport li l-passiġġieri skrinjati li sejrin għandhom aċċess għalihom; u
(b) il-partijiet kollha ta’ ajruport li minnhom jistgħu jgħaddu jew li fihom jistgħu jinżammu l-bagalji skrinjati
għal ġol-istiva, sakemm ma jikkonċernawx il-bagalji sikuri;
Parti minn ajruport għandha titqies bħala parti kritika tal-anqas għall-perjodu taż-żmien li tulu jkunu qegħdin
jitwettqu l-attivitajiet imsemmija fil-punt (a) jew (b).
1.1.3.3. Meta tiġi stabbilita parti kritika, għandha titwettaq tfittxija ta’ sigurtà tal-partijiet li setgħu ġew ikkontaminati
immedjatament qabel ma tiġi stabbilita t-tali parti sabiex jiġi żgurat b’mod raġonevoli li ma fihiex oġġetti
pprojbiti. Din id-dispożizzjoni għandha titqies li ġiet issodisfata għall-inġenji tal-ajru li jkunu soġġetti għal
tfittxija ta’ sigurtà tal-inġenji tal-ajru.
1.1.3.4. Kull meta persuni mhux skrinjati jista’ jkun li kellhom aċċess għal partijiet kritiċi, għandha titwettaq tfittxija ta’
sigurtà minnufih tal-partijiet li setgħu ġew ikkontaminati sabiex jiġi żgurat b’mod raġonevoli li ma fihomx
oġġetti pprojbiti.
Din id-dispożizzjoni għandha titqies li ġiet ssodisfata għall-inġenji tal-ajru li jkunu soġġetti għal tfittxija jew
kontroll ta’ sigurtà tal-inġenji tal-ajru.
Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika meta persuni koperti bil-punt 1.3.2 u l-punt 4.1.1.7 ikun kellhom
aċċess għal dawk il-partijiet.
Persuni li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi għajr dawk elenkati fid-Dokument Mehmuż 4-B għandhom jitqiesu
bħala persuni mhux skrinjati.
1.2.

KONTROLL FUQ L-AĊĊESS

1.2.1.

Aċċess għaż-żona tal-ajru

1.2.1.1. L-aċċess għaż-żona tal-ajru jista’ jiġi awtorizzat biss jekk il-persuni u l-vetturi jkollhom raġuni leġittima għala
jkunu qegħdin hemm.
1.2.1.2. Sabiex persuna tingħata aċċess għal żona tal-ajru għandu jkollha awtorizzazzjoni.
1.2.1.3. Sabiex vettura tingħata aċċess għal żona tal-ajru l-vettura għandha turi l-pass tal-vettura.
1.2.1.4. Persuni li jinsabu fiż-żona tal-ajru, għandhom, meta mitluba, jippreżentaw l-awtorizzazzjoni tagħhom għallkontroll.
1.2.2.

Aċċess għaż-żoni ta’ sigurtà ristretta

1.2.2.1. L-aċċess għaż-żona ta’ sigurtà ristretta jista’ jingħata biss jekk il-persuni u l-vetturi jkollhom raġuni leġittima
għala jkunu qegħdin hemm.
1.2.2.2. Sabiex tingħata aċċess għal żona ta’ sigurtà ristretta persuna għandha tippreżenta waħda mill-awtorizzazzjonijiet
li ġejjin:
(a) karta għall-imbark valida jew l-ekwivalenti; jew
(b) karta tal-identifikazzjoni tal-ekwipaġġ valida; jew
(c) karta tal-identifikazzjoni tal-ajruport valida; jew
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(d) karta tal-identifikazzjoni valida tal-awtorità xierqa nazzjonali; jew
(e) karta tal-identifikazzjoni tal-awtorità tal-konformità valida rikonoxxuta mill-awtorità nazzjonali xierqa.
1.2.2.3. Sabiex vettura tingħata aċċess għaż-żoni ta’ sigurtà ristretta l-vettura għandha turi l-pass tal-vettura validu.
1.2.2.4. Il-karta tal-imbark jew l-ekwivalenti msemmija fil-punt 1.2.2.2 (a) għandha tiġi ċċekkjata qabel ma persuna
tingħata aċċess għaż-żoni ta’ sigurtà ristretta sabiex jiġi żgurat b’mod raġonevoli li tkun valida.
Il-karta msemmija fil-punt 1.2.2.2 (b) – (e), rispettivament, għandha tiġi ċċekkjata qabel ma persuna tingħata
aċċess għaż-żoni ta’ sigurtà ristretta sabiex jiġi żgurat b’mod raġonevoli li tkun valida u tikkorrispondi maddetentur.
1.2.2.5. Għall-prevenzjoni ta’ aċċess mhux awtorizzat għaż-żoni ta’ sigurtà ristretta l-punti tal-aċċess għandhom jiġu
kkontrollati minn:
(a) sistema elettronika li tillimita l-aċċess għal kull persuna waħda waħda; jew
(b) persuni awtorizatti li jimplimentaw il-kontroll fuq l-aċċess.
1.2.2.6. Il-pass tal-vettura għandu jiġi ċċekkjat qabel ma vettura tingħata aċċess għal żoni ta’ sigurtà ristretta sabiex jiġi
żgurat li jkun validu u jikkorrispondi mal-vettura.
1.2.2.7. L-aċċess għal żoni ta’ sigurtà ristretta għandu wkoll ikun soġġett għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati
f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
1.2.3.

Rekwiżiti għall-karti tal-identifikazzjoni tal-ekwipaġġ u l-karti tal-identifikazzjoni tal-ajruport tal-Komu
nità

1.2.3.1. Karta tal-identifikazzjoni tal-ekwipaġġ ta’ membru tal-ekwipaġġ impjegat minn trasportatur tal-ajru Komunitarju
u karta tal-identifikazzjoni tal-ajruport jistgħu jinħarġu biss għal persuna li jkollha ħtieġa operazzjonali u li jkun
sarilha kontroll tal-isfond b’eżitu pożittiv skont il-punt 11.1.3.
1.2.3.2. Il-karti tal-identifikazzjoni tal-ekwipaġġ u tal-ajruport għandhom jinħarġu għal perjodu mhux itwal minn ħames
snin.
1.2.3.3. Il-karta tal-identifikazzjoni ta’ persuna li ma tgħaddix mill-kontroll tal-isfond għandha tiġi rtirata immedjata
ment.
1.2.3.4. Il-karta tal-identifikazzjoni għandha tintlibes f’post fejn tidher tal-anqas kull meta d-detentur ikun f’żoni ta’
sigurtà ristretta.
Persuna li ma turix il-karta tagħha f’żoni ta’ sigurtà ristretta għajr f’dawk iż-żoni fejn ikun hemm il-passiġġieri
għandha tintalab tagħmel dan minn persuni responsabbli għall-implimentazzjoni tal-punt 1.5.1 (c) u, skont kif
ikun xieraq, tiġi rrappurtata.
1.2.3.5. Il-karta tal-identifikazzjoni għandha tingħata lura immedjatament lill-entità li tkun ħarġitha:
(a) malli tintalab mill-entità li tkun ħarġitha; jew
(b) malli jintemm l-impjieg; jew
(c) malli jinbidel min jimpjega; jew
(d) malli jkun hemm bidla fil-ħtieġa li wieħed ikollu aċċess għaż-żoni li għalihom tkun ingħatat awtorizzazzjoni;
jew
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(e) malli tiskadi l-karta; jew
(f) malli tiġi rtirata l-karta;
1.2.3.6. L-entità li toħroġ il-karta għandha tiġi nnotifikata immedjatament dwar telf, serq jew f’każ li l-karta tal-identi
fikazzjoni ma ngħatatx lura.
1.2.3.7. Karta elettronika għandha tiġi invalidata immedjatament wara li tingħata lura, tiskadi, tiġi rtirata jew ikun hemm
notifika dwar telf, serq jew f’każ li ma tingħatax lura.
1.2.3.8. Il-karti tal-identifikazzjoni tal-ekwipaġġ u l-karti tal-identifikazzjoni tal-ajruport Komunitarji għandhom ukoll
ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
1.2.4.

Rekwiżiti supplimentari għall-karti tal-identifikazzjoni tal-ekwipaġġ tal-Komunità

1.2.4.1. Karta tal-identifikazzjoni ta’ membru tal-ekwipaġġ impjegat minn trasportatur tal-ajru Komunitarju għandha turi:
(a) isem id-detentur u ritratt tiegħu; u
(b) isem it-trasportatur tal-ajru; u
(c) il-kelma “crew” bl-Ingliż, li għandha tibda tidher sa mhux aktar tard minn 5 snin wara d-dħul fis-seħħ ta’
dan ir-Regolament; u
(d) id-data ta’ skadenza, li għandha tiġi applikata sa mhux aktar tard minn 5 snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan
ir-Regolament.
1.2.5.

Rekwiżiti supplimentari għall-karti tal-identifikazzjoni tal-ajruport

1.2.5.1. Karta tal-identifikazzjoni tal-ajruport għandha turi:
(a) isem id-detentur u ritratt tiegħu; u
(b) isem min iħaddem lid-detentur, sakemm il-karta ma tkunx ipprogrammata elettronikament; u
(c) isem l-entità li toħroġ il-karta jew isem l-ajruport; u
(d) iż-żoni li d-detentur għandu aċċess għalihom; u
(e) id-data ta’ skadenza, sakemm il-karta ma tkunx ipprogrammata elettronikament.
L-ismijiet u ż-żoni ta’ aċċess jistgħu jiġu ssostitwiti b’identifikazzjoni ekwivalenti.
1.2.5.2. Sabiex jiġi evitat l-użu ħażin tal-karti tal-identifikazzjoni tal-ajruport, għandu jkun hemm sistema li tiżgura
b’mod raġonevoli li jiġi individwat kwalunkwe attentat ta’ użu ta’ karti li jkunu ntilfu, insterqu jew li ma jkunux
ingħataw lura. Malli t-tali użu jiġi individwat, għandha tittieħed azzjoni xierqa.
1.2.6.

Rekwiżiti għall-passes tal-vetturi

1.2.6.1. Pass ta’ vettura jista’ jinħareġ biss fejn tkun ġiet stabbilita ħtieġa operazzjonali.
1.2.6.2. Pass ta’ vettura għandu jkun speċifiku għall-vettura u juri:
(a) iż-żoni li għandha aċċess għalihom; u
(b) id-data ta’ skadenza.
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Passes elettroniċi ta’ vetturi mhumiex meħtieġa juru ż-żoni li l-vettura għandha aċċess għalihom u lanqas id-data
ta’ skadenza, sakemm dan it-tagħrif ikun jista’ jinqara b’mod elettroniku u jiġi ċċekkjat qabel ma jingħata l-aċċess
għaż-żoni ta’ sigurtà ristretta.
1.2.6.3. Pass elettroniku ta’ vettura għandu jitwaħħal mal-vettura b’mod li jiżgura li ma jistax jiġi ttrasferit minn vettura
għall-oħra.
1.2.6.4. Il-pass tal-vettura għandu jitqiegħed f’post fejn jidher kull meta l-vettura tkun tinsab f’żona tal-ajru.
1.2.6.5. Il-pass tal-vettura għandu jingħata lura immedjatament lill-entità li tkun ħarġitu:
(a) malli jintalab mill-entità li tkun ħarġitu; jew
(b) meta l-vettura ma tkunx se tibqa’ tintuża sabiex ikollha aċċess għaż-żona tal-ajru; jew
(c) malli jiskadi l-pass, sakemm il-pass ma jiġix invalidat awtomatikament.
1.2.6.6. L-entità li toħroġ il-karta għandha tiġi nnotifikata immedjatament dwar telf, serq jew f’każ li l-pass tal-vettura ma
jingħatax lura.
1.2.6.7. Pass elettroniku tal-vettura għandu jiġi invalidat immedjatament wara li jingħata lura, jiskadi, jew ikun hemm
notifika dwar telf, serq jew f’każ li ma jingħatax lura.
1.2.6.8. Sabiex jiġi evitat l-użu ħażin tal-passes tal-vetturi, għandu jkun hemm sistema li tiżgura b’mod raġonevoli li jiġi
individwat kwalunkwe attentat ta’ użu ta’ passes tal-vetturi li jkunu ntilfu, insterqu jew li ma jkunux ingħataw
lura. Malli t-tali użu jiġi individwat, għandha tittieħed azzjoni xierqa.
1.2.7.

Aċċess skortat

1.2.7.1. Il-membri tal-ekwipaġġ, għajr dawk li jkollhom karta tal-identifikazzjoni tal-ajruport valida, għandhom jiġu
skortati l-ħin kollu meta jkunu f’żoni ta’ sigurtà ristretta għajr:
(a) żoni fejn jista’ jkun hemm il-pasiġġeri; u
(b) żoni fil-qrib ħafna tal-inġenju tal-ajru li jkunu waslu jew sejrin fuqu; u
(c) żoni allokati għall-ekwipaġġ.
1.2.7.2. Eċċezzjonalment, persuna tista’ tiġi eżentata mir-rekwiżiti tal-punt 1.2.5.1 u l-obbligi tal-kontrolli tal-isfond
sakemm il-persuna tiġi skortata l-ħin kollu meta tkun fiż-żoni ta’ sigurtà ristretta.
1.2.7.3. Skorta:
(a) għandu jkollha karta tal-identifikazzjoni valida kif imsemmi fil-punt 1.2.2.2 (c), (d) jew (e); u
(b) għandha tkun awtorizzata tiskorta f’żoni ta’ sigurtà ristretta; u
(c) iżżomm lill-persuna jew lill-persuni skortata/i l-ħin kollu direttament taħt għajnejha; u
(d) tiżgura b’mod raġonevoli li ma jitwettaq l-ebda ksur tas-sigurtà mill-persuna jew il-persuni skortata/i.
1.2.7.4. Vettura tista’ tiġi eżentata mir-rekwiżiti tal-punt 1.2.6 sakemm tiġi skortata l-ħin kollu meta tkun fiż-żoni talajru.
1.2.8.

Eżenzjonijiet oħra
Eżenzjonijiet oħra għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet ilKummissjoni.
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1.3.

SKRINJAR TA’ PERSUNI GĦAJR IL-PASSIĠĠIERI U L-OĠĠETTI LI JĠORRU MAGĦHOM

1.3.1.

Skrinjar ta’ persuni għajr il-passiġġieri u l-oġġetti li jġorru magħhom

1.3.1.1. L-iskrinjar ta’ persuni għajr il-passiġġieri u l-oġġetti li jġorru magħhom għandu jitwettaq bl-istess mod għallpassiġġieri u l-bagalji tal-kabina, rispettivament.

1.3.1.2. Il-punti 4.1.1.1 – 4.1.1.6 u 4.1.1.8 għandhom japplikaw fir-rigward tal-iskrinjar ta’ persuni għajr il-passiġġieri.

1.3.1.3. Il-punti 4.1.2.1 – 4.1.2.9 u 4.1.2.12 għandhom japplikaw fir-rigward tal-iskrinjar tal-oġġetti li persuni għajr ilpassiġġieri jġorru magħhom.

1.3.1.4. L-oġġetti elenkati fid-Dokument Mehmuż 4-C jistgħu jinġarru biss jekk il-persuna tkun awtorizzata ġġorrhom
sabiex twettaq il-ħidmiet li huma essenzjali għat-tħaddim tal-faċilitajiet tal-ajruport jew tal-inġenji tal-ajru, jew
sabiex twettaq il-ħidmiet ta’ waqt it-titjira.

1.3.1.5. Fejn persuni għajr il-passiġġieri u l-oġġetti li jġorru magħhom jeħtieġ li jiġu skrinjati fuq bażi aleatorja, ilfrekwenza għandha tiġi stabbilita mill-awtorità xierqa abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskji.

1.3.1.6. L-iskrinjar ta’ persuni għajr il-passiġġieri u l-oġġetti li jġorru magħhom għandhom ikunu wkoll soġġetti għaddispożizzjonijiet addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.

1.3.2.

Eżenzjonijiet u proċeduri ta’ skrinjar speċjali

1.3.2.1. L-awtorità xierqa tista’, għal raġunijiet oġġettivi, tippermetti li persuni għajr il-passiġġieri jkunu eżentati milliskrinjar, jew li jkunu soġġetti għal proċeduri ta’ skrinjar speċjali, sakemm ikunu skortati minn persuna awto
rizzata tiskorta skont il-punt 1.2.7.3.

1.3.2.2. Il-persuni skrinjati għajr il-passiġġieri li temporanjament jitilqu mill-partijiet kritiċi jistgħu jiġu eżentati milliskrinjar malli jaslu lura sakemm ikunu ilhom biżżejjed taħt osservazzjoni minn persuni awtorizzati biex jiġi
żgurat b’mod raġonevoli li ma jdaħħlux oġġetti pprojbiti f’dawk il-partijiet kritiċi.

1.3.2.3. Eżenzjonijiet u proċeduri ta’ skrinjar speċjali għandhom ikunu wkoll soġġetti għad-dispożizzjonijiet addizzjonali
stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.

1.4.

EŻAMI TAL-VETTURI

1.4.1.

Vetturi li jidħlu fil-partijiet kritiċi

1.4.1.1. Il-vetturi kollha għandhom jiġu eżaminati qabel ma jidħlu fil-partijiet kritiċi. Għandhom jiġu protetti minn
interferenzi illeġittimi minn wara l-eżami sa ma jidħlu fil-partijiet kritiċi.

1.4.1.2. Is-sewwieq u kwalunkwe okkupant ieħor tal-vettura ma għandhomx ikunu fil-vettura meta jsir l-eżami. Huma
jkunu meħtieġa joħorġu l-affarijiet personali tagħhom minn ġol-vettura għall-iskrinjar.

1.4.1.3. Jeħtieġ li jkun hemm metodoloġiji definiti li jiżguraw li l-għażla taż-żoni li għandhom jiġu eżaminati tkun
aleatorja.

1.4.1.4. Il-vetturi li jidħlu fil-partijiet kritiċi għandhom ikunu wkoll soġġetti għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati
f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.

1.4.2.

Vetturi li jidħlu f’żoni ta’ sigurtà ristretta għajr il-partijiet kritiċi

1.4.2.1. Is-sewwieq u kwalunkwe okkupant ieħor tal-vettura ma għandhomx ikunu fil-vettura meta jsir l-eżami. Huma
jkunu meħtieġa joħorġu l-affarijiet personali tagħhom minn ġol-vettura għall-iskrinjar.

1.4.2.2. Għandu jkun hemm metodoloġiji definiti li jiżguraw li l-għażla kemm tal-vetturi kif ukoll taż-żoni li għandhom
jiġu eżaminati tkun aleatorja.
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1.4.2.3. Il-vetturi li jidħlu fiż-żoni ta’ sigurtà ristretta għajr il-partijiet kritiċi għandhom ikunu wkoll soġġetti għaddispożizzjonijiet addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
1.4.3.

Metodi ta’ eżaminar

1.4.3.1. Tfittxija bl-idejn għandha tikkonsisti minn kontroll manwali bir-reqqa taż-żoni magħżula, inkluż il-kontenut
tagħhom, sabiex jiġi żgurat b’mod raġonevoli li ma jkunx fihom oġġetti pprojbiti.
1.4.3.2. Il-metodi li ġejjin jistgħu jintużaw biss bħala mezz supplimentari ta’ eżaminar:
(a) klieb li jindividwaw l-isplussivi; u
(b) tagħmir għall-individwazzjoni ta’ traċċi tal-isplussivi (ETD).
1.4.3.3. Il-metodi tal-eżaminar għandhom ikunu wkoll soġġetti għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni
separata li ħadet il-Kummissjoni.
1.4.4.

Eżenzjonijiet u proċeduri ta’ eżaminar speċjali

1.4.4.1. L-awtorità xierqa tista’, għal raġunijiet oġġettivi, tippermetti li vetturi jkunu eżentati mill-eżami, jew li jkunu
soġġetti għal proċeduri ta’ eżaminar speċjali, sakemm ikunu skortati minn persuna awtorizzata tiskorta skont ilpunt 1.2.7.3.
1.4.4.2. Eżenzjonijiet u proċeduri ta’ eżaminar speċjali għandhom ikunu wkoll soġġetti għad-dispożizzjonijiet addizz
jonali stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
1.5.

SORVELJANZA, GĦASSA U KONTROLLI FIŻIĊI OĦRA

1.5.1.

Għandha titwettaq sorveljanza jew għassa sabiex jiġu mmonitorjati:
(a) il-konfini bejn iż-żoni tal-art, iż-żoni tal-ajru, iż-żoni ta’ sigurtà ristretta, il-partijiet kritiċi u, fejn applikabbli,
iż-żoni demarkati; u
(b) iż-żoni tat-terminals u ż-żoni li jkunu fil-qrib tagħhom li jkunu aċċessibbli għall-pubbliku, inklużi ż-żoni ta’
parkeġġ u l-partijiet tat-toroq li jgħaddu minnhom il-vetturi; u
(c) il-validità tal-karti tal-identifkazzjoni tal-persuni f’żoni ta’ sigurtà ristretta għajr f’dawk iż-żoni fejn ikun
hemm il-passiġġieri u li l-karti tal-identifikazzjoni tagħhom ikunu jidhru; u
(d) il-validità tal-passes tal-vetturi u li l-passes ikunu jidhru meta l-vetturi jinsabu fiż-żoni tal-ajru; u
(e) il-bagalji tal-istiva, il-merkanzija u l-posta, il-provvisti għal matul it-titjira, il-posta u l-materjali tat-traspor
tatur tal-ajru fil-partijiet kritiċi li jkunu qegħdin jistennew biex jitgħabbew.

1.5.2.

Il-frekwenza ta’ u l-mezzi għat-twettiq tas-sorveljanza u l-għassa għandhom jiġu bbażati fuq valutazzjoni tarriskji mwettqa mill-awtorità xierqa, li tqis:
(a) id-daqs tal-ajruport, inklużi l-għadd u n-natura tal-operazzjonijiet; u
(b) it-taqsim tal-ajruport, b’mod partikolari l-interrelazzjoni bejn iż-żoni stabbiliti fl-ajruport; u
(c) il-possibbiltajiet u l-limitazzjonijiet tal-mezzi għat-twettiq tas-sorveljanza u l-għassa.
Il-partijiet tal-valutazzjoni tar-riskji relatati mal-frekwenza ta’ u l-mezzi għat-twettiq tas-sorveljanza u l-għassa
għandhom, meta mitluba, jiġu pprovduti bil-miktub għal finijiet ta’ monitoraġġ tal-konformità.
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1.5.3.

Is-sorveljanza u l-għassa ma għandhomx isegwu mudell prevedibbli. Il-validità tal-karti tal-identifikazzjoni
għandhom jiġu ċċekkjati fuq bażi aleatorja.

1.5.4.

Għandu jkun hemm miżuri li jiskoraġġixxu kemm li persuni jiksru l-punti ta’ kontroll tas-sigurtà kif ukoll, li
f’każ li jseħħ it-tali ksur, jippermettu li l-ksur u r-riperkussjonijiet tiegħu jiġu solvuti u rrettifikati.
2 ŻONI DEMARKATI TAL-AJRUPORTI

L-ebda dispożizzjoni f’dan ir-Regolament.
3 SIGURTÀ TAL-INĠENJI TAL-AJRU
3.0.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

3.0.1.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, trasportatur tal-ajru għandu jiżgura l-implimentazzjoni tal-miżuri
stabbiliti f’dan il-kapitolu fir-rigward tal-inġenji tal-ajru tiegħu.

3.0.2.

Il-pajjiżi terzi fejn l-istandards tas-sigurtà applikati huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għall-istandards bażiċi
komuni fir-rigward tas-sigurtà tal-inġenji tal-ajru huma elenkati fid-Dokument Mehmuż 3-B.

3.0.3.

Inġenju tal-ajru jeħtieġ li ma jkunx soġġett għal kontroll ta’ sigurtà ta’ inġenju tal-ajru. Għandu jkun soġġett għal
tfittxija ta’ sigurtà tal-inġenju tal-ajru skont il-punt 3.1.

3.0.4.

Trasportatur tal-ajru għandu, meta mitlub, jiġi nnotifkat mill-operatur tal-ajruport dwar jekk l-inġenju tal-ajru
tiegħu jkunx jinsab f’parti kritika jew le. Meta dan it-tagħrif ma jkunx ċar, wieħed għandu jassumi li l-inġenju talajru jinsab f’parti li mhijiex kritika.

3.0.5.

Meta żona ma tibqax titqies bħala parti kritika minħabba bidla fl-istatus tas-sigurtà l-ajruport imbagħad għandu
jgħarraf lil dawk it-trasportaturi bl-ajru milquta.

3.1.

TFITTXIJA TA’ SIGURTÀ TAL-INĠENJU TAL-AJRU

3.1.1.

Meta għandha titwettaq tfittxija ta’ sigurtà ta’ inġenju tal-ajru

3.1.1.1. Inġenju tal-ajru dejjem għandu jiġi soġġett għal tfittxija tas-sigurtà ta’ inġenju tal-ajru kull meta jkun hemm
raġuni sabiex wieħed jemmen li persuni mhux awtorizzati setgħu kellhom aċċess għalih.
3.1.1.2. Tfittxija tas-sigurtà ta’ inġenju tal-ajru għandha tikkonsisti minn eżami taż-żoni tal-inġenju tal-ajru ddefiniti li
huma stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
3.1.1.3. Inġenju tal-ajru li jasal f’parti kritika minn pajjiż terz li mhux elenkat fid-Dokument Mehmuż 3-B għandu jkun
soġġett għal tfittxija tas-sigurtà ta’ inġenju tal-ajru fi kwalunkwe ħin wara l-iżbarkar tal-passiġġieri u/jew il-ħatt
tal-istiva.
3.1.1.4. Inġenju tal-ajru li jkun ġej minn Stat Membru fejn kien fi tranżitu wara li jkun wasal minn pajjiż terz li mhux
elenkat fid-Dokument Mehmuż 3-B għandu jitqies bħala inġenju tal-ajru li jkun ġej minn pajjiż terz.
3.1.1.5. Il-ħin li fih għandha titwettaq it-tfittxija tas-sigurtà ta’ inġenju tal-ajru għandu jkun ukoll soġġett għad-dispo
żizzjonijiet addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
3.1.2.

Kif għandha titwettaq tfittxija ta’ sigurtà ta’ inġenju tal-ajru
Il-mod kif għandha titwettaq it-tfittxija tas-sigurtà ta’ inġenju tal-ajru għandu jkun soġġett għad-dispożizzjonijiet
stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.

3.1.3.

Tagħrif dwar it-tfittxija tas-sigurtà ta’ inġenju tal-ajru
It-tagħrif li ġej dwar it-tfittxija tas-sigurtà ta’ inġenju tal-ajru ta’ titjira li tkun se titlaq għandu jiġi rreġistrat u
għandu jinżamm x’imkien mhux fuq l-inġejnu tal-ajru matul it-titjira jew għal 24 siegħa, skont liema minnhom
ikun l-itwal.
— in-numru tat-titjira; u
— id-destinazzjoni; u
— l-oriġini tat-titjira preċedenti; u
— indikazzjoni dwar jekk twettqitx jew le t-tfittxija tas-sigurtà ta’ inġenju tal-ajru.
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Meta t-tfittxija tas-sigurtà ta’ inġenju tal-ajru tkun twettqet, it-tagħrif għandu jinkludi wkoll:

— id-data u l-ħin meta tkun twettqet it-tfittxija tas-sigurtà tal-inġenju tal-ajru; u

— l-isem u l-firma tal-persuna responsabbli għat-twettiq tat-tfittxija tas-sigurtà tal-inġenju tal-ajru.

3.2.

PROTEZZJONI TAL-INĠENJI TAL-AJRU

3.2.1.

Protezzjoni tal-inġenji tal-ajru - ġenerali

3.2.1.1. Ikun fejn ikun ipparkjat fl-ajruport, inġenju tal-ajru għandu jkun protett minn aċċess mhux awtorizzat billi:

(a) jkun żgurat li l-persuni li jfittxu li jiksbu aċċess mhux awtorizzat jiġu kkontrollati minnufih; jew

(b) jkollu l-bibien esterni tiegħu magħluqa. Meta l-inġenju tal-ajru jkun f’parti kritika, il-bibien esterni li ma
jkunux aċċessibbli mill-art għandhom jitqiesu magħluqa jekk l-għajnuniet għall-aċċess ikunu tneħħew u
tqiegħdu ‘ll bogħod biżżejjed mill-inġenju tal-ajru sabiex l-aċċess jiġi evitat b’mod raġonevoli; jew

(c) jkun hemm mezzi elettroniċi li immedjatament jindividwaw aċċess mhux awtorizzat.

3.2.1.2. Il-Punt 3.2.1.1 ma għandux japplika għal inġenju tal-ajru pparkjat f’ħangar li jkun imsakkar jew protett b’xi mod
ieħor minn aċċess mhux awtorizzat.

3.2.2.

Protezzjoni addizzjonali ta’ inġenju tal-ajru bil-bibien esterni magħluqa f’parti oħra għajr il-parti kritika

3.2.2.1. Meta l-bibien esterni jingħalqu u l-inġenju tal-ajru jkun f’parti għajr il-parti kritika, kull bieb estern għandu
wkoll:

(a) ikollu l-għajnuniet għall-aċċess imneħħija; jew

(b) ikun issiġillat; jew

(c) ikun imsakkar; jew

(d) jiġi mmonitorjat.

Il-punt (a) ma għandux japplika għal bieb li jkun aċċessibbli mill-art.

3.2.2.2. Meta jitneħħew l-għajnuniet għall-aċċess għall-bibien li ma jkunux aċċessibbli mill-art, għandhom jitqiegħdu ‘l
bogħod biżżejjed mill-inġenju tal-ajru sabiex l-aċċess jiġi evitat b’mod raġonevoli.

3.2.2.3. Meta l-bibien esterni jkunu msakkra, il-persuni li jkollhom ħtieġa operazzjonali biss għandhom ikunu jistgħu
jiftħu dawn il-bibien.

3.2.2.4. Meta l-bibien esterni jiġu mmonitorjati, il-monitoraġġ għandu jiżgura li l-aċċess mhux awtorizzat għall-inġenju
tal-ajru jiġi individwat immedjatament.

3.2.2.5. Il-protezzjoni tal-inġenji tal-ajru bil-bibien esterni magħluqa f’parti għajr parti kritika għandha tkun soġġetta
wkoll għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
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DOKUMENT MEHMUŻ 3-A
TFITTXIJA TAS-SIGURTÀ TA’ INĠENJU TAL-AJRU
Id-dispożizzjonijiet dettaljati għal tfittxija tas-sigurtà ta’ inġenju tal-ajru huma stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet ilKummissjoni.
DOKUMENT MEHMUŻ 3-B
SIGURTÀ TAL-INĠENJI TAL-AJRU
PAJJIŻI TERZI RIKONOXXUTI LI QEGĦDIN JAPPLIKAW L-ISTANDARDS TAS-SIGURTÀ EKWIVALENTI GĦALLISTANDARDS BAŻIĊI KOMUNI
Fir-rigward tas-sigurtà tal-inġenji tal-ajru, il-pajjiżi terzi li ġejjin ġew rikonoxxuti li qegħdin japplikaw l-istandards tassigurtà ekwivalenti għall-istandards bażiċi komuni:
4 PASSIĠĠIERI U BAGALJI TAL-KABINA
4.0.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

4.0.1.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, l-awtorità, l-operatur tal-ajruport, it-trasportatur tal-ajru jew l-entità
responsabbli skont il-programm nazzjonali tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Rego
lament (KE) Nru 300/2008 għandhom jiżguraw l-implimentazzjoni tal-miżuri stabbiliti f’dan il-kapitolu.

4.0.2.

Il-pajjiżi terzi fejn l-istandards tas-sigurtà applikati huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għall-istandards bażiċi
komuni fir-rigward tas-sigurtà tal-passiġġieri u tal-bagalji tal-kabina huma elenkati fid-Dokument Mehmuż 4-B.

4.0.3.

Il-passiġġieri u l-bagalji tal-kabina tagħhom li jkunu ġejjin minn Stat Membru fejn l-inġenju tal-ajru kien fi
tranżitu wara li jkun wasal minn pajjiż terz li ma jkunx elenkat fid-Dokument Mehmuż 4-B għandhom jitqiesu
bħala passiġġieri u bagalji tal-kabina li ġejjin minn pajjiż terz, sakemm ma jkunx hemm konferma li dawn ilpassiġġieri u l-bagalji tal-kabina tagħhom ġew skrinjati f’dak l-Istat Membru.

4.0.4.

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu “likwidi, aerosols u ġellijiet” (LAGs) għandhom jinkludu pejsts, lozjonijiet,
taħlitiet likwidi/solidi u l-kontenut ta’ reċipjenti taħt pressjoni, bħalma huma l-pejst għat-tindif tas-snien, ilġell tax-xagħar, xarbiet, sopop, xropp, fwieħa, fowm tal-leħja u oġġetti oħra b’konsistenzi simili.

4.1.

SKRINJAR TAL-PASSIĠĠIERI U TAL-BAGALJI TAL-KABINA

4.1.1.

Skrinjar tal-passiġġieri

4.1.1.1. Qabel l-iskrinjar, il-passiġġieri għandhom jinżgħu il-kowtijiet u l-ġkieket u dawn għandhom jiġu skrinjati bħala
bagalji tal-kabina.
4.1.1.2. Il-passiġġieri għandhom jiġu skrinjati permezz ta’:
(a) tfittxija bl-idejn; jew
(b) individwaturi tal-metall li tgħaddi minnhom (WTMD).
Meta dak li jkun qiegħed iwettaq l-iskrinjar ma jkunx jista’ jiddetermina jekk il-passiġġieri humiex iġorru oġġetti
pprojbiti jew le, il-passiġġier ma għandux jingħata aċċess għal żoni ta’ sigurtà ristretta jew għandu jerġa’ jiġi
skrinjat sa ma dak li jkun qiegħed iwettaq l-iskrinjar ikun sodisfatt.
4.1.1.3. Meta ssir tfittxija bl-idejn din għandha titwettaq b’mod li jiżgura b’mod raġonevoli li l-persuna ma tkunx qiegħda
ġġorr oġġetti pprojbiti.
4.1.1.4. Meta t-tagħmir jiskatta l-allarm tad-WTMD, il-kawża tal-allarm għandha tiġi riżolta.
4.1.1.5. Tagħmir ta’ individwazzjoni tal-metall li jinżamm fl-idejn (HHMD) jista’ jintuża biss bħala mezz supplimentari
għall-iskrinjar. Ma għandux jissostitwixxi r-rekwiżiti ta’ tfittxija bl-idejn.
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4.1.1.6. Meta annimal ħaj jitħalla jinġarr fil-kabina ta’ inġenju tal-ajru, dan għandu jiġi skrinjat jew bħala passiġġier jew
bħala bagalja tal-kabina.
4.1.1.7. L-awtorità xierqa tista’ toħloq kategoriji ta’ passiġġieri li, għal raġunijiet oġġettivi, għandhom ikunu soġġetti għal
proċeduri speċjali ta’ skrinjar jew jistgħu jiġu eżentati mill-iskrinjar. Il-Kummissjoni għandha tiġi mgħarrfa dwar
il-kategoriji maħluqa.
4.1.1.8. L-iskrinjar tal-passiġġieri għandu jkun ukoll soġġett għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni
separata li ħadet il-Kummissjoni.
4.1.2.

L-iskrinjar tal-bagalji tal-kabina

4.1.2.1. Qabel l-iskrinjar, il-kompjuters li jinġarru u oġġetti kbar oħra li jaħdmu bl-elettriku għandhom jitneħħew millbagalji tal-kabina u għandhom jiġu skrinjati b’mod separat.
4.1.2.2. Qabel l-iskrinjar, l-LAGs għandhom jitneħħew mill-bagalji tal-kabina u għandhom jiġu skrinjati b’mod separat,
sakemm it-tagħmir li jkun qiegħed jintuża għall-iskrinjar tal-bagalji tal-kabina jkun jista’ jiskrinja kontenituri
multipli tal-LAGs magħluqa fil-bagalji.
Meta l-LAGs jitneħħew mill-bagalji tal-kabina, il-passiġġier għandu jippreżenta:
(a) l-LAGs kollha f’kontenituri individwali b’kapaċità ta’ mhux aktar minn 100 millilitru jew l-ekwivalenti
f’borża tal-plastik trasparenti li tista’ terġa’ tiġi ssiġillata mill-ġdid b’kapaċità li ma taqbiżx il-litru (1), fejn
il-kontenut tal-borża tal-plastik ikun joqgħod tajjeb fil-borża u l-borża tkun magħluqa kompletament; u
(b) l-LAGs l-oħra b’mod separat.
4.1.2.3. Il-bagalji tal-kabina għandhom jiġu skrinjati permezz ta’:
(a) tfittxija bl-idejn; jew
(b) tagħmir tar-raġġi X; jew
(c) tagħmir b’sistemi għall-individwazzjoni tal-isplussivi (EDS).
Meta dak li jkun qiegħed iwettaq l-iskrinjar ma jkunx jista’ jiddetermina jekk il-bagalji tal-kabina fihomx oġġetti
pprojbiti jew le, dawn għandhom jew jiġu rrifjutati jew jerġgħu jiġu skrinjati sa ma dak li jkun qiegħed iwettaq liskrinjar ikun sodisfatt.
4.1.2.4. Tfittxija bl-idejn tal-bagalji tal-kabina għandha tikkonsisti minn kontroll manwali tal-bagalji, inkluż il-kontenut
tagħhom, sabiex jiġi żgurat b’mod raġonevoli li ma jkunx fihom oġġetti pprojbiti.
4.1.2.5. Meta jintuża tagħmir tar-raġġi X jew bl-EDS, dak li jkun qiegħed iwettaq l-iskrinjar għandu jara kull immaġni.
4.1.2.6. Meta jintuża tagħmir tar-raġġi X jew bl-EDS, l-allarmi kollha għandhom jiġu riżolti sa ma dak li jkun qiegħed
iwettaq l-iskrinjar ikun sodisfatt sabiex jiġi żgurat b’mod raġonevoli li l-ebda oġġett ipprojbit ma jinġarr fiż-żona
ta’ sigurtà ristretta (SRA) jew abbord l-inġenju tal-ajru.
4.1.2.7. Meta jintuża tagħmir tar-raġġi X jew bl-EDS, kwalunkwe oġġett li minħabba d-densità tiegħu ma jħallix lil dak li
jkun qiegħed iwettaq l-iskrinjar janalizza l-kontenut tal-bagalji tal-kabina għandu jinħareġ mill-bagalji. Il-bagalji
għandhom jerġgħu jiġu skrinjati u l-oġġett għandu jiġi skrinjat b’mod separat bħala bagalja tal-kabina.
4.1.2.8. Kwalunkwe bagalja li fiha jinsab oġġett kbir li jaħdem bl-elettriku għandha terġà tiġi skrinjata mingħajr dak loġġett fiha u l-oġġett li jaħdem bl-elettriku għandu jiġi skrinjat b’mod separat.
4.1.2.9. Klieb għall-individwazzjoni ta’ splussivi u tagħmir ta’ individwazzjoni ta’ traċċi tal-isplussivi (ETD) jistgħu
jintużaw biss bħala mezzi supplimentari għall-iskrinjar.
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4.1.2.10. L-awtorità xierqa tista’ toħloq kategoriji ta’ bagalji tal-kabina li, għal raġunijiet oġġettivi, għandhom ikunu
soġġetti għal proċeduri speċjali ta’ skrinjar jew jistgħu jiġu eżentati mill-iskrinjar. Il-Kummissjoni għandha tiġi
mgħarrfa dwar il-kategoriji maħluqa.
4.1.2.11. L-awtorità xierqa tista’ tippermetti li basket diplomatiku jiġi eżentat mill-iskrinjar jew ikun soġġett għal proċe
duri ta’ sigurtà speċjali sakemm ikunu ġew issodisfati r-rekwiżiti tal-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar ir-Relazzjo
nijiet Diplomatiċi.
4.1.2.12. L-iskrinjar tal-bagalji tal-kabina għandu jkun ukoll soġġett għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati f’Deċiż
joni separata li ħadet il-Kummissjoni.
4.1.3.

Skrinjar tal-likwidi, aerosols u ġellijiet (LAGs)

4.1.3.1. L-LAGs għandhom jiġu skrinjati permezz ta’:
(a) tagħmir tar-raġġi X;
(b) sistemi għall-individwazzjoni ta’ splussivi (EDS);
(c) tagħmir ta’ individwazzjoni ta’ traċċi tal-isplussivi (ETD);
(d) strixxi għall-ittestjar permezz ta’ reazzjoni kimika; jew
(e) skeners għal-likwidi bbottiljati.
4.1.3.2. Dewqan jew ittestjar fuq il-ġilda jista’ jintuża bħala mezz supplimentari ta’ skrinjar.
4.1.3.3. L-iskrinjar tal-LAGs għandu jkun ukoll soġġett għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni separata li
ħadet il-Kummissjoni.
4.1.3.4. L-LAGs li jinġarru mill-passiġġieri jistgħu jiġu eżentati mill-iskrinjar jekk l-LAG jkun:
(a) f’kontenituri individwali b’kapaċità li ma taqbiżx il-100 millilitru jew l-ekwivalenti f’borża tal-plastik traspa
renti li tista’ terġa tiġi ssiġillata mill-ġdid li ma taqbiżx il-litru (1), billi l-kontenut tal-borża tal-plastik
joqgħod tajjeb u l-borża tkun magħluqa kompletament; jew
(b) se jintuża matul il-vjaġġ u huwa meħtieġ għal raġunijiet mediċi inkella bħala rekwiżit speċjali tad-dieta,
inkluż l-ikel tat-trabi. Meta jintalab jagħmel dan, il-passiġġier għandu jagħti prova tal-awtentiċità tal-likwidu
eżentat; jew
(c) inxtara minn żona tal-ajru lil hinn mill-punt fejn jiġu kkontrollati l-karti tat-tlugħ, minn ħwienet li huma
soġġetti għal proċeduri approvati tas-sigurtà bħala parti mill-programm tas-sigurtà tal-ajruport, bil-kundizz
joni li l-likwidu jkun ippakkjat f’borża li tidher li ma tkunx ġiet imbagħbsa kif ukoll li tagħti biżżejjed provi
li jkun inxtara mill-ajruport dakinhar; jew
(d) inkiseb fiż-żona ta’ sigurtà ristretta minn ħwienet li huma soġġetti għal proċeduri approvati tas-sigurtà bħala
parti mill-programm tas-sigurtà fl-ajruport; jew
(e) inkiseb minn ajruport ieħor tal-Komunità, bil-kundizzjoni li l-likwidu jkun ippakkjat f’borża li tidher li ma
tkunx ġiet imbagħbsa kif ukoll li tagħti biżżejjed provi li jkun inxtara mill-ajruport minn żona tal-ajru
dakinhar; jew
(f) inkiseb abbord inġenju tal-ajru ta’ trasportatur tal-ajru Komunitarju, bil-kundizzjoni li l-likwidu jkun
ippakkjat f’borża li tidher li ma tkunx ġiet imbagħbsa u li tagħti biżżejjed provi li jkun inxtara abbord
dak l-inġenju tal-ajru dakinhar;
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PROTEZZJONI TAL-PASSIĠĠIERI U TAL-BAGALJI TAL-KABINA
Il-protezzjoni tal-passiġġieri u tal-bagalji tal-kabina għandha tkun soġġetta għad-dispożizzjonijiet stipulati
f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.

4.3.

PASSIĠĠIERI POTENZJALMENT PROBLEMATIĊI

4.3.1.

Trasportatur tal-ajru għandu jiġi nnotifkat bil-miktub minn qabel mill-awtorità kompetenti dwar il-ħsieb li
passiġġier potenzjalment problematiku se jittella’ abbord l-inġenju tal-ajru tiegħu.

4.3.2.

In-notifika għandha tinkludi d-dettalji li ġejjin:
(a) l-identità u s-sess tal-persuna; u
(b) ir-raġuni tal-vjaġġ; u
(c) l-isem u t-titlu tal-iskorta/i, jekk ikun(u) ipprovdut/i; u
(d) valutazzjoni tar-riskji mill-awtorità kompetenti, inklużi r-raġunijiet dwar jekk għandux ikun hemm skorta
jew le; u
(e) arranġament minn qabel dwar il-postijiet, jekk meħtieġa; u
(f) in-natura tad-dokumenti tal-ivvjaġġar disponibbli.
It-trasportatur tal-ajru għandu jipprovdi lill-pilota kmandant b’dan it-tagħrif qabel ma l-passiġġieri jitilgħu
abbord l-inġenju tal-ajru.

4.3.3.

L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-persuni taħt kustodja legali dejjem jiġu skortati.

4.4.

OĠĠETTI PPROJBITI

4.4.1.

Il-passiġġieri ma għandux ikollhom il-permess li jġorru l-oġġetti elenkati fid-Dokument Mehmuż 4-C fiż-żoni ta’
sigurtà ristretta jew abbord inġenju tal-ajru.

4.4.2.

Tista’ tingħata eżenzjoni għall-punt 4.4.1. bil-kundizzjoni li:
(a) l-awtorità xierqa tkun tat kunsens li l-oġġett jista’ jinġarr; u
(b) it-trasportatur tal-ajru ġie mgħarraf dwar il-passiġġier u l-oġġett li qiegħed iġorr qabel ma l-passiġġieri jkunu
telgħu abbord l-inġenju tal-ajru, u
(c) ikun hemm konformità mar-regoli tas-sikurezza applikabbli.
Dawn l-oġġetti għandhom imbagħad jitqiegħdu taħt kundizzjonijiet sikuri abbord l-inġenju tal-ajru.

4.4.3.

It-trasportatur tal-ajru għandu jiżgura li l-passiġġieri jiġu mgħarrfa dwar l-oġġetti pprojbiti elenkati fid-Dokument
Mehmuż 4-C qabel ma jsir iċ-check in.
DOKUMENT MEHMUŻ 4-A
REKWIŻITI GĦAL TFITTXIJA BL-IDEJN

Id-dispożizzjonijiet dettaljati għal tfittxija bl-idejn huma stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
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DOKUMENT MEHMUŻ 4-B
PASSIĠĠIERI U BAGALJI TAL-KABINA
PAJJIŻI TERZI RIKONOXXUTI LI QEGĦDIN JAPPLIKAW L-ISTANDARDS TAS-SIGURTÀ EKWIVALENTI GĦALLISTANDARDS BAŻIĊI KOMUNI
Fir-rigward tas-sigurtà tal-inġenji tal-ajru, il-pajjiżi terzi li ġejjin ġew rikonoxxuti li qegħdin japplikaw l-istandards tassigurtà ekwivalenti għall-istandards bażiċi komuni:
DOKUMENT MEHMUŻ 4-C
PASSIĠĠIERI U BAGALJI TAL-KABINA
LISTA TA’ OĠĠETTI PPROJBITI
Mingħajr preġudizzju għar-regoli tas-sikurezza applikabbli, il-passiġġieri ma għandhomx permess iġorru l-oġġetti li ġejjin
fiż-żoni ta’ sigurtà ristretta u abbord inġenju tal-ajru:
a) armi tan-nar u kwalunkwe apparat ieħor li jiskarika l-projettili — apparat li jista’, jew li jidher li jista’ jintuża sabiex jikkawża
ġrieħi serji billi jiskarika projettili, inklużi:
— armi tan-nar ta’ kull tip, bħalma huma l-pistoli, ir-revolvers, l-azzarini, is-snieter
— armi tan-nar tal-logħob, kopji u imitazzjonijiet tal-armi tan-nar li dak li jkun jista’ jaħsibhom armi ta’ vera
— partijiet komponenti ta’ armi tan-nar, esklużi l-miri teleskopiċi
— armi tal-arja u tas-CO2 kkumpressati, bħalma huma pistoli, armi li jisparaw il-pritkuni, azzarini u armi li jisparaw
il-ball bearings
— pistoli tas-suffarelli tas-sinjali u pistoli tat-tlielaq
— qwies, “cross bows” u vleġeġ
— apparat li jispara l-ħarpuni jew il-froxxni
— wdab u żbandoli
b) apparat li jistordi — apparat maħsub speċifikament biex jistordi jew jimmobilizza, inklużi:
— apparat li jixxokkja, bħalma huma l-pistoli li jistordu, tasers u lembubi li jistordu
— apparat li jistordi l-annimali u li joqtol l-annimali
— kimiċi, gassijiet u sprejs li jrendu inkapaċi, bħalma huma l-mace, l-isprejs tal-bżar, l-isprejs tal-bżar aħdar, il-gass
tad-dmugħ, sprejs tal-aċidu u sprejs li jgerrxu l-annimali
c) oġġetti b’ponta taqta’ jew xifer jaqta’ — oġġetti b’ponta taqta’ jew xifer jaqta’ li jistgħu jintużaw sabiex jikkawżaw ġrieħi
serji, inklużi:
— oġġetti għat-tqattigħ, bħall-imnanar, mannaretti u skieken tal-biċċiera
— fisien u baqquni tas-silġ
— xfafar tal-leħja
— xfafar tal-kartun
— skieken bi xfafar ta’ aktar minn 6 ċm
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— mqassijiet bi xfafar ta’ aktar minn 6 ċm mill-fulkru
— tagħmir tal-arti marzjali bil-ponta taqta’ jew b’xifer jaqta’
— xwabel
d) għodod tal-ħaddiema — għodod li jistgħu jintużaw jew biex jikkawżaw ġrieħi serji jew inkella biex jheddu s-sikurezza
tal-inġenju tal-ajru, inklużi:
— lievi
— drillers u trapani, inklużi d-drillers portabbli mingħajr wajer
— għodod bi xfafar jew xaftijiet ta’ aktar minn 6 ċm li jistgħu jintużaw bħala armi, bħalma huma t-turnaviti u lfurmaturi
— srieraq, inklużi s-srieraq portabbli mingħajr wajer
— torċi tal-ħruq
— apparat li jispara l-boltijiet u l-imsiemer
e) strumenti spuntati — oġġetti li jistgħu jintużaw biex jikkawżaw ġrieħi serji mad-daqqa, inklużi:
— mazez tal-baseball u tas-softball
— mazez u lembubi, bħall-billy clubs, blackjacks u lembubi tal-għassa
— tagħmir tal-arti marzjali
f) splussivi u sustanzi u apparat inċendjarji/u — splussivi u sustanzi u apparat inċendjarji/u li jistgħu, jew jidhru li jistgħu,
jintużaw biex jikkawżaw ġrieħi serji jew biex jheddu s-sikurezza tal-inġenju tal-ajru, inklużi:
— munizzjon
— mezzi detonaturi
— detonaturi u miċeċ
— tagħmir splussiv ta’ imitazzjoni
— mini, granadi u oġġetti splussivi militari oħra
— logħob tan-nar u pirotekniki oħra
— bombi tad-duħħan u stoċċijiet li jiġġeneraw id-dħaħen
— dinamite, porvli u splussivi plastiċi
5 BAGALJI TAL-ISTIVA
5.0.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

5.0.1.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, l-awtorità, l-operatur tal-ajruport, it-trasportatur tal-ajru jew l-entità
responsabbli skont il-programm nazzjonali tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Rego
lament (KE) Nru 300/2008 għandhom jiżguraw l-implimentazzjoni tal-miżuri stabbiliti f’dan il-kapitolu.
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5.0.2.

Il-pajjiżi terzi fejn l-istandards tas-sigurtà applikati huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għall-istandards bażiċi
komuni fir-rigward tal-bagalji tal-istiva huma elenkati fid-Dokument Mehmuż 5-A.

5.0.3.

Il-bagalji tal-istiva li jkunu ġejjin minn Stat Membru fejn l-inġenju tal-ajru kien fi tranżitu wara li jkun wasal
minn pajjiż terz li ma jkunx elenkat fid-Dokument Mehmuż 5-A għandhom jitqiesu bħala bagalji tal-istiva li
ġejjin minn pajjiż terz, sakemm ma jkunx hemm konferma li dawn il-bagalji tal-istiva ġew skrinjati f’dak l-Istat
Membru.

5.0.4.

Għall-finijiet ta’ dan il-kapitolu, “bagalji sikuri” tfisser bagalji skrinjati għal ġol-istiva li huma protetti b’mod fiżiku
sabiex jipprevjenu t-tidħil ta’ kwalunkwe oġġett.

5.1.

SKRINJAR TAL-BAGALJI TAL-ISTIVA

5.1.1.

Il-metodi li ġejjin, jew individwalment jew flimkien, għandhom jintużaw għall-iskrinjar tal-bagalji:
(a) tfittxija bl-idejn; jew
(b) tagħmir tar-raġġi X; jew
(c) sistemi għall-individwazzjoni ta’ splussivi (EDS); jew
(d) tagħmir ta’ individwazzjoni ta’ traċċi tal-isplussivi (ETD).
Meta dak li jkun qiegħed iwettaq l-iskrinjar ma jkunx jista’ jiddetermina jekk il-bagalji tal-istiva fihomx oġġetti
pprojbiti jew le, għandhom jew jiġu rrifjutati jew jerġgħu jiġu skrinjati sa ma dak li jkun qiegħed iwettaq liskrinjar ikun sodisfatt.

5.1.2.

Tfittxija bl-idejn għandha tikkonsisti minn kontroll manwali bir-reqqa tal-bagalji, inkluż il-kontenut kollu
tagħhom, sabiex jiġi żgurat b’mod raġonevoli li ma jkunx fihom oġġetti pprojbiti.

5.1.3.

Meta jintuża tagħmir tar-raġġi X jew bl-EDS, kwalunkwe oġġett ta’ densità li ma tħallix lil dak li jkun qiegħed
iwettaq l-iskrinjar janalizza l-kontenut tal-bagalji għandu jagħti lok sabiex il-bagalji jiġu soġġetti għal metodu
ieħor ta’ skrinjar.

5.1.4.

L-iskrinjar b’tagħmir ta’ individwazzjoni ta’ traċċi tal-isplussivi (ETD) għandu jikkonsisti mill-analiżi ta’ kampjuni
meħuda kemm minn ġol-bagalji kif ukoll mill-parti ta’ barra tal-bagalji u mill-kontenut tagħhom. Il-kontenut
jista’ jiġi soġġett ukoll għal tfittxija bl-idejn.

5.1.5.

L-awtorità xierqa tista’ toħloq kategoriji ta’ bagalji tal-istiva li, għal raġunijiet oġġettivi, għandhom ikunu soġġetti
għal proċeduri speċjali ta’ skrinjar jew jistgħu jiġu eżentati mill-iskrinjar. Il-Kummissjoni għandha tiġi mgħarrfa
dwar il-kategoriji maħluqa.

5.1.6.

L-iskrinjar tal-bagalji tal-istiva għandu jkun ukoll soġġett għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni
separata li ħadet il-Kummissjoni.

5.2.

PROTEZZJONI TAL-BAGALJI TAL-ISTIVA

5.2.1.

Il-passiġġieri ma għandux ikollhom aċċess għal bagalji tal-istiva skrinjati, sakemm ma jkunux il-bagalji tagħhom
stess u jkunu taħt sorveljanza sabiex ikun żgurat li:
(a) l-ebda oġġett ipprojbit kif hemm elenkat fid-Dokument Mehmuż 5-B ma jiddaħħal fil-bagalji tal-istiva; jew
(b) l-ebda oġġett ipprojbit kif hemm elenkat fid-Dokument Mehmuż 4-C ma jitneħħa mill-bagalji tal-istiva u
jiddaħħal f’żoni ta’ sigurtà ristretta jew abbord inġenju tal-ajru.

5.2.2.

Bagalji tal-istiva li ma jkunux ġew protetti minn interferenza mhux awtorizzata għandhom jerġgħu jiġu skrinjati
mill-ġdid.

5.2.3.

Il-protezzjoni ta’ bagalji tal-istiva għandha tkun ukoll soġġetta għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati
f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
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5.3.

TAQBIL TAL-BAGALJI

5.3.1.

Identifikazzjoni tal-bagalji tal-istiva

5.3.1.1. Trasportatur tal-ajru għandu, waqt il-proċess li tulu l-passiġġieri jkunu telgħin abbord, jiżgura li passiġġier
jippreżenta karta tat-tlugħ valida jew l-ekwivalenti li tikkorrispondi mal-bagalji tal-istiva li sar iċ-check in
tagħhom.
5.3.1.2. Trasportatur tal-ajru għandu jiżgura li teżisti proċedura li tidentifika l-bagalji tal-istiva tal-passiġġieri li ma
telgħux abbord jew li telqu mill-inġenju tal-ajru qabel it-tluq.
5.3.1.3. Jekk il-passiġġier ma jkunx abbord l-inġenju tal-ajru, il-bagalji tal-istiva li jikkorrispondu mal-karta tat-tlugħ
tiegħu jew l-ekwivalenti għandhom jitqiesu bħala mhux akkumpanjati.
5.3.1.4. Trasportatur tal-ajru għandu jiżgura li kull oġġett li jinsab fil-bagalji tal-istiva mhux akkumpanjati jkun identi
fikabbli b’mod ċar bħala li huwa awtorizzat għat-trasport bl-ajru.
5.3.2.

Fatturi li l-passiġġieri ma għandhomx kontroll fuqhom

5.3.2.1. Ir-raġuni għaliex il-bagalja tkun saret bagalja mhux akkumpanjata għandha tiġi rreġistrata qabel ma titgħabba
fuq l-inġenju tal-ajru, sakemm ma jiġux applikati l-kontrolli tas-sigurtà msemmija fil-punt 5.3.3.
5.3.2.2. Id-dispożizzjonijiet dettaljati addizzjonali dwar il-fatturi li l-passiġġieri ma għandhomx kontroll fuqhom huma
stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
5.3.3.

Kontrolli tas-sigurtà xierqa għall-bagalji tal-istiva mhux akkumpanjati

5.3.3.1. Bagalji tal-istiva mhux akkumpanjati li mhumiex koperti bil-punt 5.3.2 għandhom jiġu skrinjati permezz ta’
wieħed mill-metodi stipulati fil-punt 5.1.1 u, fejn applikabbli, bl-applikazzjoni tar-rekwiżiti addizzjonali stipulati
f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
5.3.3.2. Bagalji tal-istiva li jsiru bagalji mhux akkumpanjati minħabba fatturi għajr dawk imsemmija fil-punt 5.3.2
għandhom jerġgħu jiġu skrinjati wara li jitneħħew mill-inġenju tal-ajru u qabel jerġgħu jitgħabbew.
5.3.3.3. Id-dispożizzjonijiet dettaljati addizzjonali għal kontrolli tas-sigurtà xierqa għall-bagalji tal-istiva mhux akkum
panjati huma stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
5.4.

OĠĠETTI PPROJBITI

5.4.1.

Il-passiġġieri ma għandux ikollhom il-permess li jġorru l-oġġetti elenkati fid-Dokument Mehmuż 5-B fil-bagalji
tal-istiva tagħhom.

5.4.2.

Tista’ tingħata eżenzjoni għall-punt 5.4.1 bil-kundizzjoni li:
(a) l-awtorità xierqa jkollha regoli nazzjonali li jippermettu l-ġarr tal-oġġett; u
(b) jkun hemm konformità mar-regoli tas-sikurezza applikabbli.

5.4.3.

Il-passiġġieri għandhom jiġu mgħarrfa dwar l-oġġetti pprojbiti elenkati fid-Dokument Mehmuż 5-B qabel ma
jitlesta ċ-check in.
DOKUMENT MEHMUŻ 5-A
BAGALJI TAL-ISTIVA

PAJJIŻI TERZI RIKONOXXUTI LI QEGĦDIN JAPPLIKAW L-ISTANDARDS TAS-SIGURTÀ EKWIVALENTI GĦALLISTANDARDS BAŻIĊI KOMUNI
Fir-rigward tal-bagalji tal-istiva, il-pajjiżi terzi li ġejjin ġew rikonoxxuti li qegħdin japplikaw l-istandards tas-sigurtà
ekwivalenti għall-istandards bażiċi komuni:
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DOKUMENT MEHMUŻ 5-B
BAGALJI TAL-ISTIVA
LISTA TA’ OĠĠETTI PPROJBITI
Il-passiġġieri ma għandhomx il-permess iġorru l-oġġetti li ġejjin fil-bagalji tal-istiva tagħhom:
splussivi u sustanzi u apparat inċendjarji/u — splussivi u sustanzi u apparat inċendjarji/u li jistgħu jintużaw biex jikkawżaw
ġrieħi serji jew biex jheddu s-sikurezza tal-inġenju tal-ajru, inklużi:
— munizzjon
— mezzi detonaturi
— detonaturi u miċeċ
— mini, granadi u oġġetti splussivi militari oħra
— logħob tan-nar u pirotekniki oħra
— bombi tad-duħħan u stoċċijiet li jiġġeneraw id-dħaħen
— dinamite, porvli u splussivi plastiċi
6 MERKANZIJA U POSTA
6.0.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

6.0.1.

L-awtorità, l-operatur tal-ajruport, it-trasportatur tal-ajru jew l-entità kif inhuma ddefinti f’dan il-kapitolu
għandhom jiżguraw l-implimentazzjoni tal-miżuri stabbiliti f’dan il-kapitolu.

6.0.2.

Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala oġġetti pprojbiti f’kunsinni tal-merkanzija:
— apparat esplożiv u inċendjarju armat li ma jinġarrx skont ir-regoli tas-sikurezza applikabbli.

6.0.3.

Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala oġġetti pprojbiti f’kunsinni tal-posta:
— apparat esplożiv u inċendjarju, kemm jekk ikun armat kif ukoll jekk le, u l-partijiet komponenti tagħhom.

6.1.

KONTROLLI TAS-SIGURTÀ — DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

6.1.1.

Il-merkanzija u l-posta kollha għandhom jiġu skrinjati minn aġent regolat qabel ma jitgħabbew fuq inġenju talajru, sakemm:
(a) il-kontrolli tas-sigurtà meħtieġa ma jkunux ġew applikati għall-kunsinna minn aġent regolat u l-kunsinna ma
tkunx ġiet protetta minn interferenza mhux awtorizzata minn meta ġew applikati l-kontrolli tas-sigurtà sa
ma titgħabba; jew
(b) il-kontrolli tas-sigurtà meħtieġa ma jkunux ġew applikati għall-kunsinna minn kunsinnatur magħruf u lkunsinna ma tkunx ġiet protetta minn interferenza mhux awtorizzata minn meta ġew applikati l-kontrolli
tas-sigurtà sa ma titgħabba; jew
(c) il-kontrolli tas-sigurtà meħtieġa ma jkunux ġew applikati għall-kunsinna minn kunsinnatur in konto, ilkunsinna ma tkunx ġiet protetta minn interferenza mhux awtorizzata minn meta ġew applikati l-kontrolli
tas-sigurtà sa ma titgħabba, u ma tinġarrx fuq inġenju tal-ajru tal-passiġġieri; jew
(d) il-kunsinna ma tkunx eżentata mill-iskrinjar u ma tkunx ġiet protetta minn interferenza mhux awtorizzata
minn meta tkun saret merkanzija bl-ajru identifikabbli jew posta tal-ajru identifikabbli sa ma titgħabba.
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6.1.2.

Kull meta jkun hemm raġuni sabiex wieħed jemmen li kunsinna li jkunu sarulha l-kontrolli tas-sigurtà ġiet
imbgħabsa jew ma ġietx protetta minn interferenza mhux awtorizzata, din għandha tiġi skrinjata minn aġent
regolat qabel ma titgħabba fuq l-inġenju tal-ajru.

6.1.3.

Persuna li jkollha aċċess mingħajr skorta għal merkanzija bl-ajru identifikabbli jew posta bl-ajru identifikabbli li
għalihom ikunu ġew applikati il-kontrolli tas-sigurtà jeħtieġ li jkun sarilha jew kontroll tal-isfond jew kontroll ta’
qabel l-impjieg, b’eżitu pożittiv skont il-punt 11.1.

6.2.

SKRINJAR

6.2.1.

Skrinjar

6.2.1.1. Meta l-merkanzija jew il-posta tkun qiegħda tiġi skrinjata:

(a) għandu jintuża l-mezz jew il-metodu li l-aktar li huwa probabbli li jindividwa oġġetti pprojbiti, fil-qies tannatura tal-kunsinna; u

(b) il-mezz jew il-metodu użat għandu jkun ta’ standard biżżejjed li jiżgura b’mod raġonevoli li l-ebda oġġett
ipprojbit ma’ jkun moħbi fil-kunsinna.

6.2.1.2. Meta dak li jkun qiegħed iwettaq l-iskrinjar ma jistax ikun żgur b’mod raġonevoli li m’hemm l-ebda oġġett
ipprojbit fil-kunsinna, il-kunsinna għandha tiġi rrifjutata jew terġa’ tiġi skrinjata sa ma dak li jkun qiegħed
iwettaq l-iskrinjar ikun sodisfatt.

6.2.1.3. L-iskrinjar tal-merkanzija u tal-posta għandu jkun ukoll soġġett għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati
f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.

6.2.2.

Eżenzjonijiet mill-iskrinjar
Id-dispożizzjonijiet għall-eżenzjonijiet mill-iskrinjar huma stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.

6.3.

AĠENTI REGOLATI

6.3.1.

Approvazzjoni ta’ aġenti regolati

6.3.1.1. Aġenti regolati għandhom ikunu approvati mill-awtorità xierqa.

L-approvazzjoni bħala aġent regolat għandha tkun speċifika għas-sit.

Kwalunkwe entità li tapplika l-kontrolli tas-sigurtà kif inhuma msemmija fil-punt 6.3.2 għandha tkun approvata
bħala aġent regolat. Dan jinkludi fornituri ta’ servizzi ta’ loġistika li jkunu partijiet terzi responsabbli għallmagazzinaġġ integrat u servizzi tat-trasport, trasportaturi bl-ajru u aġenti tal-immaniġġar.

Aġent regolat jista’ jidħol f’sottokuntratt dwar:

(a) kwalunkwe kontroll tas-sigurtà msemmi fil-punt 6.3.2 ma’ kwalunkwe aġent regolat ieħor;

(b) kwalunkwe kontroll tas-sigurtà msemmi fil-punt 6.3.2 ma’ entità oħra, meta l-kontrolli jitwettqu fil-post talaġent regolat stess jew f’ajruport, u jkunu koperti bil-programm tas-sigurtà tal-aġent regolat jew tal-ajruport;

(c) kwalunkwe kontroll tas-sigurtà msemmi fil-punt 6.3.2 ma’ entità oħra, meta l-kontrolli jitwettqu x’imkien
ieħor li ma jkunx il-post tal-aġent regolat stess jew f’ajruport, u l-entità tkun ġiet iċċertifikata jew approvata
u elenkata sabiex tforni dawn is-servizzi mill-awtorità xierqa; u

(d) il-protezzjoni u t-trasport ta’ kunsinni għal għand trasportatur li jissodisfa r-rekwiżiti tal-punt 6.6.
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6.3.1.2. L-awtorità xierqa ta’ kull Stat Membru għandha tiddefinixxi fil-programm tas-sigurtà nazzjonali tal-avjazzjoni
ċivili tagħha kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 300/2008, ir-responsabbiltajiet għall-impli
mentazzjoni tal-proċedura li ġejja dwar l-approvazzjoni ta’ aġenti regolati:

(a) L-applikant għandu jfittex li jikseb l-approvazzjoni mill-awtorità xierqa tal-Istat Membru li fih ikunu jinsabu
l-postijiet inklużi fl-applikazzjoni.

L-applikant għandu jressaq programm ta’ sigurtà quddiem l-awtorità xierqa konċernata. Il-programm għandu
jiddeskrivi l-metodi u l-proċeduri li l-aġent għandu jsegwi sabiex ikun konformi mar-rekwiżiti tar-Regola
ment (KE) Nru 300/2008 u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu. Il-programm għandu jiddeskrivi wkoll kif ilkonformità ma’ dawn il-metodi u l-proċeduri għandha tiġi mmonitorjata mill-aġent innifsu. Programm tassigurtà ta’ trasportatur tal-ajru li jiddeskrivi l-metodi u l-proċeduri li t-trasportatur tal-ajru għandu jsegwi
sabiex ikun konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 300/2008 u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu
għandu jitqies li jissodisfa r-rekwiżit għal programm ta’ sigurtà ta’ aġent regolat.

L-applikant għandu jressaq ukoll id-“Dikjarazzjoni tal-impenji – aġent regolat” kif tinsab fid-Dokument
Mehmuż 6-A. Din id-dikjarazzjoni għandha tkun iffirmata mir-rappreżentant legali tal-applikant jew millpersuna responsabbli għas-sigurtà.

Id-dikjarazzjoni ffirmata għandha tinżamm mill-awtorità xierqa konċernata.

(b) l-awtorità xierqa, jew il-validatur indipendenti li jaġixxi f’isimha, għandhom jeżaminaw il-programm tassigurtà u mbagħad iwettqu verifika fuq il-post tas-siti speċifikati sabiex jiġi vvalutat jekk l-applikant huwiex
konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 300/2008 u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu.

L-awtorità xierqa, jew il-validatur independenti li jaġixxi f’isimha, għandhom iqisu jekk l-applikant huwiex
jew le d-detentur ta’ ċertifikat tal-Operatur Ekonomiku Awtorizzat (AEO) imsemmi fil-punt (b) jew (c) talArtikolu 14a (1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1875/2006 (1) li jemenda r-Regolament (KEE)
2454/93 (2).

(c) Jekk l-awtorità xierqa tkun sodisfatta bit-tagħrif ipprovdut taħt il-punti (a) u (b), għandha tiżgura li d-dettalji
meħtieġa tal-aġent jiddaħħlu fil-“bażi tad-dejta tal-KE tal-aġenti regolati u l-kunsinnaturi magħrufa mhux
aktar tard mill-jum tax-xogħol li jkun imiss. Meta t-tagħrif jiddaħħal fil-bażi tad-dejta l-awtorità xierqa
għandha tassenja identifikatur alfanumeriku uniku skont il-format standard lil kull sit approvat.

Jekk l-awtorità xierqa ma tkunx sodisfatta bit-tagħrif ipprovdut taħt il-punti (a) u (b) ir-raġunijiet għandhom
jiġu nnotifikati minnufih lill-entità li tkun qiegħda tfittex li tikseb l-approvazzjoni bħala aġent regolat.

Meta programm tas-sigurtà ta’ trasportatur tal-ajru jiddeskrivi l-metodi u l-proċeduri li t-trasportatur tal-ajru
għandu jsegwi sabiex ikun konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 300/2008 u l-atti tal-impli
mentazzjoni tiegħu, it-trasportatur tal-ajru jista’ jitqies li jissodisfa r-rekwiżiti tal-punti (a) u (b) għas-siti
kollha speċifikati fil-programm. Verifika fuq il-post tas-siti speċifikati fil-programm tas-sigurtà tat-traspor
tatur tal-ajru għandha titwettaq mhux aktar tard minn sentejn (2) wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Meta aġent regolat ikun ġie approvat jew skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2320/2002 inkella
skont ir-Regolament (KE) Nru 820/2008 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008) 4333, jista’ jitqies bħala
aġent regolat għall-finijiet tar-Regolament (KE) 300/2008 u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu għas-siti kollha
fejn tkun saret verifika fuq il-post.

(d) Aġent regolat ma għandux jitqies approvat qabel ma d-dettalji tiegħu jiddaħħlu fil-“bażi tad-dejta tal-KE talaġenti regolati u l-kunsinnaturi magħrufa”.
(1) ĠU L 360, 19.12.2006, p. 64.
(2) ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.
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6.3.1.3. Aġent irregolat għandu jinnomina tal-anqas persuna waħda f’kull sit li għandha tkun responsabbli għall-impli
mentazzjoni tal-programm tas-sigurtà li jkun ġie sottomess. Jeħtieġ li din il-persuna jkun sarilha kontroll talisfond b’eżitu pożittiv skont il-punt 11.1.
6.3.1.4. Aġent regolat għandu jerġa’ jiġi vvalidat mill-ġdid f’intervalli regolari li ma jaqbżux il-ħames (5) snin. Dan
għandu jinkludi verifika fuq il-post sabiex jiġi vvalutat jekk l-aġent regolat għadux konformi mar-rekwiżiti tarRegolament (KE) Nru 300/2008 u mal-atti tal-implimentazzjoni tiegħu.
Spezzjoni fuq il-post ta’ aġent regolat mill-awtorità xierqa skont il-programm nazzjonali tiegħu tal-kontroll talkwalità tista’ titqies bħala verifika fuq il-post, sakemm din tkun tkopri r-rekwiżiti kollha meħtieġa għall-appro
vazzjoni.
6.3.1.5. Jekk l-awtorità xierqa ma tibqax sodisfatta fir-rigward tal-konformità tal-aġent regolat mar-rekwiżiti tar-Regola
ment (KE) Nru 300/2008 u mal-atti tal-implimentazzjoni tiegħu, għandha tirtira l-istatus ta’ aġent regolat għassit(i) speċifiku/ċi.
Immedjatament wara l-irtirar, u f’kull każ fi żmien 24 siegħa, l-awtorità xierqa għandha tiżgura li l-bidla flistatus tal-aġent hija indikata fil-“bażi tad-dejta tal-KE tal-aġenti regolati u l-kunsinnaturi magħrufa”.
6.3.1.6. Mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ kull Stat Membru li japplika miżuri aktar stretti skont l-Artikolu 6 tarRegolament (KE) Nru 300/2008, aġent regolat approvat skont il-punt 6.3 għandu jkun rikonoxxut fl-Istati
Membri kollha.
6.3.1.7. Ir-rekwiżiti tal-punt 6.3.1, għajr il-punt 6.3.1.2 (d), ma għandhomx japplikaw meta l-awtorità xierqa stess tkun
se tiġi approvata bħala aġent regolat.
6.3.2.

Kontrolli tas-sigurtà li għandhom jiġu applikati minn aġent regolat

6.3.2.1. Meta jaċċetta kwalunkwe kunsinna, aġent regolat għandu jistabbilixxi jekk l-entità li mingħandha jkun irċieva lkunsinna hijiex aġent regolat, kunsinnatur magħruf, kunsinnatur in konto jew l-ebda wieħed minn dawn.
6.3.2.2. Il-persuna li twassal il-kunsinni għand l-aġent regolat jew it-trasportatur tal-ajru għandha tippreżenta karta talidentità, passaport, liċenzja tas-sewqan jew dokument ieħor, li jkun jinkludi ritratt tiegħu jew tagħha u li jkun
inħareġ jew li huwa rikonoxxut mill-awtorità nazzjonali. Il-karta jew id-dokument għandhom jintużaw biex tkun
stabbilita l-identità tal-persuna li twassal il-kunsinni.
6.3.2.3. Meta jaċċetta kunsinni li għalihom ma jkunux ġew applikati minn qabel il-kontrolli tas-sigurtà kollha meħtieġa,
l-aġent regolat għandu jiżgura li jkunu ġew skrinjati skont il-punt 6.2.
6.3.2.4. Wara li jkunu ġew applikati l-kontrolli kollha tas-sigurtà msemmija fil-punti 6.3.2.1 sa 6.3.2.3 ta’ dan irRegolament u l-punt 6.3 f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni, l-aġent regolat għandu jiżgura li:
(a) l-aċċess għal dawn il-kunsinni jkun ikkontrollat; u
(b) dawn il-kunsinni jkunu protetti minn interferenza mhux awtorizzata sakemm jgħaddu f’idejn aġent regolat
jew trasportatur tal-ajru ieħor.
6.3.2.5. Wara li jkunu ġew applikati l-kontrolli kollha tas-sigurtà msemmija fil-punti 6.3.2.1 sa 6.3.2.4 ta’ dan irRegolament, l-aġent regolat għandu jiżgura li kwalunkwe kunsinna ppreżentata lil trasportatur tal-ajru jew lil
aġent regolat ieħor ikollha mehmuża magħha d-dokumentazzjoni xierqa, jew fil-forma ta’ airway bill jew
f’dikjarazzjoni separata u jew f’forma elettronika jew bil-miktub.
6.3.2.6. Id-dokumentazzjoni għandha tkun disponibbli għal spezzjoni mill-awtorità xierqa fi kwalunkwe ħin qabel ma lkunsinna titgħabba fuq l-inġenju tal-ajru u għandha tipprovdi t-tagħrif li ġej:
(a) l-isem u l-indirizz tas-sit speċifiku tal-aġent regolat li ħareġ l-istatus tas-sigurtà u/jew l-identifikatur alfanu
meriku uniku kif ikun wasal mingħand l-awtorità xierqa;
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(b) identifikatur uniku tal-kunsinna, bħalma huwa n-numru tal-(house jew master) airway bill;
(c) il-kontenut tal-kunsinna;
(d) l-istatus tas-sigurtà tal-kunsinna, bl-indikazzjonijiet:
— “SPX”, jiġifieri sikur għall-inġenji tal-ajru tal-passiġġieri, tal-merkanzija u tal-posta; jew
— “SCO”, jiġifieri sikur għall-inġenji tal-ajru tal-merkanzija u tal-posta biss.
(e) ir-raġuni li għaliha nħareġ l-istatus tas-sigurtà, bl-indikazzjonijiet:
— “KC”, jiġifieri wasal mingħand kunsinnatur magħruf; jew
— “AC”, jiġifieri wasal mingħand kunsinnatur in konto; jew
— il-mezz jew il-metodu li ntuża għall-iskrinjar; jew
— ir-raġunijiet għala l-kunsinna ġiet eżentata mill-iskrinjar.
(f) isem il-persuna li ħarġet l-istatus tas-sigurtà, jew identifikazzjoni ekwivalenti, u d-data u l-ħin ta’ meta
nħarġet;
(g) l-isem u l-indirizz tas-sit speċifiku, jew l-identifkatur uniku li jkun wasal mingħand l-awtorità xierqa, ta’
kwalunkwe aġent regolat li jkun aċċetta l-istatus tas-sigurtà mogħti lil kunsinna mingħand aġent regolat
ieħor.
6.3.2.7. Fil-każ ta’ konsolidazzjonijiet, se jitqies li r-rekwiżiti taħt il-punti 6.3.2.6 (c), (e), (f) u (g) se jkunu ntlaħqu, jekk laġent regolat ikun kapaċi jistabbilixxi n-natura tal-kontenut, ir-raġuni li għaliha jkun inħareġ l-istatus tas-sigurtà
u/jew isem il-persuna li tkun ħarġet l-istatus tas-sigurtà u d-data u l-ħin ta’ meta jkun inħareġ, rispettivament,
permezz ta’ traċċa li tista’ tiġi vverifikata fi kwalunkwe ħin qabel ma l-kunsinna titgħabba fuq l-inġenju tal-ajru u
wara li titgħabba tul it-titjira jew għal 24 siegħa, skont liema minnhom ikun l-itwal.
6.3.2.8. Meta jaċċetta kunsinni li għalihom ma jkunux ġew applikati minn qabel il-kontrolli tas-sigurtà kollha meħtieġa,
l-aġent regolat jista’ jagħżel li ma japplikax il-kontrolli tas-sigurtà kif imsemmija fil-punt 6.3.2, iżda li jgħaddi lkunsinni lil aġent regolat ieħor sabiex jiżgura l-applikazzjoni ta’ dawn il-kontrolli tas-sigurtà.
Il-kontrolli tas-sigurtà li għandhom jiġu applikati minn aġent regolat għandhom ikunu soġġetti wkoll għaddispożizzjonijiet l-oħra stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
6.4.

KUNSINNATURI MAGĦRUFA

6.4.1.

Approvazzjoni ta’ kunsinnaturi magħrufa

6.4.1.1. Kunsinnaturi magħrufa għandhom ikunu approvati mill-awtorità xierqa.
L-approvazzjoni bħala kunsinnatur magħruf għandha tkun speċifika għas-sit.
6.4.1.2. L-awtorità xierqa ta’ kull Stat Membru għandha tiddefinixxi fil-programm tas-sigurtà nazzjonali tagħha talavjazzjoni ċivili kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 300/2008, ir-responsabbiltajiet għallimplimentazzjoni tal-proċedura li ġejja dwar l-approvazzjoni ta’ kunsinnaturi magħrufa:
(a) L-applikant għandu jfittex li jikseb l-approvazzjoni mill-awtorità xierqa tal-Istat Membru li fih jinsab is-sit
tiegħu.
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L-applikant għandu jiġi pprovdut bil-“Gwida għall-kunsinnaturi magħrufa” kif tinsab fid-Dokument Mehmuż
6-B.

(b) L-awtorità xierqa, jew validatur indipendenti li jaġixxi f’isimha, għandhom iwettqu verifika fuq il-post tas-siti
speċifikati sabiex jiġi vvalutat jekk l-applikant huwiex konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru
300/2008 u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu.

Sabiex jiġi vvalutat jekk l-applikant huwiex konformi jew le ma’ dawn ir-rekwiżiti, l-awtorità xierqa, jew
validatur indipendenti li jaġixxi f’isimha, għandhom jużaw il-“Lista ta” verifika tal-validazzjoni għall-kunsin
naturi magħrufa kif tinsab fid-Dokument Mehmuż 6-C. Din il-lista ta’ verifika tinkludi dikjarazzjoni talimpenji li għandha tiġi ffirmata mir-rappreżentant legali tal-applikant jew mill-persuna responsabbli għassigurtà tas-sit.

L-awtorità xierqa, jew validatur independenti li jaġixxi f’isimha, għandhom iqisu jekk l-applikant huwiex jew
le d-detentur ta’ ċertifikat tal-AEO msemmi fil-punt (b) jew (c) tal-Artikolu 14a (1) tar-Regolament talKummissjoni (KE) Nru 1875/2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993.

Ladarba timtela l-lista ta’ verifika tal-validazzjoni, it-tagħrif li jkun hemm fil-lista ta’ verifika għandu jiġi
ttrattat bħala tagħrif ikklassifikat.

Id-dikjarazzjoni ffirmata għandha tinżamm mill-awtorità xierqa konċernata jew tinżamm mill-validatur
indipendenti u meta tintalab tkun disponibbli għall-awtorità xierqa konċernata.

(c) Jekk l-awtorità xierqa tkun sodisfatta bit-tagħrif ipprovdut taħt il-punti (a) u (b), għandha tiżgura li d-dettalji
meħtieġa tal-kunsinnatur jiddaħħlu fil-bażi tad-dejta tal-aġenti regolati u l-kunsinnaturi magħrufa” mhux
aktar tard mill-jum tax-xogħol li jkun imiss. Meta t-tagħrif jiddaħħal fil-bażi tad-dejta l-awtorità xierqa
għandha tagħti identifikatur alfanumeriku uniku skont il-format standard għal kull sit approvat.

Jekk l-awtorità xierqa ma tkunx sodisfatta bit-tagħrif ipprovdut taħt il-punti (a) u (b) ir-raġunijiet għandhom
jiġu mgħarrfa minnufih lill-entità li tkun qiegħda tfittex li tikseb l-approvazzjoni bħala kunsinnatur magħruf.

(d) Meta kunsinnatur magħruf ikun ġie approvat qabel id-29 ta’ April 2010, sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti
koperti bil-punt 6.4.2 kienu nltaħqu, jista’ jitqies bħala kunsinnatur magħruf għall-finijiet tar-Regolament
(KE) 300/2008 u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu sa tliet (3) snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regola
ment.

(e) Kunsinnatur magħruf ma għandux jitqies approvat qabel ma d-dettalji tiegħu jiddaħħlu fil-“bażi tad-dejta talKE tal-aġenti regolati u l-kunsinnaturi magħrufa”.

6.4.1.3. Kunsinnatur magħruf għandu jinnomina tal-anqas persuna waħda f’kull sit li għandha tkun responsabbli għallapplikazzjoni u s-sorveljanza tal-implimentazzjoni tal-kontrolli tas-sigurtà f’dak il-post. Din il-persuna jeħtieġ li
jkun sarilha kontroll tal-isfond b’eżitu pożittiv.

6.4.1.4. Kunsinnatur magħruf għandu jerġa’ jiġi vvalidat mill-ġdid f’intervalli regolari li ma jaqbżux il-ħames (5) snin.
Dan għandu jinkludi verifika fuq il-post sabiex jiġi vvalutat jekk il-kunsinnatur magħruf għadux konformi marrekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 300/2008 u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu.

Spezzjoni mill-awtorità xierqa fil-bini ta’ kunsinnatur magħruf skont il-programm nazzjonali tiegħu tal-kontroll
tal-kwalità tista’ titqies bħala verifika fuq il-post, sakemm din tkun tkopri l-oqsma kollha speċifikati fil-lista ta’
verifika tad-Dokument Mehmuż 6-C.

6.4.1.5. Jekk l-awtorità xierqa ma tibqax sodisfatta fir-rigward tal-konformità tal-kunsinnatur magħruf mar-rekwiżiti tarRegolament (KE) Nru 300/2008 u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu, għandha tirtira l-istat ta’ kunsinnatur
magħruf għas-sit(i) speċifiku/ċi.
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Eżatt wara l-irtirar, u f’kull każ fi żmien 24 siegħa, l-awtorità xierqa għandha tiżgura li l-bidla fl-istat talkunsinnatur tkun indikata fil-“bażi tad-dejta tal-KE tal-aġenti regolati u l-kunsinnaturi magħrufa”.

6.4.1.6. Mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ kull Stat Membru li japplika miżuri aktar stretti skont l-Artikolu 6 tarRegolament (KE) Nru 300/2008, kunsinnatur magħruf approvat skont il-punt 6.4 għandu jkun rikonoxxut flIstati Membri kollha.

Kunsinnaturi magħrufa approvati skont il-punt 6.4.1.2 (d) għandhom ikunu soġġetti wkoll għad-dispożizzjoni loħra stipulati fil-punt 6.4 ta’ Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.

6.4.2.

Kontrolli tas-sigurtà li għandhom jiġu applikati minn kunsinnatur magħruf

6.4.2.1. Kunsinnatur magħruf għandu jiżgura li:

(a) jkun hemm livell ta’ sigurtà fis-sit jew fil-bini li jkun suffiċjenti sabiex il-merkanzija bl-ajru identifikabbli u lposta bl-ajru identifikabbli jkunu protetti minn interferenza mhux awtorizzata; u

(b) il-persunal kollu li jkollu aċċess għal merkanzija bl-ajru identifikabbli jew posta bl-ajru identifikabbli li jkunu
diġà sarulhom il-kontrolli tas-sigurtà jkunu ġew irreklutati u mħarrġa skont ir-rekwiżiti tal-kapitolu 11; u

(c) matul il-produzzjoni, l-ippakkjar, il-ħżin, il-bgħit u/jew it-trasport, skont kif ikun xieraq, merkanzija bl-ajru
identifikabbli u posta bl-ajru identifikabbli jkunu protetti minn interferenza mhux awtorizzata jew minn
tbagħbis;

Meta, għal kwalunkwe raġuni, dawn il-kontrolli tas-sigurtà ma jkunux ġew applikati għall-kunsinna, jew meta lkunsinna ma tkunx oriġinat mingħand il-kunsinnatur magħruf għall-kont tiegħu stess, il-kunsinnatur magħruf
għandu jindika dan b’mod ċar lill-aġent regolat sabiex ikun jista’ jiġi applikat il-punt 6.3.2.3.

6.4.2.2. Il-kunsinnatur magħruf għandu jaċċetta li l-kunsinni li ma jkunux sarulhom il-kontrolli tas-sigurtà xierqa jiġu
skrinjati skont il-punt 6.2.1.

6.5.

KUNSINNATURI IN KONTO

6.5.1.

Il-kunsinnaturi in konto għandhom jiġu nnominati minn aġent regolat.

6.5.2.

Il-proċedura li ġejja għandha tapplika sabiex kunsinnatur jiġi nnominat bħala kunsinnatur in konto:

(a) L-aġent regolat għandu jipprovdi lill-entità bl-“Istruzzjonijiet tas-sigurtà tal-avjazzjoni għall-kunsinnaturi in
konto” u d-“Dikjarazzjoni tal-impenji – kunsinnaturi in konto” kif jinsabu fid-Dokument Mehmuż 6-D.
Dawn l-istruzzjonijiet u d-dikjarazzjoni għandhom jiġu pprovduti lill-aġent regolat mill-awtorità xierqa talIstat Membru li fih jinsab is-sit tiegħu.

(b) L-entità għandha tissottometti “Dikjarazzjoni tal-impenji – kunsinnaturi in konto” kif jinsabu fid-Dokument
Mehmuż 6-D lill-aġent regolat, sakemm l-entità ma tkunx id-detentur ta’ ċertifikat tal-AEO kif imsemmi filpunt (b) jew (c) tal-Artikolu 14a(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1875/2006 li jemenda rRegolament (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993.

L-entità għandha tinnomina wkoll tal-anqas persuna waħda responsabbli għas-sigurtà fil-bini tagħha u
għandha tgħarraf lill-aġent regolat bl-isem u bid-dettalji ta’ kuntatt ta’ din il-persuna.

Fejn applikabbli, id-dikjarazzjoni ffirmata għandha tinżamm mill-aġent regolat u meta tintalab tkun dispo
nibbli għall-awtorità xierqa konċernata.
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Meta r-rekwiżit li timtela Dikjarazzjoni tal-Impenji tkun ġiet irtirata abbażi ta’ ċerifikat tal-AEO, il-kunsinn
atur in konto għandu jgħarraf minnufih lill-aġent regolat jekk ma jkunx għadu d-detentur tat-tali ċertifikat.

(c) L-aġent regolat għandu jwettaq validazzjoni billi jistabbilixxi d-dettalji li ġejjin tal-kunsinnatur in konto
prospettiv:

— id-dettalji tal-kumpanija, inkluż l-indirizz kummerċjali bona fide; u

— in-natura tan-negozju; u

— id-dettalji ta’ kuntatt, inklużi dawk tal-persuna/i responsabbli għas-sigurtà; u

— in-numru ta’ referenza tal-VAT jew in-numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija; u

— meta tiġi applikata l-eżenzjoni taħt il-punt 6.5.2 (b), in-numru taċ-ċertifikat tal-AEO.

(d) Jekk l-aġent regolat ikun sodisfatt bit-tagħrif ipprovdut taħt il-punti (b) u (c), l-aġent regolat jista’ jinnomina
l-entità bħala kunsinnatur in konto.

6.5.3.

L-aġent regolat għandu jżomm bażi tad-dejta bit-tagħrif imsemmi fil-punt 6.5.2 (c). Il-bażi tad-dejta għandha
tkun disponibbli għal spezzjoni mill-awtorità xierqa.

6.5.4.

Jekk ma jkun hemm l-ebda attività fiċ-ċaqliq tal-merkanzija jew tal-posta bl-ajru fil-kont tal-kunsinnatur in
konto fi żmien sentejn (2), l-istatus ta’ kunsinnatur in konto għandu jiskadi.

6.5.5.

Jekk l-awtorità xierqa jew l-aġent regolat ma jibqgħux sodisfatti fir-rigward tal-konformità tal-kunsinnatur in
konto mal-istruzzjonijiet kif jinsabu fid-Dokument Mehmuż 6-D, l-aġent regolat għandu jirtira minnufih l-istatus
ta’ kunsinnatur in konto.

6.5.6.

Meta, għal kwalunkwe raġuni, il-kontrolli tas-sigurtà speċifikati fl-“Istruzzjonijiet tas-sigurtà tal-avjazzjoni għallkunsinnaturi in konto” ma jkunux ġew applikati għall-kunsinna, jew meta l-kunsinna ma tkunx oriġinat
mingħand il-kunsinnatur in konto għall-kont tiegħu stess, il-kunsinnatur in konto għandu jindika dan b’mod
ċar lill-aġent regolat sabiex ikun jista’ jiġi applikat il-punt 6.3.2.3.

6.6.

PROTEZZJONI TA’ MERKANZIJA U POSTA

6.6.1.

Protezzjoni ta’ merkanzija u posta matul it-trasport

6.6.1.1. Sabiex jiġi żgurat li l-kunsinni li jkunu sarulhom il-kontrolli tas-sigurtà meħtieġa jkunu protetti minn interfe
renza mhux awtorizzata matul it-trasport:

(a) il-kunsinni għandhom jiġu ppakkjati jew issiġġilati mill-aġent regolat, il-kunsinnatur magħruf jew il-kun
sinnatur in konto sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe tbagħbis ikun evidenti; u

(b) il-kompartiment tal-vettura għat-tagħbija tal-merkanzija fejn se jiġu ttrasportati l-kunsinni għandha tissakkar
u tiġi ssiġillata jew vetturi li jkollhom il-purtieri fil-ġnub tagħhom għandhom jingħalqu b’mod sikur permezz
tal-ħbula tat-TIR sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe tbagħbis ikun evidenti, jew il-parti tat-tagħbija ta’ vetturi bi
pjattaforma għall-ġarr għandha tinżamm taħt osservazzjoni; u jew

(c) id-dikjarazzjoni tat-trasportatur kif tinsab fid-Dokument Mehmuż 6-E għandha ssir bi qbil mat-trasportatur
f’isem l-aġent regolat, il-kunsinnatur magħruf jew il-kunsinnatur in konto, sakemm it-trasportatur innifsu ma
jkunx aġent regolat.
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Id-dikjarazzjoni ffirmata għandha tinżamm mill-aġent regolat, mill-kunsinnatur magħruf jew mill-kunsinn
atur in konto li t-trasportatur ikun qiegħed jipprovdi it-trasport għalihom. Meta tintalab, kopja tad-dikjaraz
zjoni ffirmata għandha tkun disponibbli wkoll għall-aġent regolat jew għat-trasportatur tal-ajru li jirċievi lkunsinna jew l-awtorità xierqa konċernata; jew
(d) it-trasportatur għandu jipprovdi lill-aġent regolat, lill-kunsinnatur magħruf jew lill-kunsinnatur in konto li
jkun qiegħed jipprovdi t-trasport għalihom, evidenza li jkun ġie ċċertifikat jew approvat minn awtorità
xierqa.
Din l-evidenza għandha tinkludi r-rekwiżiti li jinsabu fid-Dokument Mehmuż 6-E u l-kopji għandhom
jinżammu mill-aġent regolat, mill-kunsinnatur magħruf jew mill-kunsinnatur in konto konċernat. Meta
tintalab, għandha tkun disponibbli wkoll kopja għall-aġent regolat jew għat-trasportatur tal-ajru li jirċievi
l-kunsinna jew għal awtorità xierqa oħra.
6.6.1.2. Il-punti 6.6.1.1 (b), (c) u (d) ma għandhomx japplikaw waqt it-trasport fiż-żona tal-ajru.
6.6.2.

Protezzjoni ta’ merkanzija u posta fl-ajruporti

6.6.2.1. Il-kunsinni tal-merkanzija u tal-posta li jkunu f’parti kritika għandhom jitqiesu bħala protetti minn interferenza
mhux awtorizzata.
6.6.2.2. Il-kunsinni tal-merkanzija u tal-posta li jkunu f’parti għajr parti kritika għandhom jitqiesu bħala protetti minn
interferenza mhux awtorizzata jekk:
(a) ikunu protetti b’mod fiżiku sabiex ma jkun jista’ jiddaħħal l-ebda oġġett li jkun jista’ jintuża f’att ta’
interferenza mhux awtorizzata; jew
(b) ma jitħallewx waħedhom u l-aċċess ikun limitat għal persuni involuti fil-protezzjoni u t-tagħbien talkunsinni tal-merkanzija u tal-posta fuq l-inġenju tal-ajru.
DOKUMENT MEHMUŻ 6-A
DIKJARAZZJONI TAL-IMPENJI – AĠENT REGOLAT
Skont ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà
tal-avjazzjoni ċivili u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu,
Niddikjara li,
— skont l-aħjar tagħrif u twemmin tiegħi, it-tagħrif li jinsab fil-programm tas-sigurtà tal-kumpanija huwa veru u preċiż,
— il-prattiki u l-proċeduri stabbiliti f’dan il-programm tas-sigurtà se jiġu implimentati u se jinżammu fis-siti kollha
koperti bil-programm,
— dan il-programm tas-sigurtà se jiġi aġġustat u adattat sabiex ikun konformi ma’ kull bidla rilevanti futura fil-leġiż
lazzjoni tal-KE, sakemm [isem il-kumpanija] ma tkunx avżat lil [isem l-awtorità xierqa] li ma tixtieqx tibqa’ finnegozju bħala aġent regolat,
— [isem il-kumpanija] se tgħarraf lil [isem l-awtorità xierqa] bil-miktub dwar:
(a) bidliet żgħar li jsiru fil-programm tas-sigurtà tagħha, bħalma huma isem il-kumpanija, il-persuna responsabbli
għas-sigurtà jew id-dettalji tal-kuntatt, il-bdil tal-persuna li teħtieġ l-aċċess għall-“Bażi tad-dejta tal-KE tal-aġenti
regolati u l-kunsinnaturi magħrufa”, minnufih u tal-anqas fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol, u
(b) bidliet kbar li jkunu ppjanati, bħalma huma proċeduri ġodda ta’ skrinjar, xogħlijiet kbar ta’ kostruzzjoni li jistgħu
jaffettwaw il-konformità tagħha mal-leġiżlazzjoni tal-KE rilevanti jew bidla fil-post/indirizz, tal-anqas 15-il jum taxxogħol qabel ma jinbdew/il-bidla ppjanata.
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— sabiex tiġi żgurata konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-KE, [isem il-kumpanija] se tikkoopera bis-sħiħ fl-ispezz
jonijiet kollha, kif meħtieġ, u se tipprovdi aċċess għad-dokumenti kollha, kif jintalab mill-ispetturi,

— [isem il-kumpanija] se tgħarraf lil [isem l-awtorità xierqa] dwar kwalunkwe ksur serju tas-sigurtà u dwar kwalunkwe
ċirkustanza suspettuża li tista’ tkun rilevanti għas-sigurtà tal-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru, b’mod partikolari dwar
kwalunkwe tentattiv ta’ ħabi ta’ oġġetti pprojbiti fil-kunsinni,

— [isem il-kumpanija] se tiżgura li l-persunal kollu rilevanti jirċievi t-taħriġ xieraq u jkun konxju tar-responsabbiltajiet
tiegħu għas-sigurtà taħt il-programm tas-sigurtà tal-kumpanija, u

— [isem il-kumpanija] se tgħarraf lil [isem l-awtorità xierqa] jekk:

(a) twaqqaf in-negozju;

(b) ma tibqax timmaniġġa merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru; jew

(c) ma tkunx tista’ tibqa’ tissodisfa r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-KE rilevanti.

Naċċetta responsabbiltà sħiħa għal din id-dikjarazzjoni.

Isem:

Kariga fil-kumpanija:

Data:

Firma:

DOKUMENT MEHMUŻ 6-B
Id-dispożizzjonijiet għall-gwida għall-Kunsinnaturi Magħrufa huma stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.

DOKUMENT MEHMUŻ 6-C
Id-dispożizzjonijiet għal-lista ta’ verifika tal-validazzjoni għall-kunsinnaturi magħrufa huma stipulati f’Deċiżjoni separata li
ħadet il-Kummissjoni.

DOKUMENT MEHMUŻ 6-D
STRUZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ TAL-AVJAZZJONI GĦALLKUNSINNATURI IN KONTO
Dawn l-istruzzjonijiet tħejjew għall-użu tiegħek u għat-tagħrif tal-persunal tiegħek involut fit-tħejjija u l-kontroll talkunsinni tal-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru. Dawn l-istruzzjonijiet qegħdin jiġu pprovduti lilek skont ir-Regolament
(KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà
tal-avjazzjoni ċivili u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu.

Bini
L-aċċess għaż-żoni fejn jitħejjew, jiġu ppakkjati u/jew maħżuna l-kunsinni tal-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru identifi
kabbli għandhom jiġu kkontrollati sabiex jiġi żgurat li l-ebda persuna mhux awtorizzata ma jkollha aċċess għall-kunsinni.

Il-viżitaturi għandhom ikunu akkumpanjati l-ħin kollu, jew ma għandhomx jingħataw aċċess għal, dawk iż-żoni fejn
jitħejjew, jiġu ppakkjati jew/u maħżuna l-kunsinni tal-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru identifikabbli.
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Persunal
L-integrità tal-persunal kollu li jiġi rreklutat li jkun se jkollu aċċess għall-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru identifikabbli
għandha tiġi vverifikata. Din il-verifika għandha tinkludi tal-anqas kontroll tal-identità (jekk possibbli permezz ta’ karta
tal-identità, liċenzja tas-sewqan jew passaport li jkollhom ritratt tal-persuna) u kontroll tal-curriculum vitae u/jew irreferenzi pprovduti.
Il-persunal kollu li jkollu aċċess għall-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru għandu jkun konxju tar-responsabbiltajiet tiegħu
għas-sigurtà kif stabbiliti f’dawn l-istruzzjonijiet.
Il-persuna nnominata bħala responsabbli
Tal-anqas persuna waħda għandha tiġi nnominata (il-persuna nnominata bħala responsabbli) għall-applikazzjoni u lkontroll ta’ dawn l-istruzzjonijiet.
Integrità tal-kunsinna
Il-kunsinni tal-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru ma għandu jkun fihom l-ebda oġġett ipprojbit, sakemm ma jkunux ġew
iddikjarati kif suppost u soġġetti għal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli.
Il-kunsinni tal-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru għandhom jiġu protetti minn interferenza mhux awtorizzata.
Il-kunsinni tal-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru għandha tiġi ppakkjata b’mod adegwat u, fejn possibbli, jingħalqu b’mod li
juri li ma kienx hemm tbagħbis.
Il-kunsinni tal-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru li jkunu qegħdin jiġu ttrasportati għandhom jiġu deskritti b’mod sħiħ fuq
id-dokumentazzjoni mehmuża flimkien mat-tagħrif korrett rigward l-indirizz.
Trasport
Meta l-kunsinnatur in konto jkun responsabbli għat-trasport tal-kunsinni tal-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru, il-kunsinni
għandhom jiġu protetti minn interferenza mhux awtorizzata.
Meta l-kunsinnatur in konto juża kuntrattur:
(a) il-kunsinni għandhom jiġu ssiġillati qabel ma jiġu ttrasportati; u
(b) jeħtieġ li jkun hemm qbil dwar id-dikjarazzjoni tat-trasportatur kif tinsab fid-Dokument Mehmuż 6-E min-naħa tattrasportatur li jittrasporta f’isem il-kunsinnatur in konto.
Id-dikjarazzjoni ffirmata jew kopja tal-ekwivalenti mingħand l-awtorità xierqa, għandha tinżamm mill-kunsinnatur in
konto.
Irregolaritajiet
L-irregolaritajiet li jkunu ovvji kif ukoll dawk issuspettati relatati ma’ dawn l-istruzzjonijiet għandhom jiġu rrapportati lillpersuna nnominata bħala responsabbli. Il-persuna nnominata bħala responsabbli għandha tieħu azzjoni xierqa.
Kunsinni minn sorsi oħra
Kunsinnatur in konto jista’ jgħaddi kunsinni li ma jkunx oriġinahom huwa stess għal għand aġent irregolat, bil-kundizz
joni li:
(a) ikunu sseparati minn kunsinni li jkun oriġina huwa stess; u
(b) l-oriġini tkun indikata b’mod ċar fuq il-kunsinna jew fuq id-dokumentazzjoni mehmuża magħha.
It-tali kunsinni kollha għandhom jiġu skrinjati qabel ma jitgħabbew fuq inġenju tal-ajru.
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Spezzjonijiet mingħajr avviż
L-ispetturi tas-sigurtà tal-avjazzjoni mill-awtorità xierqa jistgħu jwettqu spezzjonijiet mingħajr avviż sabiex jivverifikaw ilkonformità ma’ dawn l-istruzzjonijiet. L-ispetturi għandhom dejjem iġorru magħhom pass uffiċjali, li għandu jinwtera kull
meta jintalab meta tkun qiegħda titwettaq spezzjoni fil-bini tiegħek. Il-pass għandu jinkludi isem l-ispettur kif ukoll ritratt
tiegħu.
Oġġetti pprojbiti
Apparat esplożiv u inċendjarju armat ma għandux jinġarr f’kunsinni ta’ merkanzija sakemm ir-rekwiżiti tar-regoli tassikurezza kollha ma jkunux ġew ssodisfati kompletament. Apparat esplożiv u inċendjarju, kemm jekk ikun armat kif ukoll
jekk le, ma għandux jinġarr f’kunsinni ta’ posta.
Dikjarazzjoni tal-impenji
Id-“Dikjarazzjoni tal-impenji – kunsinnatur in konto” m’hemmx għalfejn tiġi ffirmata u mogħtija lill-aġent regolat, jekk ilkumpanija tiegħek tkun id-detentur ta’ ċertifikat tal-AEO msemmi fil-punt (b) jew (c) tal-Artikolu 14a(1) tar-Regolament
(KE) Nru 1875/2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993.
Madankollu, għandek tgħarraf minnufih lill-aġent regolat jekk il-kumpanija tiegħek ma tkunx għadha d-detentur ta’
ċertifikat tal-AEO. F’dan il-każ, l-aġent regolat għandu jinfurmak kif tista’ tkun żgur dwar l-istatus tal-kunsinnatur in
konto.
DIKJARAZZJONI TAL-IMPENJI — KUNSINNATUR IN KONTO
Skont ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar regoli komuni
fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu,
Niddikjara li,
— [isem il-kumpanija] tikkonforma ma’ dawn l-istruzzjonijiet tas-sigurtà tal-avjazzjoni għall-kunsinnaturi in konto,
— [isem il-kumpanija] tiżgura li dawn l-istruzzjonijiet jiġu kkomunikati lill-persunal li għandu aċċess għall-merkanzija blajru/posta bl-ajru,
— [isem il-kumpanija] iżżomm il-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru sikura sa ma tingħadda għand l-aġent regolat,
— [isem il-kumpanija] taċċetta li l-kunsinni jistgħu jkunu soġġetti għall-kontrolli tas-sigurtà, inkluż l-iskrinjar, u
— [isem il-kumpanija] taċċetta spezzjonijiet mingħajr avviż fil-bini tagħha mill-awtorità xierqa tal-Istat Membru fejn
tinsab sabiex tivvaluta jekk [isem il-kumpanija] hijiex konformi ma’ dawn l-istruzzjonijiet.
Naċċetta responsabbiltà sħiħa għal din id-dikjarazzjoni.
Isem:
Kariga fil-kumpanija:
Data:
Firma:
DOKUMENT MEHMUŻ 6-E
DIKJARAZZJONI TAT-TRASPORTATUR
Skont ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà
tal-avjazzjoni ċivili u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu,
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Waqt il-ġbir, il-ġarr, il-ħżin u t-twassil tal-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru li jkunu sarulha l-kontrolli tas-sigurtà [f’isem
isem l-aġent regolat/il-kunsinnatur magħruf/il-kunsinnatur in konto], nikkonferma li se jkun hemm konformità mal-proċeduri
tas-sigurtà li ġejjin:

— Il-persunal kollu li jittrasporta din il-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru se jkun irċieva taħriġ ta’ għarfien dwar is-sigurtà,

— L-integrità tal-persunal kollu li jiġi rreklutat li jkollu aċċess għall-merkanzija bl-ajru/posta bl-ajru se tkun ivverifikata.
Din il-verifika għandha tinkludi tal-anqas kontroll tal-identità (jekk possibbli permezz ta’ karta tal-identità, liċenzja tassewqan jew passaport li jkollhom ritratt tal-persuna) u kontroll tal-curriculum vitae u/jew ir-referenzi pprovduti,

— Il-kompartimenti għat-tagħbija fil-vetturi se jkunu ssiġġilatti jew imsakkra. Vetturi li jkollhom il-purtieri fil-ġnub
tagħhom se jingħalqu b’mod sikur permezz tal-ħbula tat-TIR. Il-partijiet tat-tagħbija tat-trakkijiet bi pjattaforma
għall-ġarr se jinżammu taħt osservazzjoni meta l-merkanzija bl-ajru tkun qiegħda tiġi ttrasportata,

— Immedjatament qabel it-tagħbien, għandha ssir tiftixa fil-kompartiment tat-tagħbija u l-integrità ta’ din it-tiftixa
għandha tinżamm sa ma jintemm it-tagħbien,

— Kull sewwieq se jġorr miegħu l-karta tal-identità, il-passaport, il-liċenzja tas-sewqan jew dokument ieħor, li jkollu
ritratt tal-persuna, li jkun inħareġ jew li jkun rikonoxxut mill-awtoritajiet nazzjonali,

— Bejn il-ġbir u t-twassil, is-sewwieqa mhumiex se jieqfu f’postijiet li ma jkunux inklużi fl-iskeda. Meta dan ma jkunx
jista’ jiġi evitat, is-sewwieq se jiċċekkja s-sigurtà tat-tagħbija u l-integrità tal-qofol u/jew tas-siġilli malli jasal lura. Jekk
is-sewwieq jiskopri kwalunkwe evidenza ta’ interferenza, se jinnotifika lis-superviżur tiegħu u l-merkanzija bl-ajru/
posta bl-ajru mhux se titwassal mingħajr notifika waqt it-twassil tagħha,

— It-trasport mhux se jingħata b’kuntratt lil parti terza, sakemm il-parti terza ma jkollhiex hija wkoll ftehim ta’
trasportatur ma’ [l-istess isem ta’ hawn fuq tal-aġent regolat/il-kunsinnatur magħruf/il-kunsinnatur in konto, jew
tal-awtorità xierqa li tkun approvat jew iċċertifikat lit-trasportatur], u

— L-ebda servizz ieħor (eż. il-ħżin) mhuwa se jingħata b’kuntratt lil kwalunkwe parti oħra għajr aġent regolat jew entità
li tkun ġiet iċċertifikata jew approvata u elenkata għad-dispożizzjoni ta’ dawn is-servizzi mill-awtorità xierqa.

Naċċetta responsabbiltà sħiħa għal din id-dikjarazzjoni.

Isem:

Kariga fil-kumpanija:

Data:

Firma:

DOKUMENT MEHMUŻ 6-F
MERKANZIJA U POSTA
PAJJIŻI TERZI RIKONOXXUTI LI QEGĦDIN JAPPLIKAW L-ISTANDARDS TAS-SIGURTÀ EKWIVALENTI GĦALLISTANDARDS BAŻIĊI KOMUNI
Fir-rigward tal-merkanzija u l-posta, il-pajjiżi terzi li ġejjin ġew rikonoxxuti li qegħdin japplikaw l-istandards tas-sigurtà
ekwivalenti għall-istandards bażiċi komuni:
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7 POSTA U MATERJALI TAT-TRASPORTATURI BL-AJRU
7.0.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI
Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor jew sakemm l-implimentazzjoni tal-kontrolli tas-sigurtà msemmija filkapitoli 4, 5 u 6, rispettivament, ma jkunux żgurati minn awtorità, operatur ta’ ajruport, entità jew trasportatur
tal-ajru ieħor, trasportatur tal-ajru għandu jiżgura l-implimentazzjoni tal-miżuri stabbiliti f’dan il-kapitolu firrigward tal-posta u l-materjali tat-trasportatur tal-ajru tiegħu.

7.1.

POSTA U MATERJALI TAT-TRASPORTATURI BL-AJRU LI SE JITGĦABBEW FUQ L-INĠENJU TAL-AJRU

7.1.1.

Qabel ma jitgħabbew fl-istiva ta’ inġenju tal-ajru, posta u materjali tat-trasportaturi bl-ajru se jiġu jew skrinjati
jew inkella protetti skont il-kapitolu 5 jew se jkunu soġġetti għall-kontrolli tas-sigurtà u protetti skont ilkapitolu 6.

7.1.2.

Qabel ma jitgħabbew fi kwalunkwe parti ta’ inġenju tal-ajru għajr l-istiva, posta u materjali tat-trasportaturi blajru għandhom jiġu skrinjati u protetti skont id-dispożizzjonijiet dwar il-bagalji tal-kabina fil-kapitolu 4.

7.1.3.

Posta u materjali tat-trasportaturi bl-ajru li se jitgħabbew fuq inġenju tal-ajru se jkunu soġġetti wkoll għaddispożizzjonijiet addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.

7.2.

MATERJALI TAT-TRASPORTATURI BL-AJRU UŻATI GĦALL-IPPROĊESSAR TAL-PASSIĠĠIERI U L-BAGALJI

7.2.1.

Materjali tat-trasportaturi bl-ajru li jintużaw għall-finijiet ta’ pproċessar tal-passiġġieri u l-bagalji u li jistgħu
jintużaw biex jikkompromettu s-sigurtà tal-avjazzjoni għandhom ikunu protetti jew jinżammu taħt sorveljanza
sabiex jiġi evitat aċċess mhux awtorizzat.

Iċ-check in magħmul mill-passiġġier innifsu u alternattivi applikabbli tal-Internet għall-użu mill-passiġġieri
għandhom jitqiesu bħala aċċess awtorizzat għat-tali materjali.

7.2.2.

Il-materjali mormija li jistgħu jintużaw biex jiffaċilitaw aċċess mhux awtorizzat jew iressqu l-bagalji fiż-żona ta’
sigurtà jew fuq inġenju tal-ajru għandhom jinqerdu jew jiġu invalidati.

7.2.3.

Sistemi għall-kontroll tat-tluq u sistemi għaċ-check in għandhom ikunu mmaniġġati b’tali mod li jipprevjenu laċċess mhux awtorizzat.

Iċ-check in magħmul mill-passiġġier innifsu għandu jitqies bħala aċċess awtorizzat għat-tali sistemi.

8 PROVVISTI GĦAL MATUL IT-TITJIRA
8.0.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

8.0.1.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, l-awtorità, l-operatur tal-ajruport, it-trasportatur tal-ajru jew l-entità
responsabbli skont il-programm nazzjonali tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Rego
lament (KE) Nru 300/2008 għandhom jiżguraw l-implimentazzjoni tal-miżuri stabbiliti f’dan il-kapitolu.

8.0.2.

Għall-fini ta’ dan il-kapitolu, “provvisti għal matul it-titjira” tfisser l-oġġetti kollha li huwa ppjanat li jittieħdu
abbord l-inġenju tal-ajru għall-użu, il-konsum jew ix-xiri mill-passiġġieri jew l-ekwipaġġ matul it-titjira, għajr:

(a) bagalji tal-kabina,

(b) oġġetti li jinġarru minn persuni li ma jkunux passiġġieri, u

(c) posta u materjali tat-trasportaturi tal-ajru.
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Għall-fini ta’ dan il-kapitolu, “fornitur regolat tal-provvisti għal matul it-titjira” tfisser fornitur li l-proċeduri
tiegħu jilħqu r-regoli u l-istandards komuni tas-sigurtà li jkunu suffiċjenti sabiex jippermettu t-twassil talprovvisti għal matul it-titjira direttament sal-inġenju tal-ajru.
Għall-fini ta’ dan il-kapitolu, “fornitur magħruf tal-provvisti għal matul it-titjira” tfisser fornitur li l-proċeduri
tiegħu jilħqu r-regoli u l-istandards komuni tas-sigurtà li jkunu suffiċjenti sabiex jippermettu t-twassil talprovvisti għal matul it-titjira għand trasportatur tal-ajru jew fornitur regolat, iżda mhux direttament sal-inġenju
tal-ajru.
8.0.3.

Il-provvisti għandhom jitqiesu bħala provvisti għal matul it-titjira mill-waqt li jkunu identifikabbli bħala provvisti
sabiex jittieħdu abbord inġenju tal-ajru għall-użu, il-konsum jew ix-xiri mill-passiġġieri jew l-ekwipaġġ matul ittitjira.

8.1.

KONTROLLI TAS-SIGURTÀ

8.1.1.

Kontrolli tas-sigurtà – dispożizzjonijiet ġenerali

8.1.1.1. Il-provvisti għal matul it-titjira għandhom jiġu skrinjati qabel ma jittieħdu f’żona ta’ sigurtà ristretta, sakemm:
(a) il-kontrolli tas-sigurtà meħtieġa ma jkunux ġew applikati minn trasportatur tal-ajru li jwassal dawn ilprovvisti sal-inġenju tal-ajru tiegħu stess u l-provvisti ma jkunux ġew protetti minn interferenza mhux
awtorizzata mill-waqt li dawk il-kontrolli jkunu ġew applikati sat-twassil tal-provvisti fl-inġenju tal-ajru; jew
(b) il-kontrolli tas-sigurtà meħtieġa ma jkunux ġew applikati għall-provvisti minn fornitur regolat u l-provvisti
ma jkunux ġew protetti minn interferenza mhux awtorizzata mill-waqt li jkunu ġew applikati dawk ilkontrolli sal-wasla fiż-żona ta’ sigurtà ristretta jew, fejn applikabbli, sat-twassil għand it-trasportatur tal-ajru
jew fornitur regolat ieħor; jew
(c) il-kontrolli tas-sigurtà meħtieġa ma jkunux ġew applikati għall-provvisti minn fornitur magħruf u l-provvisti
ma jkunux ġew protetti minn interferenza mhux awtorizzata mill-waqt li dawk il-kontrolli jkunu ġew
applikati sat-twassil tal-provvisti fl-inġenju tal-ajru jew għand il-fornitur regolat.
8.1.1.2. Kwalunkwe provvista għal matul it-titjira li tasal mingħand aġent regolat jew fornitur magħruf li turi sinjali ta’
tbagħbis jew fejn ikun hemm x’jagħti ‘l wieħed x’jifhem li ma kinitx protetta minn interferenza mhux awto
rizzata mill-waqt li l-kontrolli tas-sigurtà jkunu ġew applikati, għandha tiġi skrinjata.
8.1.1.3. Il-kontrolli tas-sigurtà tal-provvisti għal matul it-titjira għandhom ikunu wkoll soġġetti għad-dispożizzjonijiet
addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
8.1.2.

Skrinjar

8.1.2.1. Meta l-provvisti għal matul it-titjira jiġu skrinjati, il-mezz jew il-metodu użat għandu jqis in-natura tal-provvisti u
għandu jkun ta’ standard suffiċjenti sabiex jiżgura b’mod raġonevoli li l-ebda oġġett ipprojbit ma jkun moħbi filprovvisti.
8.1.2.2. L-iskrinjar tal-provvisti għal matul it-titjira għandhom ikunu wkoll soġġetti għad-dispożizzjonijiet addizzjonali
stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
8.1.3.

Approvazzjoni ta’ fornituri regolati

8.1.3.1. Fornituri regolati għandhom ikunu approvati mill-awtorità xierqa.
L-approvazzjoni bħala fornitur regolat għandha tkun speċifika għas-sit.
Kwalunkwe entità li tiżgura li l-kontrolli tas-sigurtà kif inhuma msemmija fil-punt 8.1.5 u li twassal il-provvisti
għal matul it-titjira direttament sal-inġenju tal-ajru għandha tiġi approvata bħala fornitur regolat. Dan ma
għandux japplika għal trasportatur tal-ajru li japplika dawn il-kontrolli tas-sigurtà huwa stess u li jwassal ilprovvisti sal-inġenju tal-ajru tiegħu stess.
8.1.3.2. L-awtorità xierqa ta’ kull Stat Membru għandha tiddefinixxi fil-programm tas-sigurtà nazzjonali tal-avjazzjoni
ċivili tagħha kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 300/2008, ir-responsabbiltajiet għall-impli
mentazzjoni tal-proċedura li ġejja dwar l-approvazzjoni ta’ fornituri regolati:
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(a) L-entità għandha tfittex li tikseb l-approvazzjoni mill-awtorità xierqa tal-Istat Membru li fih jinsab is-sit
tagħha sabiex tingħata l-istatus ta’ fornitur regolat.

L-applikant għandu jressaq programm ta’ sigurtà quddiem l-awtorità xierqa konċernata. Il-programm għandu
jiddeskrivi l-metodi u l-proċeduri li l-fornitur għandu jsegwi sabiex ikun konformi mar-rekwiżiti tal-punt
8.1.5. Il-programm għandu jiddeskrivi wkoll kif il-konformità ma’ dawn il-metodi u l-proċeduri għandha tiġi
ssorveljata mill-fornitur innifsu.

L-applikant għandu jressaq ukoll id-“Dikjarazzjoni tal-impenji – fornitur regolat ta” provvisti għal matul ittitjira’ kif tinsab fid-Dokument Mehmuż 8-A. Din id-dikjarazzjoni għandha tkun iffirmata mir-rappreżentant
legali jew mill-persuna responsabbli għas-sigurtà.

Id-dikjarazzjoni ffirmata għandha tinżamm mill-awtorità xierqa konċernata.

(b) L-awtorità xierqa, jew validatur indipendenti li jaġixxi f’isimha, għandhom jeżaminaw il-programm tassigurtà u mbagħad iwettqu verifika fuq il-post tas-siti speċifikati sabiex jiġi vvalutat jekk l-applikant huwiex
konformi mar-rekwiżiti tal-punt 8.1.5.

(c) Jekk l-awtorità xierqa tkun sodisfatta bit-tagħrif ipprovdut taħt il-punti (a) u (b), tista’ tapprova l-fornitur
bħala fornitur regolat għal siti speċifiċi. Jekk l-awtorità xierqa ma tkunx sodisfatta, l-entità li tkun qiegħda
tfittex li tikseb l-approvazzjoni bħala fornitur regolat għandha tiġi nnotifikata minnufih bir-raġunijiet għal
dan.

8.1.3.3. Fornitur regolat għandu jerġa’ jiġi vvalidat mill-ġdid f’intervalli regolari li ma jaqbżux il-ħames (5) snin. Dan
għandu jinkludi verifika fil-post sabiex jiġi vvalutat jekk il-fornitur regolat għadux konformi mar-rekwiżiti talpunt 8.1.5.

Spezzjoni fil-bini ta’ fornitur regolat mill-awtorità xierqa skont il-programm nazzjonali tiegħu tal-kontroll talkwalità tista’ titqies bħala verifika fuq il-post, sakemm din tkun tkopri r-rekwiżiti kollha tal-punt 8.1.5.

8.1.3.4. Jekk l-awtorità xierqa ma tibqax sodisfatta fir-rigward tal-konformità tal-fornitur regolat mar-rekwiżiti tal-punt
8.1.5, għandha tirtira l-istatus ta’ fornitur regolat għas-siti speċifikati.

8.1.3.5. Mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ kull Stat Membru li japplika miżuri aktar stretti skont l-Artikolu 6 tarRegolament (KE) Nru 300/2008, fornitur regolat approvat skont il-punt 8.1.3 għandu jkun rikonoxxut fl-Istati
Membri kollha.

8.1.4.

Nominazzjoni tal-fornituri magħrufa

8.1.4.1. Kwalunkwe entità li tiżgura li l-kontrolli tas-sigurtà kif inhuma msemmija fil-punt 8.1.5.1 u li twassal il-provvisti
għal matul it-titjira, iżda mhux direttament sal-inġenju tal-ajru, għandha tiġi nnominata bħala fornitur magħruf
mill-kumpanija li l-entità tkun qiegħda tforni. Dan ma għandux japplika għal fornitur regolat.

8.1.4.2. Sabiex tiġi nnominata bħala fornitur magħruf, l-entità għandha tissottometti d-“Dikjarazzjoni tal-impenji –
fornitur magħruf tal-provvisti għal matul it-titjira” kif tinsab fid-Dokument Mehmuż 8-B lil kull kumpanija li
tforni. Din id-dikjarazzjoni għandha tiġi ffirmata mir-rappreżentant legali jew mill-persuna responsabbli għassigurtà.

Id-dikjarazzjoni ffirmata għandha tinżamm mill-kumpanija li l-fornitur magħruf ikun qiegħed iforni bħala mezz
ta’ validazzjoni.

8.1.4.3. Jekk ma jsir l-ebda forniment f’perjodu ta’ sentejn (2), l-istatus ta’ fornitur magħruf għandu jiskadi.

8.1.4.4. Jekk l-awtorità xierqa jew il-kumpanija li l-fornitur magħruf iforni ma tibqax sodisfatta fir-rigward tal-konformità
tal-fornitur magħruf mar-rekwiżiti tal-punt 8.1.5.1, il-kumpanija konċernata għandha tirtira l-istatus ta’ fornitur
magħruf.
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Il-kontrolli tas-sigurtà li għandhom jiġu applikati minn trasportatur tal-ajru, fornitur regolat u fornitur
magħruf.

8.1.5.1. It-trasportatur tal-ajru, il-fornitur regolat u l-fornitur magħruf tal-provvisti għal matul it-titjira għandhom:
(a) jinnominaw persuna fil-kumpanija li tkun responsabbli għas-sigurtà; u
(b) jiżguraw li l-persuni b’aċċess għall-provvisti għal matul it-titjira jirċievu taħriġ ta’ għarfien dwar is-sigurtà
qabel ma jingħataw aċċess għal dawn il-provvisti; u
(c) jevitaw aċċess mhux awtorizzat fil-bini tagħhom u għall-provvisti għal waqt it-titjira; u
(d) jiżguraw b’mod raġonevoli li l-ebda oġġett ipprojbit ma jkun moħbi fil-provvisti għal matul it-titjira; u
(e) japplikaw siġilli li juru sinjali tat-tbagħbis fil-vetturi kollha u/jew fil-kontejners li jittrasportaw il-provvisti
għal matul it-titjira jew jipproteġuhom fiżikament.
Il-punt (e) ma għandux japplika għal waqt it-trasport li jsir fiż-żona tal-ajru.
8.1.5.2. Il-kontrolli tas-sigurtà li għandhom jiġu applikati minn trasportatur tal-ajru jew minn fornitur regolat għandhom
ikunu soġġetti wkoll għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
8.2.

PROTEZZJONI TAL-PROVVISTI GĦAL MATUL IT-TITJIRA
Id-dispożizzjonijiet dettaljati għall-protezzjoni tal-provvisti għal matul it-titjira huma stipulati f’Deċiżjoni sepa
rata li ħadet il-Kummissjoni.
DOKUMENT MEHMUŻ 8-A
DIKJARAZZJONI TAL-IMPENJI
FORNITUR REGOLAT TAL-PROVVISTI GĦAL MATUL IT-TITJIRA

Skont ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar regoli komuni
fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu,
Niddikjara li,
— skont l-aħjar tagħrif u twemmin tiegħi, it-tagħrif li jinsab fil-programm tas-sigurtà tal-kumpanija huwa veru u preċiż;
— il-prattiki u l-proċeduri stabbiliti f’dan il-programm tas-sigurtà se jiġu implimentati u se jinżammu fis-siti kollha
koperti bil-programm;
— dan il-programm tas-sigurtà se jiġi aġġustat u adattat sabiex ikun konformi ma’ kull bidla rilevanti futura fil-leġiż
lazzjoni tal-KE, sakemm [isem il-kumpanija] ma tkunx avżat lil [isem l-awtorità xierqa] li ma tixtieqx tibqa’ twassal ilprovvisti għal matul it-titjira direttament sal-inġenju tal-ajru (u għaldaqstant ma tixtieqx tibqa’ fin-negozju bħala
fornitur regolat);
— [isem il-kumpanija] se tgħarraf lil [isem l-awtorità xierqa] bil-miktub dwar:
(a) bidliet żgħar fil-programm tas-sigurtà tagħha, bħalma huma isem il-kumpanija, il-persuna responsabbli għassigurtà jew id-dettalji tal-kuntatt, minnufih iżda tal-anqas fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol; u
(b) bidliet kbar li jkunu ppjanati, bħalma huma proċeduri ġodda ta’ skrinjar, xogħlijiet kbar ta’ kostruzzjoni li jistgħu
jaffettwaw il-konformità tagħha mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-KE jew bidla fil-post/indirizz, tal-anqas fi żmien 15-il
jum tax-xogħol qabel ma jinbdew/il-bidla ppjanata.
— sabiex tiġi żgurata konformità mal-leġiżlazzjoni tal-KE rilevanti, [isem il-kumpanija] se tikkoopera bis-sħiħ fl-ispezz
jonijiet kollha, kif meħtieġ, u se tipprovdi aċċess għad-dokumenti kollha, kif jintalab mill-ispetturi;
— [isem il-kumpanija] se tgħarraf lil [isem l-awtorità xierqa] dwar kwalunkwe ksur serju tas-sigurtà u dwar kwalunkwe
ċirkustanza suspettuża li tista’ tkun rilevanti għas-sigurtà tal-provvisti għal matul it-titjira, b’mod partikolari dwar
kwalunkwe tentattiv ta’ ħabi ta’ oġġetti pprojbiti fil-provvisti;
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— [isem il-kumpanija] se tiżgura li l-persunal kollu rilevanti jirċievi t-taħriġ xieraq u jkun konxju mir-responsabbiltajiet
tiegħu għas-sigurtà taħt il-programm tas-sigurtà tal-kumpanija; u
— [isem il-kumpanija] se tgħarraf lil [isem l-awtorità xierqa] jekk:
(a) twaqqaf in-negozju;
(b) ma tibqax twassal il-provvisti għal waqt it-titjira direttament sal-inġenju tal-ajru; jew
(c) ma tkunx tista’ tibqa’ tissodisfa r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-KE.
Naċċetta responsabbiltà sħiħa għal din id-dikjarazzjoni.
Isem:
Kariga fil-kumpanija:
Data:
Firma:
DOKUMENT MEHMUŻ 8-B
DIKJARAZZJONI TAL-IMPENJI
FORNITUR MAGĦRUF TAL-PROVVISTI GĦAL MATUL IT-TITJIRA
Skont ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar regoli komuni
fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu,
Niddikjara li,
— [isem il-kumpanija] tikkonforma mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-KE;
— sabiex tiġi żgurata konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-KE, [isem il-kumpanija] se tikkoopera bis-sħiħ fl-ispezz
jonijiet kollha, kif meħtieġ, u se tipprovdi aċċess għad-dokumenti kollha, kif jintalab mill-ispetturi;
— [isem il-kumpanija] se tgħarraf lil [isem it-trasportatur tal-ajru jew tal-fornitur regolat li tforni bil-provvisti għal matul
it-titjira] dwar kwalunkwe ksur serju tas-sigurtà u dwar kwalunkwe ċirkustanza suspettuża li tista’ tkun rilevanti għassigurtà tal-provvisti għal matul it-titjira, b’mod partikolari dwar kwalunkwe tentattiv ta’ ħabi ta’ oġġetti pprojbiti filprovvisti;
— [il-kumpanija] se tiżgura li l-persunal kollu rilevanti jirċievi t-taħriġ xieraq u jkun konxju mir-responsabbiltajiet tiegħu
għas-sigurtà; u
— [isem il-kumpanija] se tgħarraf [lit-trasportatur tal-ajru jew lill-fornitur regolat li tforni bil-provvisti għal matul it-titjira]
jekk:
(a) twaqqaf in-negozju; jew
(b) ma tkunx tista’ tibqa’ tissodisfa r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-KE.
Naċċetta responsabbiltà sħiħa għal din id-dikjarazzjoni.
Isem:
Kariga fil-kumpanija:
Data:
Firma:
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9 PROVVISTI TAL-AJRUPORT
9.0.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

9.0.1.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor jew sakemm l-implimentazzjoni tal-iskrinjar ma tkunx ġiet skrinjata
minn awtorità jew entità, operatur ta’ ajruport għandu jiżgura l-implimentazzjoni tal-miżuri stabbiliti f’dan ilkapitolu.

9.0.2.

Għall-fini ta’ dan il-kapitolu,
(a) “provvisti tal-ajruporti” tfisser l-oġġetti kollha maħsuba biex jinbiegħu, jintużaw jew ikunu disponibbli għal
kwalunkwe skop jew attività f’żoni ta’ sigurtà ristretta tal-ajruporti;
(b) “fornitur magħruf tal-provvisti tal-ajruporti” tfisser fornitur li l-proċeduri tiegħu jilħqu r-regoli tas-sigurtà
komuni u l-istandards suffiċjenti biex jippermettu t-twassil tal-provvisti tal-ajruporti saż-żoni ta’ sigurtà
ristretta.

9.0.3.

Il-provvisti għandhom jitqiesu bħala provvisti tal-ajruporti mill-waqt li jsiru identifikabbli bħala provvisti biex
jinbiegħu, jintużaw jew ikunu disponibbli f’żoni ta’ sigurtà ristretta tal-ajruporti.

9.1.

KONTROLLI TAS-SIGURTÀ

9.1.1.

Kontrolli tas-sigurtà – dispożizzjonijiet ġenerali

9.1.1.1. Il-provvisti tal-ajruporti għandhom jiġu skrinjati qabel ma jitħallew jidħlu fiż-żoni ta’ sigurtà ristretta, sakemm ilprovvisti ma jkunux sarulhom il-kontrolli tas-sigurtà minn fornitur magħruf u l-provvisti ma jkunux ġew
protetti minn interferenza mhux awtorizzata mill-waqt li jkunu ġew applikati dawk il-kontrolli sa ma jittieħdu
fiż-żona ta’ sigurtà.
9.1.1.2. Il-provvisti tal-ajruport li joriġinaw fiż-żona ta’ sigurtà jistgħu jiġu eżentati minn dawn il-kontrolli tas-sigurtà.
9.1.1.3. Kwalunkwe provvista tal-ajruport li tasal mingħand fornitur magħruf li turi sinjali ta’ tbagħbis jew fejn ikun
hemm x’jagħti ‘l wieħed x’jifhem li ma kinitx protetta minn interferenza mhux awtorizzata mill-waqt li lkontrolli tas-sigurtà jkunu ġew applikati, għandha tiġi skrinjata.
9.1.1.4. Malli jitwasslu fil-ħanut fiż-żona ta’ sigurtà, il-persunal tal-ħanut għandu jwettaq kontroll viżiv tal-provvisti talajruport sabiex jiżgura li ma jkun hemm l-ebda sinjali ta’ tbagħbis.
9.1.2.

Skrinjar

9.1.2.1. Meta l-provvisti tal-ajruport jiġu skrinjati, il-mezz jew il-metodu użat għandu jqis in-natura tal-provvista u
għandu jkun ta’ standard suffiċjenti sabiex jiżgura b’mod raġonevoli li l-ebda oġġett pprojbit ma jkun moħbi
fil-provvista.
9.1.2.2. L-iskrinjar tal-provvisti tal-ajruporti għandu jkun ukoll soġġett għad-dispożizzjonijiet addizzjonali stipulati
f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
9.1.3.

Nominazzjoni tal-fornituri magħrufa

9.1.3.1. Kwalunkwe entità li tiżgura li l-kontrolli tas-sigurtà kif inhuma msemmija fil-punt 9.1.4 u li twassal il-provvisti
tal-ajruport għandha tiġi nnominata bħala fornitur magħruf mill-operatur tal-ajruport.
9.1.3.2. Sabiex tiġi nnominata bħala fornitur magħruf, l-entità għandha tissottometti d-“Dikjarazzjoni tal-impenji –
fornitur magħruf tal-provvisti tal-ajruport” kif jinsabu fid-Dokument Mehmuż 9-A lill-operatur tal-ajruport.
Din id-dikjarazzjoni għandha tiġi ffirmata mir-rappreżentant legali jew mill-persuna responsabbli għas-sigurtà.
Id-dikjarazzjoni ffirmata għandha tinżamm mill-operatur tal-ajruport bħala mezz ta’ validazzjoni.
9.1.3.3. Jekk l-entità ma twassal xejn f’perjodu ta’ sentejn (2), l-istatus ta’ fornitur magħruf għandu jiskadi.
9.1.3.4. Jekk l-awtorità xierqa jew l-operatur tal-ajruport ma jibqgħux sodisfatti fir-rigward tal-konformità tal-fornitur
magħruf mar-rekwiżiti tal-punt 9.1.4, l-operatur tal-ajruport għandu jirtira l-istatus ta’ fornitur magħruf.

5.3.2010

MT

5.3.2010

9.1.4.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Kontrolli tas-sigurtà li għandhom jiġu applikati minn fornitur magħruf
Fornitur magħruf tal-provvisti tal-ajruporti għandu:
(a) jinnomina persuna fil-kumpanija li tkun responsabbli għas-sigurtà; u
(b) jiżgura li l-persuni b’aċċess għall-provvisti tal-ajruport jirċievu taħriġ ta’ għarfien dwar is-sigurtà qabel ma
jingħataw aċċess għal dawn il-provvisti; u
(c) jevita aċċess mhux awtorizzat fil-bini tiegħu u għall-provvisti tal-ajruport; u
(d) jiżgura b’mod raġonevoli li l-ebda oġġett ipprojbit ma jkun moħbi fil-provvisti tal-ajruport; u
(e) japplika siġilli li juru sinjali tat-tbagħbis fil-vetturi kollha u/jew fil-kontejners li jittrasportaw il-provvisti talajruporti jew jipproteġuhom fiżikament.

9.2.

PROTEZZJONI TAL-PROVVISTI TAL-AJRUPORTI
Id-dispożizzjonijiet dettaljati għall-protezzjoni tal-provvisti tal-ajruporti huma stipulati f’Deċiżjoni separata li
ħadet il-Kummissjoni.
DOKUMENT MEHMUŻ 9-A
DIKJARAZZJONI TAL-IMPENJI
FORNITUR MAGĦRUF TAL-PROVVISTI TAL-AJRUPORTI

Skont ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar regoli komuni
fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu,
Niddikjara li,
— [isem il-kumpanija] tikkonforma mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-KE;
— sabiex tiġi żgurata konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-KE, [isem il-kumpanija] se tikkoopera bis-sħiħ fl-ispezz
jonijiet kollha, kif meħtieġ, u se tipprovdi aċċess għad-dokumenti kollha, kif jintalab mill-ispetturi;
— [isem il-kumpanija] se tgħarraf lil [isem l-awtorità xierqa u l-operatur tal-ajruport] dwar kwalunkwe ksur serju tassigurtà u dwar kwalunkwe ċirkustanza suspettuża li tista’ tkun rilevanti għas-sigurtà tal-provvisti għall-ajruporti, b’mod
partikolari dwar kwalunkwe tentattiv ta’ ħabi ta’ oġġetti pprojbiti fil-provvisti;
— [il-kumpanija] se tiżgura li l-persunal kollu rilevanti jirċievi t-taħriġ xieraq u jkun konxju mir-responsabbiltajiet tiegħu
għas-sigurtà; u
— [isem il-kumpanija] se tgħarraf lil [isem l-operatur tal-ajruport] jekk:
(a) twaqqaf in-negozju; jew
(b) ma tkunx tista’ tibqa’ tissodisfa r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-KE rilevanti.
Naċċetta responsabbiltà sħiħa għal din id-dikjarazzjoni.
Isem:
Kariga fil-kumpanija:
Data:
Firma:
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10 MIŻURI TA’ SIGURTÀ GĦAL MATUL IT-TITJIRA
L-ebda dispożizzjoni f’dan ir-Regolament.
11 REKLUTAĠĠ U TAĦRIĠ TAL-PERSUNAL
11.0.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

11.0.1.

L-awtorità, l-operatur tal-ajru, it-trasportatur tal-ajru jew l-entità li jimmobilizzaw il-persuni li jimplimentaw,
jew li jkunu responsabbli għall-implimentazzjoni skont il-programm nazzjonali tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili
kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 300/2008 għandhom jiżguraw li dawn il-persuni jisso
disfaw l-istandards stabbiliti f’dan il-kapitolu.

11.0.2.

Għall-fini ta’ dan il-kapitolu, “ċertifikazzjoni” tfisser evalwazzjoni formali u konferma minn jew f’isem lawtorità xierqa li tindika li l-persuna wettqet b’suċċess it-taħriġ rilevanti u li l-persuna għandha l-kompetenzi
meħtieġa biex twettaq il-funzjonijiet assenjati lilha f’livell aċċettabbli.

11.0.3.

Għall-finijiet ta’ dan il-kapitolu, “stat tar-residenza” għandu jkun kwalunkwe pajjiż fejn il-persuna tkun ilha
residenti b’mod kontinwu għal sitt (6) xhur jew aktar u “vojt” fir-reġistru tal-edukazzjoni jew tax-xogħol
għandu jfisser kwalunkwe vojt ta’ aktar minn 28 jum.

11.0.4.

Il-kompetenzi li persuni jiksbu qabel ir-reklutaġġ għandhom jitqiesu meta tkun qiegħda tiġi vvalutata
kwalunkwe ħtieġa ta’ taħriġ taħt din it-taqsima.

11.1.

REKLUTAĠĠ

11.1.1.

Persuni li jiġu rreklutati biex jimplimentaw, jew biex ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni ta’, skrinjar,
kontroll fuq l-aċċess jew kontrolli tas-sigurtà f’żona ta’ sigurtà għandu jkun sarilhom kontroll tal-isfond b’eżitu
pożittiv.

11.1.2.

Persuni li jiġu rreklutati biex jimplimentaw, jew biex ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni ta’, skrinjar,
kontroll fuq l-aċċess jew kontrolli tas-sigurtà f’post ieħor għajr f’żona ta’ sigurtà għandu jkun sarilhom kontroll
tal-isfond jew kontroll ta’ qabel l-impjieg b’eżitu pożittiv. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f’dan irRegolament, l-awtorità xierqa skont ir-regoli nazzjonali applikabbli għandha tiddetermina jekk għandux
jitwettaq kontroll tal-isfond jew kontroll ta’ qabel l-impjieg.

11.1.3.

Skont ir-regoli Komunitarji u nazzjonali, kontroll tal-isfond għandu tal-anqas:
(a) jistabbilixxi l-identità tal-persuna abbażi ta’ evidenza li tinsab fid-dokumenti;
(b) ikopri r-reġistri kriminali fl-istati tar-residenza kollha matul tal-anqas il-ħames (5) snin preċedenti; u
(c) ikopri x-xogħol, l-edukazzjoni u kwalunkwe vojt marbut magħhom tal-anqas fil-ħames (5) snin preċedenti.

11.1.4.

Skont ir-regoli Komunitarji u nazzjonali, kontroll ta’ qabel l-impjieg għandu:
(a) jistabbilixxi l-identità tal-persuna abbażi ta’ evidenza dokumentarja;
(b) ikopri x-xogħol, l-edukazzjoni u kwalunkwe vojt marbut magħhom tal-anqas fil-ħames (5) snin preċedenti;
u
(c) jesiġi li l-persuna tiffirma dikjarazzjoni li tagħti d-dettalji dwar kwalunkwe storja kriminali fl-istati kollha
tar-residenza matul tal-anqas il-ħames (5) snin preċedenti.

11.1.5.

Kontrolli tal-isfond jew ta’ qabel l-impjieg għandhom isiru qabel ma l-persuna tattendi kwalunkwe taħriġ tassigurtà li jinvolvi aċċess għat-tagħrif li ma jkunx disponibbli pubblikament.

11.1.6.

Il-proċess tar-reklutaġġ għall-persuni kollha li jiġu rreklutati taħt il-punti 11.1.1 u 11.1.2 għandu jinkludi talanqas applikazzjoni bil-miktub u stadju li jinkludi intervista mfassla sabiex tipprovdi valutazzjoni inizjali talħiliet u l-attitudni.
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Il-persuni li jiġu rreklutati biex jimplimentaw il-kontrolli tas-sigurtà għandu jkollhom il-ħiliet mentali u fiżiċi u
l-attitudni meħtieġa biex iwettqu l-ħidmiet assenjati lilhom b’mod effikaċi u għandhom jkunu konxji tan-natura
ta’ dawn ir-rekwiżiti mill-bidu nett tal-proċess tar-reklutaġġ.
Dawn il-ħiliet u din l-attitudni għandhom jiġu vvalutati matul il-proċess tar-reklutaġġ u qabel jintemm
kwalunkwe perjodu ta’ prova.

11.1.8.

Ir-reġistri tar-reklutaġġ, inklużi r-riżultati ta’ kwalunkwe test ta’ valutazzjoni, għandhom jinżammu għallpersuni kollha rreklutati taħt il-punti 11.1.1 u 11.1.2 tal-anqas matul id-dewmien tal-kuntratt tagħhom.

11.2.

TAĦRIĠ

11.2.1.

Obbligi ta’ taħriġ ġenerali

11.2.1.1. Il-persuni għandhom ikunu temmew b’suċċess it-taħriġ rilevanti qabel ma jiġu awtorizzati jimplimentaw ilkontrolli tas-sigurtà mingħajr sorveljanza.
11.2.1.2. It-taħriġ tal-persuni li jwettqu l-ħidmiet elenkati fil-punti 11.2.3.1 sa 11.2.3.5 u l-punt 11.2.4 għandu jinkludi
elementi teoretiċi, prattiċi u ta’ taħriġ fuq il-post tax-xogħol.
11.2.1.3. Il-kontenut tal-korsijiet għandu jiġi speċifikat jew approvat mill-awtorità xierqa qabel ma:
(a) dak li jħarreġ jagħti kwalunkwe taħriġ meħtieġ taħt ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 u l-atti tal-impli
mentazzjoni tiegħu; jew
(b) taħriġ ibbażat fuq il-kompjuter jintuża sabiex jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 300/2008 u latti tal-implimentazzjoni tiegħu.
Taħriġ ibbażat fuq il-kompjuter jista’ jintuża bl-appoġġ jew mingħajr l-appoġġ ta’ dak li jħarreġ jew ta’ kowċ.
11.2.1.4. Ir-reġistri tat-taħriġ għandhom jinżammu għall-persuni kollha mħarrġa tal-anqas matul id-dewmien tal-kuntratt
tagħhom.
11.2.2.

Taħriġ bażiku
Taħriġ bażiku tal-persuni li jwettqu l-ħidmiet elenkati fil-punti 11.2.3.1, 11.2.3.4 u 11.2.3.5 kif ukoll il-punti
11.2.4, 11.2.5 u 11.5 għandu jirriżulta fil-kompetenzi li ġejjin:
(a) għarfien dwar atti preċedenti ta’ interferenza illeċita fl-avjazzjoni ċivili, atti terrostiċi u theddid attwali;
(b) għarfien dwar il-qafas legali għas-sigurtà tal-avjazzjoni;
(c) għarfien dwar l-għanijiet u l-organizzazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni, inklużi l-obbligi u r-responsabbilta
jiet tal-persuni li jimplimentaw il-kontrolli tas-sigurtà;
(d) għarfien dwar il-proċeduri tal-kontroll fuq l-aċċess;
(e) għarfien dwar is-sistemi tal-karti tal-identifikazzjoni li jintużaw fl-ajruport;
(f) għarfien dwar il-proċeduri sabiex persuni jiġu kkontrollati u taċ-ċirkustanzi li fihom persuni għandhom jiġu
ċċalinġjati jew irrappurtati;
(g) għarfien dwar il-proċeduri tar-rappurtar;
(h) il-ħila li jiġu identifikati oġġetti pprojbiti;
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(i) il-ħila li jkun hemm reazzjoni xierqa għal inċidenti relatati mas-sigurtà;
(j) għarfien dwar kif l-imġiba u r-reazzjonijiet tal-bniedem jistgħu jaffettwaw il-prestazzjoni tas-sigurtà; u
(k) il-ħila li wieħed jikkomunika b’mod ċar u kunfidenti.
11.2.3.

Taħriġ speċifiku dwar l-impjieg għall-persuni li jimplimentaw il-kontrolli tas-sigurtà

11.2.3.1. Taħriġ speċifiku ta’ persuni li jimplimentaw l-iskrinjar tal-persuni, il-bagalji tal-kabina, l-oġġetti li jinġarru u lbagalji tal-istiva għandu jirriżulta fil-kompetenzi li ġejjin:
(a) fehim tal-konfigurazzjoni tal-punt tal-kontroll tal-iskrinjar u l-proċess tal-iskrinjar;
(b) għarfien dwar kif oġġetti pprojbiti jistgħu jinħbew;
(c) il-ħila li jkun hemm reazzjoni xierqa f’każ ta’ individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti;
(d) għarfien dwar il-kapaċitajiet u l-limitazzjonijiet tat-tagħmir tas-sigurtà jew il-metodi tal-iskrinjar użati;
(e) għarfien dwar il-proċeduri ta’ reazzjoni f’emerġenza;
u, meta l-ħidmiet assenjati lill-persuna jkunu jeħtieġu dan:
(f) ħiliet interpersonali, b’mod partikolari kif wieħed għandu jittratta differenzi kulturali u passiġġieri potenz
jalment problematiċi;
(g) għarfien dwar it-tekniki tat-tfittxijiet bl-idejn;
(h) il-ħila li jitwettqu tfittxijiet bl-idejn ta’ standard suffiċjenti sabiex l-individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti
moħbija tiġi żgurata b’mod raġonevoli;
(i) għarfien dwar l-eżenzjonijiet mill-iskrinjar u l-proċeduri tas-sigurtà speċjali;
(j) il-ħila li wieħed jopera t-tagħmir tas-sigurtà li jintuża;
(k) il-ħila li wieħed jinterpreta b’mod korrett l-immaġnijiet mogħtija mit-tagħmir tas-sigurtà; u
(l) għarfien dwar ir-rekwiżiti ta’ protezzjoni għall-bagalji tal-istiva.
11.2.3.2. It-taħriġ tal-persuni li jimplimentaw l-iskrinjar ta’ merkanzija u posta għandu jirriżulta fil-kompetenzi li ġejjin:
(a) għarfien dwar atti preċedenti ta’ interferenza illeċita fl-avjazzjoni ċivili, atti terrostiċi u theddid attwali;
(b) għarfien dwar ir-rekwiżiti legali rilevanti;
(c) għarfien dwar l-għanijiet u l-organizzazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni, inklużi l-obbligi u r-responsabbilta
jiet tal-persuni li jimplimentaw il-kontrolli tas-sigurtà fil-katina tal-forniment;
(d) il-ħila li jiġu identifikati oġġetti pprojbiti;
(e) il-ħila li jkun hemm reazzjoni xierqa f’każ ta’ individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti;
(f)

għarfien dwar il-ħiliet u l-limitazzjonijiet tat-tagħmir tas-sigurtà jew il-metodi tal-iskrinjar użati;
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(g) għarfien dwar kif oġġetti pprojbiti jistgħu jinħbew;
(h) għarfien dwar il-proċeduri ta’ reazzjoni f’emerġenza;
(i)

għarfien dwar ir-rekwiżiti ta’ protezzjoni għall-merkanzija u l-posta;
u, meta l-ħidmiet assenjati lill-persuna jkunu jeħtieġu dan:

(j)

għarfien dwar ir-rekwiżiti tal-iskrinjar għall-merkanzija u l-posta, inklużi l-eżenzjonijiet u l-proċeduri tassigurtà speċjali;

(k) għarfien dwar il-metodi xierqa tal-iskrinjar għal tipi differenti ta’ merkanzija u posta;
(l)

għarfien dwar it-tekniki tat-tfittxijiet bl-idejn;

(m) il-ħila li jitwettqu tfittxijiet bl-idejn ta’ standard suffiċjenti sabiex l-individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti
moħbija tiġi żgurata b’mod raġonevoli;
(n) il-ħila li wieħed jopera t-tagħmir tas-sigurtà li jintuża;
(o) il-ħila li wieħed jinterpreta b’mod korrett l-immaġnijiet mogħtija mit-tagħmir tas-sigurtà; u
(p) għarfien dwar ir-rekwiżiti għat-trasport.
11.2.3.3. It-taħriġ tal-persuni li jimplimentaw l-iskrinjar ta’ posta u materjali tat-trasportaturi tal-ajru, provvisti għal
matul it-titjira u provvisti tal-ajruport għandu jirriżulta fil-kompetenzi li ġejjin:
(a) għarfien dwar atti preċedenti ta’ interferenza illeċita fl-avjazzjoni ċivili, atti terroristiċi u theddid attwali;
(b) għarfien dwar ir-rekwiżiti legali rilevanti;
(c) għarfien dwar l-għanijiet u l-organizzazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni, inklużi l-obbligi u r-responsabbilta
jiet tal-persuni li jimplimentaw il-kontrolli tas-sigurtà fil-katina tal-forniment;
(d) il-ħila li jiġu identifikati oġġetti pprojbiti;
(e) il-ħila li jkun hemm reazzjoni xierqa f’każ ta’ individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti;
(f)

għarfien dwar kif oġġetti pprojbiti jistgħu jinħbew;

(g) għarfien dwar il-proċeduri ta’ reazzjoni f’emerġenza;
(h) għarfien dwar il-kapaċitajiet u l-limitazzjonijiet tat-tagħmir tas-sigurtà jew il-metodi tal-iskrinjar użati;
u, meta l-ħidmiet assenjati lill-persuna jkunu jeħtieġu dan:
(i)

għarfien dwar it-tekniki tat-tfittxijiet bl-idejn;

(j)

il-ħila li jitwettqu tfittxijiet bl-idejn ta’ standard suffiċjenti sabiex l-individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti
moħbija tiġi żgurata b’mod raġonevoli;
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(k) il-ħila li wieħed jopera t-tagħmir tas-sigurtà li jintuża;
(l)

il-ħila li wieħed jinterpreta b’mod korrett l-immaġnijiet mogħtija mit-tagħmir tas-sigurtà; u

(m) għarfien dwar ir-rekwiżiti għat-trasport.
11.2.3.4. Taħriġ speċifiku ta’ persuni li jwettqu l-eżamijiet tal-vetturi għandu jirriżulta fil-kompetenzi li ġejjin:
(a) għarfien dwar ir-rekwiżiti legali għall-eżamijiet tal-vetturi, inklużi l-eżenzjonijiet u l-proċeduri tas-sigurtà
speċjali;
(b) il-ħila li jkun hemm reazzjoni xierqa f’każ ta’ individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti;
(c) għarfien dwar kif oġġetti pprojbiti jistgħu jinħbew;
(d) għarfien dwar il-proċeduri ta’ reazzjoni f’emerġenza;
(e) għarfien dwar it-tekniki tal-eżaminar tal-vetturi; u
(f) il-ħila li jitwettqu eżamijiet tal-vetturi ta’ standard suffiċjenti sabiex l-individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti
moħbija tiġi żgurata b’mod raġonevoli;
11.2.3.5. Taħriġ speċifiku għall-persuni li jimplimentaw il-kontroll fuq l-aċċess f’ajruport kif ukoll is-sorveljanza u lgħassa għandu jirriżulta fil-kompetenzi li ġejjin:
(a) għarfien dwar ir-rekwiżiti legali għall-kontroll fuq l-aċċess, inklużi l-eżenzjonijiet u l-proċeduri tas-sigurtà
speċjali;
(b) għarfien dwar is-sistemi tal-kontroll fuq l-aċċess li jintużaw fl-ajruport;
(c) għarfien dwar l-awtorizzazzjonijiet, inklużi l-karti tal-identifikazzjoni u l-passes tal-vetturi, li jipprovdu
aċċess għaż-żoni tal-ajru u l-ħila li dawk l-awtorizzazzjonijiet jiġu identifikati;
(d) għarfien dwar il-proċeduri għall-għassa u sabiex persuni jiġu kkontrollati u taċ-ċirkustanzi li fihom persuni
għandhom jiġu ċċalinġjati jew irrappurtati;
(e) il-ħila li jkun hemm reazzjoni xierqa f’każ ta’ individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti;
(f) għarfien dwar il-proċeduri ta’ reazzjoni f’emerġenza; u
(g) ħiliet interpersonali, b’mod partikolari kif wieħed għandu jittratta differenzi kulturali u passiġġieri potenz
jalment problematiċi.
11.2.3.6. It-taħriġ tal-persuni li jimplimentaw it-tfittxijiet ta’ sigurtà tal-inġenju tal-ajru għandu jirriżulta fil-kompetenzi li
ġejjin:
(a) għarfien dwar ir-rekwiżiti legali għat-tfittxijiet ta’ sigurtà tal-inġenju tal-ajru;
(b) għarfien dwar il-konfigurazzjoni tat-tip(i) ta’ inġenju tal-ajru li fuqu l-persuna se timplimenta t-tfittxijiet ta’
sigurtà tal-inġenju tal-ajru;
(c) il-ħila li jiġu identifikati oġġetti pprojbiti;
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(d) il-ħila li jkun hemm reazzjoni xierqa f’każ ta’ individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti;
(e) għarfien dwar kif oġġetti pprojbiti jistgħu jinħbew; u
(f) il-ħila li jiġu implimentati tfittxijiet ta’ sigurtà tal-inġenju tal-ajru ta’ standard suffiċjenti sabiex l-individ
wazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti moħbija tiġi żgurata b’mod raġonevoli.
11.2.3.7. It-taħriġ tal-persuni li jimplimentaw il-protezzjoni tal-inġenju tal-ajru għandu jirriżulta fil-kompetenzi li ġejjin:
(a) għarfien dwar kif l-inġenju tal-ajru għandu jkun protett u kif għandu jiġi evitat aċċess mhux awtorizzat;
(b) għarfien dwar proċeduri għall-issiġillar tal-inġenju tal-ajru, jekk applikabbli;
(c) għarfien dwar is-sistemi tal-karti tal-identifikazzjoni li jintużaw fl-ajruport;
(d) għarfien dwar il-proċeduri sabiex persuni jiġu kkontrollati u taċ-ċirkustanzi li fihom persuni għandhom jiġu
ċċalinġjati jew irrappurtati; u
(e) għarfien dwar il-proċeduri ta’ reazzjoni f’emerġenza.
11.2.3.8. It-taħriġ tal-persuni li jimplimentaw it-tqabbil tal-bagalji għandu jirriżulta fil-kompetenzi li ġejjin:
(a) għarfien dwar atti preċedenti ta’ interferenza illeċita fl-avjazzjoni ċivili, atti terrostiċi u theddid attwali;
(b) għarfien dwar ir-rekwiżiti legali rilevanti;
(c) għarfien dwar l-għanijiet u l-organizzazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni, inklużi l-obbligi u r-responsabbilta
jiet tal-persuni li jimplimentaw il-kontrolli tas-sigurtà;
(d) il-ħila li jkun hemm reazzjoni xierqa f’każ ta’ individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti;
(e) għarfien dwar il-proċeduri ta’ reazzjoni f’emerġenza;
(f) għarfien dwar ir-rekwiżiti u t-tekniki ta’ tqabbil tal-passiġġieri u l-bagalji; u
(g) għarfien dwar ir-rekwiżiti ta’ protezzjoni għall-materjali tat-trasportaturi tal-ajru li jintużaw għall-ippro
ċessar tal-passiġġieri u l-bagalji.
11.2.3.9. It-taħriġ tal-persuni li jimplimentaw il-kontrolli tas-sigurtà għall-merkanzija u l-posta għajr l-iskrinjar, jew li
jkollhom aċċess għal merkanzija bl-ajru identifikabbli jew posta bl-ajru identifikabbli, għandu jirriżulta filkompetenzi li ġejjin:
(a) għarfien dwar atti preċedenti ta’ interferenza illeċita fl-avjazzjoni ċivili, atti terrostiċi u theddid attwali;
(b) għarfien dwar ir-rekwiżiti legali rilevanti;
(c) għarfien dwar l-għanijiet u l-organizzazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni, inklużi l-obbligi u r-responsabbilta
jiet tal-persuni li jimplimentaw il-kontrolli tas-sigurtà fil-katina tal-forniment;
(d) għarfien dwar il-proċeduri sabiex persuni jiġu kkontrollati u taċ-ċirkustanzi li fihom persuni għandhom jiġu
ċċalinġjati jew irrappurtati;
(e) għarfien dwar il-proċeduri tar-rappurtar;
(f) il-ħila li jiġu identifikati oġġetti pprojbiti;
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(g) il-ħila li jkun hemm reazzjoni xierqa f’każ ta’ individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti;

(h) għarfien dwar kif oġġetti pprojbiti jistgħu jinħbew;

(i) għarfien dwar ir-rekwiżiti ta’ protezzjoni għall-merkanzija u l-posta; u
(j) għarfien dwar ir-rekwiżiti għat-trasport, jekk applikabbli.

11.2.3.10. It-taħriġ tal-persuni li jimplimentaw il-kontrolli tas-sigurtà ta’ posta u materjali tat-trasportaturi tal-ajru, prov
visti għal matul it-titjira u provvisti tal-ajruport għandu jirriżulta fil-kompetenzi li ġejjin:

(a) għarfien dwar atti preċedenti ta’ interferenza illeċita fl-avjazzjoni ċivili, atti terrostiċi u theddid attwali;
(b) għarfien dwar ir-rekwiżiti legali rilevanti;

(c) għarfien dwar l-għanijiet u l-organizzazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni, inklużi l-obbligi u r-responsabbilta
jiet tal-persuni li jimplimentaw il-kontrolli tas-sigurtà;

(d) għarfien dwar il-proċeduri sabiex persuni jiġu kkontrollati u ċ-ċirkustanzi li fihom persuni għandhom jiġu
ċċalinġjati jew irrappurtati;

(e) għarfien dwar il-proċeduri tar-rappurtar;

(f) il-ħila li jiġu identifikati oġġetti pprojbiti;
(g) il-ħila li jkun hemm reazzjoni xierqa f’każ ta’ individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti;

(h) għarfien dwar kif oġġetti pprojbiti jistgħu jinħbew;

(i) għarfien dwar ir-rekwiżiti ta’ protezzjoni għal posta u materjali tat-trasportaturi tal-ajru, provvisti għal
matul it-titjira u provvisti tal-ajruport, kif applikabbli; u
(j) għarfien dwar ir-rekwiżiti għat-trasport, jekk applikabbli.

11.2.4.

Taħriġ speċifiku għall-persuni li jagħmlu superviżjoni diretta fuq persuni li jimplimentaw il-kontrolli
tas-sigurtà (“superviżuri”)
It-taħriġ speċifiku tas-superviżuri għandu, minbarra l-kompetenzi tal-persuni li se jiġu ssorveljati, jirriżulta filkompetenzi li ġejjin:
(a) għarfien dwar ir-rekwiżiti legali u dwar kif għandhom jiġu ssodisfati;

(b) għarfien dwar il-ħidmiet tas-sorveljanza;

(c) għarfien dwar il-kontroll intern tal-kwalità;
(d) il-ħila li jkun hemm reazzjoni xierqa f’każ ta’ individwazzjoni ta’ oġġetti pprojbiti;

(e) għarfien dwar il-proċeduri ta’ reazzjoni f’emerġenza;
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(f) il-ħila li wieħed jipprovdi konsulenza esperta u ta’ fiduċja u taħriġ fuq il-post tax-xogħol u li jimmotiva lilloħrajn;
u, meta l-ħidmiet assenjati lill-persuna jkunu jeħtieġu dan:
(g) għarfien dwar l-immaniġġar ta’ konflitti; u
(h) għarfien dwar il-kapaċitajiet u l-limitazzjonijiet tat-tagħmir tas-sigurtà jew il-metodi tal-iskrinjar użati.
11.2.5.

Taħriġ speċifiku għall-persuni b’responsabbiltà ġenerali fil-livell nazzjonali jew lokali li jiżguraw li
programm tas-sigurtà u l-implimentazzjoni tiegħu jissodisfaw id-dsipożizzjonijiet legali kollha (“mani
ġers tas-sigurtà”)
Taħriġ speċifiku ta’ maniġers tas-sigurtà għandu jirriżulta fil-kompetenzi li ġejjin:
(a) għarfien dwar ir-rekwiżiti legali u dwar kif għandhom jiġu ssodisfati;
(b) għarfien dwar il-kontroll tal-kwalità intern, nazzjonali, Komunitarju u internazzjonali;
(c) il-ħila li wieħed jimmotiva lill-oħrajn;
(d) għarfien dwar il-kapaċitajiet u l-limitazzjonijiet tat-tagħmir tas-sigurtà jew il-metodi tal-iskrinjar użati.

11.2.6.

Taħriġ ta’ persuni għajr passiġġieri li jeħtieġu aċċess mingħajr skorta għaż-żoni ta’ sigurtà ristretta

11.2.6.1. Persuni għajr passiġġieri li jeħtieġu aċċess mingħajr skorta għaż-żoni ta’ sigurtà ristretta u li ma jaqgħux taħt ilpunti 11.2.3 sa 11.2.5 u 11.5 għandhom jirċievu taħriġ ta’ għarfien dwar is-sigurtà qabel ma tinħarġilhom
awtorizzazzjoni li tagħtihom aċċess mingħajr skorta għaż-żoni ta’ sigurtà ristretta.
11.2.6.2. It-taħriġ ta’ għarfien dwar is-sigurtà għandu jirriżulta fil-kompetenzi li ġejjin:
(a) għarfien dwar atti preċedenti ta’ interferenza illeċita fl-avjazzjoni ċivili, atti terrostiċi u theddid attwali;
(b) għarfien dwar ir-rekwiżiti legali rilevanti;
(c) għarfien dwar l-għanijiet u l-organizzazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni, inklużi l-obbligi u r-responsabbilta
jiet tal-persuni li jimplimentaw il-kontrolli tas-sigurtà;
(d) fehim tal-konfigurazzjoni tal-punt tal-kontroll tal-iskrinjar u l-proċess tal-iskrinjar;
(e) għarfien dwar il-kontroll fuq l-aċċess u l-proċeduri rilevanti tal-iskrinjar;
(f) għarfien dwar il-karti tal-identifikazzjoni tal-ajruport li jintużaw fl-ajruport;
(g) għarfien dwar il-proċeduri tar-rappurtar; u
(h) il-ħila li jkun hemm reazzjoni xierqa għal inċidenti relatati mas-sigurtà.
11.2.6.3. Kull persuna li tattendi taħriġ ta’ għarfien dwar is-sigurtà għandha tkun meħtieġa turi fehim tas-suġġetti kollha
msemmija fil-punt 11.2.6.2 qabel ma tinħarġilha awtorizzazzjoni li tagħtiha aċċess mingħajr skorta għaż-żoni
tas-sigurtà ristretta.
11.3.

ĊERTIFIKAZZJONI JEW APPROVAZZJONI

11.3.1.

Persuni li jwettqu l-ħidmiet elenkati fil-punti 11.2.3.1 sa 11.2.3.5 għandhom ikunu soġġetti għal:
(a) proċess ta’ ċertifikazzjoni jew approvazzjoni inizjali; u
(b) ċertifikazzjoni mill-ġdid tal-anqas kull tliet (3) snin għall-persuni li joperaw tagħmir tar-raġġi X jew tagħmir
bl-EDS; u
(c) ċertifikazzjoni jew approvazzjoni mill-ġdid tal-anqas kull ħames (5) snin għall persuni l-oħra kollha.
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11.3.2.

Persuni li joperaw tagħmir tar-raġġi X jew tagħmir bl-EDS għandhom, bħala parti mill-proċess taċ-ċertifikazz
joni jew tal-approvazzjoni, jgħaddu minn test standardizzat tal-interpretazzjoni tal-immaġnijiet.

11.3.3.

Il-proċess taċ-ċertifikazzjoni jew l-approvazzjoni mill-ġdid għall-persuni li joperaw tagħmir tar-raġġi X jew
tagħmir bl-EDS għandhom jinkludu kemm it-test standardizzat tal-interpretazzjoni tal-immaġnijiet kif ukoll
evalwazzjoni tal-prestazzjoni operazzjonali.

11.3.4.

Jekk wieħed jonqos milli jattendi u jtemm b’suċċess ċertifikazzjoni jew approvazzjoni mill-ġdid fi żmien
raġonevoli, li normalment ma jaqbiżx tliet (3) xhur, dan iwassal sabiex id-drittijiet tas-sigurtà jiġu rtirati.

11.3.5.

Ir-reġistri taċ-ċertifikazzjoni jew l-approvazzjoni għandhom jinżammu għall-persuni kollha ċertifikati jew
approvati, rispettivament, tal-anqas matul id-dewmien tal-kuntratt tagħhom.

11.4.

TAĦRIĠ RIKORRENTI

11.4.1.

Il-persuni li joperaw it-tagħmir tar-raġġi X jew it-tagħmir bl-EDS għandhom ikunu soġġetti għal taħriġ rikorr
enti li jikkonsisti minn taħriġ u ttestjar dwar l-għarfien tal-immaġnijiet. Dan għandu jkun fil-forma ta’:

(a) taħriġ li jsir fil-klassi u/jew ibbażat fuq il-kompjuter; jew

(b) taħriġ TIP fil-post tax-xogħol, bil-kundizzjoni li librerija TIP li jkollha tal-anqas 6 000 immaġni, kif
speċifikat hawn taħt, tintuża fuq it-tagħmir tar-raġġi X jew bl-EDS li jintuża u l-persuna taħdem b’dan
it-tagħmir matul tal-anqas terz mis-sigħat tax-xogħol tagħha.

Ir-riżultati tal-ittestjar għandhom jiġu pprovduti lill-persuna u rreġistrati u jistgħu jitqiesu bħala parti millproċess taċ-ċertifikazzjoni jew tal-approvazzjoni mill-ġdid.

Għat-taħriġ fil-klassi u/jew ibbażat fuq il-kompjuter, il-persuni għandhom ikunu soġġetti għal taħriġ u ttestjar
tal-għarfien tal-immaġnijiet għal tal-anqas sitt (6) sigħat f’kull perjodu ta’ sitt (6) xhur. Għandha tintuża librerija
tal-immaġnijiet li jkun fiha tal-anqas 1 000 immaġni li tal-anqas 250 minnhom ikunu oġġett differenti ta’
theddid inklużi immaġnijiet tal-partijiet komponenti tal-oġġetti ta’ theddid, fejn l-oġġett ikun inqabad f’varjetà
differenti ta’ orjentazzjonijiet. Għandu jkun hemm għażla imprevedibbli tal-immaġnijiet mil-librerija matul ittaħriġ u l-ittestjar.

Għat-taħriġ TIP fil-post tax-xogħol, il-librerija TIP għandha tkun tikkonsisti minn tal-anqas 6 000 immaġni li
1 500 minnhom ikunu ta’ oġġetti differenti ta’ theddid, inklużi immaġnijiet tal-partijiet komponenti tal-oġġetti
ta’ theddid, fejn l-oġġett ikun inqabad f’varjetà differenti ta’ orjentazzjonijiet.

11.4.2.

Il-persuni li jwettqu l-ħidmiet elenkati taħt il-punt 11.2 għajr dawk imsemmija fil-punt 11.4.1 għandhom
jattendu taħriġ rikorrenti fi frekwenza suffiċjenti li tiżgura li l-kompetenzi jinżammu u jinkisbu skont liżviluppi tas-sigurtà.

It-taħriġ rikorrenti għandu jitwettaq:

(a) għall-kompetenzi li jinkisbu matul it-taħriġ bażiku u speċifiku inizjali, tal-anqas darba kull ħames (5) snin
jew, f’każijiet fejn il-kompetenzi ma ġewx eżerċitati għal aktar minn sitt (6) xhur, qabel wieħed jerġa’ jibda
jwettaq dmirijiet b’rabta mas-sigurtà; u

(b) għal kompetenzi ġodda jew estiżi, kif meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-persuni li jimplimentaw, jew li huma
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-kontrolli tas-sigurtà jiġu mgħarrfa minnufih dwar theddid u rekwi
żiti legali ġodda saż-żmien li fih dawn ikunu meħtieġa li jiġu applikati.

Ir-rekwiżiti taħt (a) ma għandhomx japplikaw għall-kompetenzi li nkisbu waqt taħriġ speċifiku li ma għad
homx meħtieġa għall-ħidmiet assenjati lill-persuna.
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11.4.3.

Ir-reġistri tat-taħriġ rikorrenti għandhom jinżammu għall-persuni kollha mħarrġa tal-anqas matul id-dewmien
tal-kuntratt tagħhom.

11.5.

KWALIFIKI TA’ DAWK LI JĦARRĠU U TAL-VALIDATURI INDIPENDENTI

11.5.1.

L-awtorità xierqa għandha żżomm jew ikollha aċċess għal-listi ta’ dawk li jħarrġu li jkunu ċċertifikati u, jekk
xieraq, tal-validaturi indipendenti li jkunu ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 11.5.2, 11.5.3 jew 11.5.4.

11.5.2.

Dawk li jħarrġu jew il-validaturi indipendenti għandu jkun sarilhom kontroll tal-isfond b’eżitu pożittiv skont ilpunt 11.1.3 u għandhom jipprovdu evidenza tal-kwalifiki jew tal-għarfien rilevanti. Il-validaturi indipendenti
għandhom ikunu ħielsa minn kwalunkwe obbligu kuntrattwali jew ta’ ħlas mal-operaturi tal-ajruporti, ittrasportaturi tal-ajru jew l-entitajiet li huma rreklutati biex jimmonitorjaw.

11.5.3.

Dawk li jħarrġu li ġew irreklutati jew li kienu qegħdin jipprovdu taħriġ speċifikat f’dan ir-Regolament qabel ma
daħal fis-seħħ għandhom, tal-anqas, jissodisfaw lill-awtorità xierqa li huma:
(a) għandhom l-għarfien u l-kompetenzi speċifikati fil-punt 11.5.5; u
(b) qegħdin jagħtu biss korsijiet approvati mill-awtorità xierqa skont il-punt 11.2.1.3.

11.5.4.

Il-validaturi indipendenti li ġew irreklutati qabel dan ir-Regolament daħal fis-seħħ għandhom, tal-anqas, jisso
disfaw lill-awtorità xierqa li huma:
(a) għandhom il-kompetenzi speċifikati fil-punt 11.5.6; u
(b) huma ħielsa minn kwalunkwe obbligu kuntrattwali jew ta’ ħlas mal-operaturi tal-ajruporti, it-trasportaturi
tal-ajru jew l-entitajiet li se jiġu mmonitorjati;

11.5.5.

Sabiex wieħed jiġi ċċertifikat bħala persuna kwalifikata sabiex tagħti t-taħriġ iddefinit fil-punti 11.2.3.1 sa
11.2.3.5 u fil-punti 11.2.4 u 11.2.5, għandu jkollu għarfien dwar l-ambjent tax-xogħol fil-qasam rilevanti tassigurtà tal-avjazzjoni u l-kwalifiki u l-kompetenzi fl-oqsma li ġejjin:
(a) tekniki tal-istruzzjoni; u
(b) elementi tas-sigurtà li għandhom jiġu mgħallma.

11.5.6.

Sabiex persuna tiġi ċċertifikata bħala validatur indipendenti, għandu jkollha għarfien dwar l-ambjent tax-xogħol
fil-qasam rilevanti tas-sigurtà tal-avjazzjoni u l-kompetenzi fl-oqsma li ġejjin:
(a) il-kontroll tal-kwalità; u
(b) iż-żoni tas-sigurtà li se jiġu vvalidati jew immonitrojati.

11.5.7.

L-awtorità xierqa għandha jew tipprovdi t-taħriġ għal dawk li jħarrġu u l-validaturi indipendenti hija stess jew
inkella tapprova u żżomm lista ta’ korsijiet xierqa ta’ taħriġ b’rabta mas-sigurtà. L-awtorità xierqa għandha
tiżgura li dawk li jħarrġu u l-validaturi indipendenti jirċievu taħriġ jew tagħrif regolari dwar l-iżviluppi fl-oqsma
rilevanti.

11.5.8.

Meta l-awtorità xierqa ma tibqax sodisfatta li t-taħriġ mogħti minn wieħed kwalifikat li jħarreġ qiegħed
jirriżulta fil-kompetenzi rilevanti, l-awtorità xierqa għandha jew tirtira l-approvazzjoni tal-kors jew tiżgura li
dak li jħarreġ jiġi sospiż jew jitneħħa mil-lista ta’ persuni kwalifikati li jħarrġu, kif xieraq.

11.6.

RIKONOXXIMENT REĊIPROKU TAT-TAĦRIĠ
Kwalunkwe kompetenza miksuba minn persuna sabiex tissodisfa r-rekwiżiti taħt ir-Regolament (KE) Nru
300/2008 u l-atti tal-implimentazzjoni tiegħu fi Stat Membru wieħed għandhom jitqiesu fi Stat Membru ieħor.
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12 TAGĦMIR TAS-SIGURTÀ
12.0.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

12.0.1.

L-awtorità, l-operatur jew l-entità li jużaw tagħmir għall-implimentazzjoni tal-miżuri li jkunu responsabbli
għalihom skont il-programm nazzjonali tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Rego
lament (KE) Nru 300/2008 għandhom jieħdu passi raġonevoli sabiex jiżguraw li t-tagħmir jissodisfa l-istan
dards stabbiliti f’dan il-kapitolu.
L-awtorità xierqa għandha tipprovdi lill-manifatturi, fuq bażi ta’ ħtieġa għall-għarfien, bit-tagħrif ikklassifikat
skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom (1).

12.0.2.

Għandu jsir ittestjar regolari għal kull biċċa tagħmir tas-sigurtà.

12.1.

TAGĦMIR LI WIEĦED JGĦADDI MINNU GĦALL-INDIVIDWAZZJONI TAL-METALL (WTMD)

12.1.1.

Prinċipji ġenerali

12.1.1.1. It-tagħmir li wieħed jgħaddi minnu għall-individwazzjoni tal-metall (WTMD) għandu jkollu l-ħila jindividwa u
jindika permezz ta’ allarm tal-anqas oġġetti metalliċi speċifikati, kemm individwalment kif ukoll meta jinsabu
flimkien ma’ affarijiet oħra.
12.1.1.2. L-individwazzjoni permezz tad-WTMD ma għandhiex tiddependi mill-pożizzjoni jew l-orjentazzjoni tal-oġġett
metalliku.
12.1.1.3. Id-WTMD għandu jkun imwaħħal sew ma’ bażi solida.
12.1.1.4. Id-WTMD għandu jkollu indikatur viżiv li jindika li t-tagħmir qiegħed jaħdem.
12.1.1.5. Il-mezzi għall-aġġustament tas-settings tal-individwazzjoni tad-WTMD għandhom ikunu protetti u aċċessibbli
biss għall-persuni awtorizzati.
12.1.1.6. Id-WTMD għandu jagħti kemm allarm viżiv kif ukoll allarm li jinstema’ meta jindividwa oġġetti metalliċi kif
imsemmi fil-punt 12.1.1.1. Iż-żewġ tipi ta’ allarmi għandhom ikunu jidhru/jinstemgħu fuq medda ta’ 2 metri.
12.1.1.7. L-allarm viżiv għandu jagħti indikazzjoni tas-saħħa tas-sinjal individwat mid-WTMD.
12.1.1.8. Id-WTMD għandu jkun imqiegħed f’pożizzjoni sabiex jiġi żgurat li ma jkunx affettwat minn sorsi ta’ interfe
renza.
12.1.2.

Standards għad-WTMD

12.1.2.1. Għandu jkun hemm żewġ standards għad-WTMD. Ir-rekwiżiti dettaljati dwar dawn l-istandards huma stipulati
f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
12.1.2.2. Id-WTMD kollha għandhom jissodisfaw l-istandard 1.
L-istandard 1 għandu jiskadi fl-1 ta’ Jannar 2011.
12.1.2.3. L-istandard 2 għandu japplika għad-WTMD kollha installati mill-5 ta’ Jannar 2007, sakemm ma jkunx sar,
qabel din id-data, kuntratt għall-istallazzjoni ta’ WTMD li tilħaq l-istandard 1.
Id-WTMD kollha għandhom jissodisfaw l-istandard 2 sal-1 ta’ Jannar 2011.
12.1.3.

Rekwiżiti addizzjonali għad-WTMD
Id-WTMD kollha li għalihom isir kuntratt għall-installazzjoni mill-5 ta’ Jannar 2007 għandhom ikunu jistgħu:
(a) jiġġeneraw sinjal li jinstema’ u/jew viżiv fuq perċentwal ta’ persuni li ma jiskattawx l-allarm meta jgħaddu
mid-WTMD kif imsemmi fil-punt 12.1.1.1. Għandu jkun possibbli li jkun iffissat perċentwal; u

(1) ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1.

5.3.2010

MT

5.3.2010

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(b) jgħoddu n-numru ta’ persuni skrinjati, minbarra kwalunkwe persuna li tgħaddi mid-WTMD mid-direzzjoni
opposta; u
(c) jgħoddu n-numru ta’ allarmi; u
(d) jikkalkulaw l-għadd ta’ allarmi bħala perċentwal tal-għadd ta’ persuni li jiġu skrinjati.
12.2.

TAGĦMIR LI JINŻAMM FL-IDEJN GĦALL-INDIVIDWAZZJONI TAL-METALL (HHMD)

12.2.1.

Tagħmir li jinżamm fl-idejn għall-individwazzjoni tal-metall (HHMD) għandu jkollu l-ħila jindividwa oġġetti
metalliċi tal-ħadid kif ukoll dawk li ma jkunux tal-ħadid. L-individwazzjoni u l-identifikazzjoni tal-pożizzjoni
tal-metall individwat għandha tiġi indikata permezz ta’ allarm.

12.2.2.

Il-mezzi għall-aġġustament tas-settings tas-sensitività tal-HHMD għandhom ikunu protetti u aċċessibbli biss
għall-persuni awtorizzati.

12.2.3.

L-HHMD għandu jiskatta allarm li jinstema’ meta jindividwa oġġetti metalliċi. L-allarm għandu jkun jinstema’
fuq medda ta’ metru (1).

12.2.4.

Il-prestazzjoni tal-HHMD ma għandhiex tkun affettwata minn sorsi ta’ interferenza.

12.2.5.

L-HHMD għandu jkollu indikatur viżiv li jindika li t-tagħmir qiegħed jaħdem.

12.3.

TAGĦMIR TAR-RAĠĠI X
It-tagħmir tar-raġġi X għandu jkun konformi mar-rekwiżiti dettaljati stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet ilKummissjoni.

12.4.

TAGĦMIR B’SISTEMI GĦALL-INDIVIDWAZZJONI TAL-ISPLUSSIVI (EDS)

12.4.1.

Prinċipji ġenerali

12.4.1.1. It-tagħmir b’sistemi għall-individwazzjoni tal-isplussivi (EDS) għandu jkun kapaċi jindividwa u jindika permezz
ta’ allarm kwantitajiet individwali speċifikati u kwantitajiet ogħla minnhom ta’ materjal esplożiv li jkun jinsab
fil-bagalji jew f’kunsinni oħra.
12.4.1.2. L-individwazzjoni għandha tkun indipendenti mill-għamla, il-pożizzjoni jew l-orjentament tal-materjal esplożiv.
12.4.1.3. L-EDS għandha tiskatta allarm f’kull waħda miċ-ċirkustanzi li ġejjin:
— meta tindividwa materjal esplożiv; u
— meta tindividwa l-preżenza ta’ oġġett li jipprevjeni l-individwazzjoni ta’ materjali esplożivi; u
— meta l-kontenut ta’ bagalja jew ta’ kunsinna jkun ta’ densità hekk għolja li ma jkunx jista’ jiġi analizzat.
12.4.2.

Standards għall-EDS

12.4.2.1. Għandu jkun hemm tliet standards għall-EDS. Ir-rekwiżiti dettaljati dwar dawn l-istandards huma stipulati
f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
12.4.2.2. L-EDS kollha għandhom jissodisfaw l-istandard 1.
L-istandard 2 għandu jiskadi fl-1 ta’ Settembru 2012.
L-awtorità xierqa tista’ tippermetti li EDS tal-istandard 1 installati bejn l-1 ta’ Jannar 2003 u l-1 ta’ Settembru
2006 jibqgħu jintużaw sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2014.
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12.4.2.3. L-istandard 2 għandu japplika għall-EDS kollha installati mill-1 ta’ Jannar 2007, sakemm ma jkunx sar, qabel
id-19 ta’ Ottubru 2006, kuntratt għall-installazzjoni ta’ EDS li jilħaq l-istandard 1.
L-EDS kollha għandhom jilħqu l-istandard 2 sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Settembru 2012, sakemm ma jkunx
japplika t-tielet subparagrafu tal-punt 12.4.2.2.
L-istandard 2 għandu jiskadi fl-1 ta’ Settembru 2018.
12.4.2.4. L-istandard 3 għandu japplika għall-EDS kollha installati mill-1 ta’ Settembru 2012.
L-EDS kollha għandhom jissodisfaw l-istandard 3 mill-1 ta’ Settembru 2018.
12.4.3.

Rekwiżiti dwar il-kwalità tal-immaġni għall-EDS
Il-kwalità tal-immaġni għall-EDS għandha tkun konformi mar-rekwiżiti dettaljati stipulati f’Deċiżjoni separata li
ħadet il-Kummissjoni.

12.5.

PROJEZZJONI TA’ IMMAĠNI TA’ THEDDIDA (TIP)

12.5.1.

Prinċipji ġenerali

12.5.1.1. Il-projezzjoni ta’ immaġni ta’ theddida (TIP) għandu jkun jista’ jipprojetta immaġnijiet virtwali ta’ oġġetti ta’
theddid fuq l-immaġini tar-raġġi X tal-bagalji jew ta’ kunsinni oħra li jkunu qegħdin jiġu skrinjati.
L-immaġnijiet virtwali għandhom jitqiegħdu fl-immaġini bir-raġġi X tal-bagalji u l-kunsinni li jkunu qegħdin
jiġu skrinjati b’distribuzzjoni uniformi u mhux f’pożizzjoni fissa.
Għandu jkun possibbli li jiġi ffissat perċentwal tal-immaġnijiet virtwali li jridu jiġu pprojettati.
12.5.1.2. It-TIP ma għandux inaqqas il-prestazzjoni u t-tħaddim normali tal-apparat tar-raġġi X.
Ma għandha tingħata l-ebda indikazzjoni lil dak li jkun qiegħed iwettaq l-iskrinjar li immaġini virtwali ta’
oġġett ta’ theddid tkun appik se tiġi pprojettata jew ġiet ipprojettata sakemm ma jidhirx messaġġ skont il-punt
12.5.2.2.
12.5.1.3. Il-mezzi ta’ ġestjoni tat-TIP għandhom ikunu protetti u aċċessibbli biss għall-persuni awtorizzati.
12.5.2.

Il-kompożizzjoni tat-TIP

12.5.2.1. It-TIP għandha tkun magħmula tal-anqas minn:
(a) librerija virtwali tal-immaġnijiet tal-oġġetti ta’ theddid;
(b) mezz li jippreżenta l-messaġġi jew li jippermetti li l-messaġġi jitħassru; u
(c) mezz li jirreġistra u jippreżenta r-reazzjonijiet ta’ kull wieħed minn dawk li jwettqu l-iskrinjar.
12.5.2.2. It-TIP għandu jippreżenta messaġġ lill-persuni li jwettqu l-iskrinjar:
(a) meta l-persuna li twettaq l-iskrinjar tkun irreaġixxiet u tkun ġiet ipprojettata immaġni virtwali ta’ oġġett ta’
theddid;
(b) meta l-persuna li twettaq l-iskrinjar ma tkunx irreaġixxiet u tkun ġiet ipprojettata immaġni virtwali ta’
oġġett ta’ theddid;
(c) meta l-persuna li twettaq l-iskrinjar tkun irreaġixxiet u ma tkun ġiet ipprojettata l-ebda immaġni virtwali ta’
oġġett ta’ theddid; u
(d) meta tkun falliet il-projezzjoni ta’ immaġini virtwali ta’ oġġett ta’ theddid u dan ikun viżibbli għal dak li
jkun qiegħed iwettaq l-iskrinjar.
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Il-messaġġ għandu jkun ippreżentat b’tali mod li ma jaħbix l-immaġini tal-bagalja jew tal-kunsinna li jkun qed
jirreferi għaliha.

Il-messaġġ għandu jibqa’ sakemm ikun tneħħa mill-persuna li tkun qiegħda twettaq l-iskrinjar. Fil-każ tal-punti
(a) u (b) il-messaġġ għandu jiġi ppreżentat flimkien mal-immaġni virtwali tal-oġġett ta’ theddid.

12.5.2.3. L-aċċess għat-tagħmir bit-TIP installat u użat għandu jkun jeħtieġ li dak li jwettaq l-iskrinjar juża identifikatur
uniku.

12.5.2.4. It-TIP għandu jkollu l-ħila jżomm ir-riżultati tar-reazzjonijet ta’ kull wieħed minn dawk li jwettqu l-iskrinjar
għal tal-anqas 12-il xahar u f’format li jippermetti r-rappurtar.

12.5.2.5. Il-kompożizzjoni tat-TIP għandha tkun ukoll soġġetta għar-rekwiżiti dettaljati addizzjonali stipulati f’Deċiżjoni
separata li ħadet il-Kummissjoni.

12.6.

TAGĦMIR TA’ INDIVIDWAZZJONI TA’ TRAĊĊI TAL-ISPLUSSIVI (ETD)
It-tagħmir ta’ individwazzjoni ta’ traċċi tal-isplussivi (ETD) għandu jkollu l-ħila jiġbor u janalizza partikuli fuq,
jew fwar minn, uċuħ ikkontaminati jew kontenut ta’ bagalji jew kunsinni, u jindika permezz ta’ allarm ilpreżenza ta’ traċċi ta’ splussivi.

12.7.

TAGĦMIR GĦALL-ISKRINJAR TAL-LIKWIDI, L-AEROSOLS U L-ĠELLIJIET (LAGS)

12.7.1.

Prinċipji ġenerali

12.7.1.1. It-tagħmir elenkat fil-punt 4.1.3.1 li jintuża għall-iskrinjar tal-likwidi, l-erosols u l-ġellijiet (LAGs) għandu jkollu
l-ħila jindividwa u jindika permezz ta’ allarm kwantitajiet individwali speċifikati jew kwantitajiet ogħla
minnhom ta’ oġġetti ta’ theddid fl-LAGs.

12.7.1.2. L-individwazzjoni għandha tkun indipendenti mill-għamla jew il-materjal tal-kontenitur tal-LAG.

12.7.1.3. It-tagħmir għandu jintuża b’tali manjiera li jiżgura li l-kontenitur jitqiegħed f’pożizzjoni u jkun orjentat sabiex
jiġi żgurat li l-kapaċitajiet ta’ individwazzjoni jintlaħqu b’mod sħiħ.

12.7.1.4. It-tagħmir għandu jiskatta l-allarm f’kull waħda miċ-ċirkustanzi li ġejjin:

(a) meta jindividwa materjal ta’ theddid;

(b) meta jindividwa l-preżenza ta’ oġġett li jipprevjeni l-individwazzjoni ta’ materjal ta’ theddid;

(c) meta ma jkunx jista’ jivvaluta jekk l-LAG huwiex beninn jew le; u

(d) meta l-kontenut tal-bagalja li tkun qiegħda tiġi skrinjata jkun ta’ densità tant għolja li ma jkunx jista’ jiġi
analizzat.

12.7.2.

Standards għat-tagħmir għall-iskrinjar tal-LAGs

12.7.2.1. Għandu jkun hemm żewġ standards għat-tagħmir għall-iskrinjar tal-LAGs. Ir-rekwiżiti dettaljati dwar dawn listandards huma stipulati f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.

12.7.2.2. It-tagħmir kollu għall-iskrinjar tal-LAGs għandu jilħaq l-istandard 1.

L-istandard 1 għandu jiskadi fit-28 ta’ April 2014.
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12.7.2.3. L-istandard 2 għandu japplika għat-tagħmir kollu għall-iskrinjar tal-LAGs installat mid-29 ta’ April 2016.

It-tagħmir kollu għall-iskrinjar tal-LAGs għandu jilħaq l-istandard 2 sa mhux aktar tard mid-29 ta’ April 2016.

12.7.3.

Approvazzjoni għat-tagħmir għall-iskrinjar tal-LAGs
It-tagħmir li huwa approvat minn jew f’isem l-awtorità xierqa ta’ Stat Membru sabiex jissodisfa l-istandards kif
stipulati fil-punt 12.7 ta’ Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni għandu jiġi rikonoxxut minn Stati Membri
oħrajn li għadhom iridu jilħqu dawn l-istandards. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, l-isem,
u meta jintalbu, dettalji rilevanti oħra tal-entitajiet maħtura sabiex japprovaw it-tagħmir. Il-Kummissjoni
għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra dwar dawn l-entitajiet.

12.8.

METODI TA’ SKRINJAR LI JUŻAW TEKNOLOĠIJI ĠODDA

12.8.1.

Stat Membru jista’ jippermetti metodu ta’ skrinjar li juża teknoloġiji ġodda għajr dawk stipulati f’dan irRegolament, sakemm:

(a) jintuża għall-fini ta’ evalwazzjoni ta’ metodu ġdid ta’ skrinjar; u

(b) mhuwiex se jaffettwa ħażin il-livell globali ta’ sigurtà li jintlaħaq; u

(c) għandu jingħata tagħrif xieraq lil dawk affettwati, inkluż il-passiġġieri, dwar il-fatt li qiegħda titwettaq
prova.

12.8.2.

Tal-anqas erba’ (4) xhur qabel ma jkun ippjanat li jiddaħħal, l-Istat Membru konċernat għandu jgħarraf lillKummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-miktub dwar il-metodu ta’ skrinjar propost li jkun biħsiebu jipper
metti, filwaqt li jinkludi valutazzjoni ta’ kif se jiggarantixxi li l-applikazzjoni tal-metodu l-ġdid se tissodisfa rrekwiżit tal-punt 12.8.1 (b). In-notifika għandu jkun fiha wkoll tagħrif dettaljat dwar il-post(ijiet) fejn huwa
ppjanat li se jintuża l-metodu tal-iskrinjar u t-tul previst tal-perjodu ta’ evalwazzjoni.

12.8.3.

Jekk il-Kummissjoni lill-Istat Membru tagħtih risposta pożittiva, jew jekk ma tasal l-ebda risposta fi żmien tliet
xhur mill-wasla tat-talba bil-miktub, l-Istat Membru jkun jista’ jippermetti li jiddaħħal il-metodu tal-iskrinjar li
juża teknoloġiji ġodda.

Jekk il-Kummissjoni ma tkunx sodisfatta li l-metodu tal-iskrinjar propost jipprovdi biżżejjed garanziji li l-livell
globali tas-sigurtà tal-avjazzjoni se jinżamm fil-Komunità, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru
b’dan fi żmien tliet xhur mill-wasla tan-notifika msemmija fil-punt 12.8.2., filwaqt li tispjega t-tħassib tagħha.
F’tali ċirkustanza, l-Istat Membru konċernat ma għandux jibda bil-metodu tal-iskrinjar sakemm ma jkunx
issodisfa lill-Kummissjoni.

12.8.4.

Il-perjodu massimu ta’ evalwazzjoni għal kull metodu ta’ skrinjar li juża teknoloġiji ġodda għandu jkun ta’
tmintax-il xahar. Il-Kummissjoni tista’ testendi l-perjodu ta’ evalwazzjoni b’massimu ta’ tnax-il xahar ieħor, bilkundizzjoni li l-Istat Membru jipprovdi ġustifikazzjoni adegwata għall-estensjoni.

12.8.5.

F’intervalli ta’ mhux aktar minn sitt xhur matul il-perjodu tal-evalwazzjoni, l-awtorità xierqa fl-Istat Membru
konċernat għandha tipprovdi lill-Kummissjoni b’rapport dwar il-progress li jkun sar fl-evalwazzjoni. IlKummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati Membri bil-kontenut tar-rapport dwar il-progress. Jekk ma jiġi
pprovdut l-ebda rapport dwar il-progress, il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Istat Membru sabiex jissospendi lprova.

12.8.6.

Jekk, abbażi ta’ rapport, il-Kummissjoni ma tkunx sodisfatta li l-metodu tal-iskrinjar li qiegħed jiġi ppruvat
qiegħed jipprovdi garanziji suffiċjenti li l-livell globali tas-sigurtà tal-avjazzjoni qiegħed jinżamm fil-Komunità,
il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru li l-prova se tiġi sospiża sakemm ikunu jistgħu jingħataw ittali garanziji.

12.8.7.

L-ebda perjodu ta’ evalwazzjoni ma għandu jkun itwal minn tletin xahar.
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DOKUMENT MEHMUŻ 12-A
Id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni għad-WTMD jinsabu f’Deċiżjoni separata li ħadet ilKummissjoni.
DOKUMENT MEHMUŻ 12-B
Id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-EDS jinsabu f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummiss
joni.
DOKUMENT MEHMUŻ 12-C
Id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni għat-tagħmir sabiex ikunu skrinjati l-likwidi, l-aerosols u lġellijiet (LAGS) jinsabu f’Deċiżjoni separata li ħadet il-Kummissjoni.
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REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 186/2010
tal-4 ta’ Marzu 2010
li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u
ħaxix
Billi:

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzaz
zjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi
għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar lOKS) (1),
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati
għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru
2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur
tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1)
tiegħu,

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali
multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru
1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummiss
joni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għallprodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima
A tar-Regolament imsemmi,
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tarRegolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness
għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-5 ta’ Marzu 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Marzu 2010.
Għall-Kummissjoni,
f’isem il-President,
Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.
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ANNESS
il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix
(EUR/100 kg)
Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz

(1 )

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

121,5
65,0
115,7
143,3
124,3
114,0

0707 00 05

EG
JO
MK
TR
ZZ

211,5
143,3
134,1
144,5
158,4

0709 90 70

MA
TR
ZZ

132,9
106,0
119,5

0709 90 80

EG
ZZ

40,8
40,8

0805 10 20

CL
EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

52,4
43,5
56,2
42,1
46,2
58,4
49,8

0805 50 10

EG
IL
MA
TR
ZZ

76,3
76,3
65,7
66,2
71,1

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

96,5
67,7
24,7
110,7
74,9

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

86,8
188,1
68,1
95,6
101,2
108,0

(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 (UE) Nru 187/2010
tal-4 ta’ Marzu 2010
li ma jalloka l-ebda rifużjoni tal-esportazzjoni għall-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti
pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008
prodotti agrikoli (3) u wara stħarriġ tal-offerti mressqa
b’risposta għas-sejħa għall-offerti, jeħtieġ li ma tingħata
l-ebda rifużjoni tal-esportazzjoni għall-perjodu tat-tressiq
tal-offerti li jintemm fit-2 ta’ Marzu 2010.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara
li
kkunsidrat
ir-Regolament
tal-Kunsill
(KE)
Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organiz
zazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet
speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni
dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flim
kien mal-Artikolu 4 tiegħu,

(3)

Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tasSwieq Agrikoli ma tax opinjoni tiegħu fil-limitu tażżmien
stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT

Billi:

Artikolu 1

(1)

Ir- Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti
għar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti talħalib (2) jipprovdi proċedura għal sejħa permanenti għallofferti.

Fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti stabbilita bir-Regola
ment (KE) Nru 619/2008 għall-perjodu ta' sottomissjoni li
jintemm fit-2 ta’ Marzu 2010, l-ebda rifużjoni tal-esportazzjoni
mhi allokata għall-prodotti u għad-destinazzjonijiet imsemmija
fl-Artikolu 1, punti (a) u (b), u fl-Artikolu 2 tar-Regolament
imsemmi.

(2)

Skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE)
Nru 1454/2007 tal-10 ta’ Diċembru 2007 li jistipula
regoli komuni biex tkun stabbilita proċedura ta’ offerta
għall-iffissar ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti

Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-5 ta’ Marzu 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Marzu 2010.
Għall-Kummissjoni,
f'isem il-President,
Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3) ĠU L 325, 11.12.2007, p. 69.
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REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 188/2010
tal-4 ta’ Marzu 2010
li ma jagħti l-ebda rifużjoni għat-trab tal-ħalib xkumat fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti
pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 619/2008
għall-iffissar ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għal ċerti
prodotti agrikoli (3) u wara stħarriġ tal-offerti mressqa
b’risposta għas-sejħa għall-offerti, jeħtieġ li ma tingħata
l-ebda rifużjoni għall-perjodu tat-tressiq tal-offerti li
jintemm fit-2 ta’ Marzu 2010.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzaz
zjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi
għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar lOKS) (1), u partikolarment l-Artikolu 164(2) tiegħu flimkien
mal-Artikolu 4 tiegħu,

(3)

Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tasSwieq Agrikoli ma tax opinjoni tiegħu fil-limitu tażżmien
stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Billi:
(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti
dwar ir-rifużjoni tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti talħalib (2) jipprovdi stedina permanenti għall-offerti.

(2)

Skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE)
Nru 1454/2007 tal-10 ta’ Diċembru 2007 li jistipula
regoli komuni biex tkun stabbilita proċedura ta’ offerta

Fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti stabbilita bir-Rego
lament (KE) Nru 619/2008 għall-perjodu ta' tressiq li jintemm
fit-2 ta’ Marzu 2010, ma ngħatat l-ebda rifużjoni għall-prodott
u għad-destinazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(c) u fl-Arti
kolu 2 tar-Regolament imsemmi.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-5 ta’ Marzu 2010.

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

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Marzu 2010.
Għall-Kummissjoni,
f'isem il-President,
Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3) ĠU L 325, 11.12.2007, p. 69.
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
tal-24 ta’ Frar 2010
li temenda r-Regolament intern tagħha
(2010/138/UE, Euratom)
Artikolu 2

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea.

Wara li kkunsidrat t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 249 tiegħu,
Wara li kkunsidrat it Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea
tal-Enerġija Atomika, u b’mod speċjali l-Artikolu 106a tiegħu,

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Frar 2010.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
( 1)

L-Artikoli 1 sa 29 tar-Regolament intern tal-Kummissjoni
huma mibdula mit-test li jinsab fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

(1) ĠU L 308, 8.12.2000, p. 26.

Artikolu 3

Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO
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ANNESS
“KAPITOLU I
IL-KUMMISSJONI
Artikolu 1
Il-prinċipju tar-responsabbiltà kollettiva
Il-Kummissjoni taġixxi bħala kulleġġ skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament Intern, u fir-rispett tal-prijoritajiet li
din stabbiliet fil-qafas ta' orjentazzjonijiet politiċi definiti mill-President, skont l-Artikolu 17(6), TUE.
Artikolu 2
L-orjentazzjonijiet politiċi, il-prijoritajiet, il-programm ta' ħidma u l-baġit
Fir-rispett tal-orjentazzjonijiet politiċi definiti mill-President, il-Kummissjoni tistabbilixxi l-prijoritajiet tagħha u tittradu
ċihom fil-programm ta' ħidma u l-abbozz tal-baġit li tadotta annwalment.
Artikolu 3
Il-President
1.
Il-President jistabbilixxi l-linji gwida politiċi li fuqhom għandha taħdem il-Kummissjoni (1). Huwa jmexxi l-ħidmiet
tal-Kummissjoni sabiex jiżgura t-twettiq tagħhom.
2.
Il-President jiddeċiedi dwar l-organizzazzjoni interna tal-Kummissjoni, sabiex jiżgura li taġixxi b'mod koerenti,
effikaċji u b'mod kolleġġjali (2).
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 18(4) TUE, il-President jagħti lill-Membri tal-Kummissjoni oqsma ta’ attivitajiet
partikolari li għalihom ikunu speċifikament responsabbli għat-tħejjija tal-ħidmiet tal-Kummissjoni u t-twettiq tad-deċiżjo
nijiet tagħha (3).
Il-President jista' jitlob lill-Membri tal-Kummisjsoni li jwettqu azzjonijiet speċifiċi bil-għan li tiġi żgurata l-implimentazz
joni tal-orjentazzjonijiet politiċi li stabbilixxa u l-prijoritajiet stabbiliti mill-Kummissjoni.
F’kull ħin, huwa jista’ jimmodifika dawn il-kompiti (4).
Il-Membri tal-Kummissjoni għandhom jeżerċitaw il-funzjonijiet mogħtija lilhom mill-President taħt l-awtorità tiegħu (5).
3.
Il-President jaħtar il-Viċi Presidenti, minbarra r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika
ta' Sigurtà, fost il-Membri tal-Kummissjoni (6), u jfassal l-ordni ta' preċedenza fi ħdan il-Kummissjoni.
4.
Il-President jista' jwaqqaf gruppi fost il-Membri tal-Kummissjoni billi jaħtar il-President tagħhom, jistabbilixxi lmandat u l-modalitajiet ta' funzjonament, u jiddeċiedi dwar il-kompożizzjoni u t-terminu tagħhom.
5.
Il-President għandu jirrappreżenta lill-Kummissjoni. Huwa għandu jaħtar lill-Membri tal-Kummissjoni sabiex
jassistuh f'dan il-kompitu.
6.
Bla ħsara għall-Artikolu 18(1), TUE, Membru tal-Kummissjoni għandu jippreżenta r-riżenja tiegħu jekk il-President
jitolbu jagħmel dan (7).
Artikolu 4
Il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet
Id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni jittieħdu:
(a) fil-laqgħat tal-Kummissjoni bi proċedura orali skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament Intern,
jew
(b) bi proċedura bil-miktub skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament Intern, jew
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 17(6)(a).
It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 17(6)(b).
It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 248.
Ara n-nota 3 ta’ qiegħ il-paġna.
Ara n-nota 3 ta’ qiegħ il-paġna.
It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 17(6)(c).
It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 17(6), it-tieni paragrafu.
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(c) bi proċedura ta’ awtorizzazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament Intern, jew
(d) bi proċedura ta’ delega skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 14 ta’ dan ir-Regolament Intern.
SEZZJONI 1
Il-laqgħat tal-kummissjoni
Artikolu 5
Meta tissejjaħ laqgħa
1.

Il-laqgħat tal-Kummissjoni għandhom jissejħu mill-President.

2.
B’regola ġenerali, il-Kummissjoni tiltaqa’ mill-inqas darba fil-ġimgħa. Barra minn hekk, din tiltaqa’ kull meta jkun
meħtieġ.
3.
Il-Membri tal-Kummissjoni huma mitluba li jattendu għal-laqgħat kollha. F'każ li ma jkunux jistgħu, għandhom
jinfurmaw, fi żmien xieraq, lill-President bir-raġunijiet tal-assenza tagħhom. Il-President għandu jiddeċiedi jekk Membri
għandhomx jinħelsu minn dan l-obbligu f'ċerti ċirkostanzi.
Artikolu 6
L-aġenda tal-laqgħat tal-Kummissjoni
1.

Il-President jadotta l-aġenda ta’ kull laqgħa tal-Kummissjoni.

2.
Mingħajr preġudizzju għall-prerogattiva tal-President biex jadotta l-aġenda, kull proposta li tinvolvi spiża sinifikattiva
trid tkun ippreżentata bi ftehim mal-Membru tal-Kummissjoni responsabbli mill-baġit.
3.
Jekk Membru tal-Kummissjoni jipproponi ż-żieda ta’ punt fl-aġenda, il-President għandu jiġi mgħarraf kif inhu
stipulat mill-Kummissjoni b’konformità mar-regoli ta’ implimentazzjoni previsti fl-Artikolu 28 ta’ dan ir-Regolament
Intern, minn hawn ‘il quddiem “ir-regoli ta’ implimentazzjoni”.
4.
L-aġenda u d-dokumenti meħtieġa għandhom jitwasslu lill-Membri tal-Kummissjoni kif inhu stipulat b’konformità
mar-regoli ta’ implimentazzjoni.
5.
Il-Kummissjoni, fuq proposta tal-President, tista' tiddiskuti kwistjonijiet li mhumiex fuq l-aġenda jew li fir-rigward
tagħhom tqassmu tard id-dokumenti.
Artikolu 7
Il-Kworum
In-numru ta' Membri preżenti meħtieġ sabiex ikun hemm kworum għandu jkun daqs il-maġġoranza tan-numru ta'
Membri speċifikata fit-Trattat.
Artikolu 8
It-teħid tad-deċiżjonijiet
1.

Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjonijiet abbażi ta' proposti minn wieħed jew aktar mill-Membri tagħha.

2.
Għandha ssir votazzjoni jekk din tkun mitluba minn xi Membru. Dan il-vot jirrigwarda l-abbozz inizjali jew abbozz
ta' emenda mill-Membru jew Membri responsabbli għall-inizjattiva in kwistjoni jew mill-President.
3.
Id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni għandhom ikunu adottati jekk maġġoranza tan-numru tal-Membri, kif speċifikata
fit-Trattat, jivvutaw favur.
4.
Il-President għandu jeżamina r-riżultat tad-diskussjonijiet, li għandhom jiġu mtennija fil-minuti tal-laqgħa kif inhu
pprovdut fl-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament Intern.
Artikolu 9
Il-kunfidenzjalità
Il-laqgħat tal-Kummissjoni m'għandhomx ikunu pubbliċi. Id-dibattiti għandhom jibqgħu kunfidenzjali.
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Artikolu 10
Il-preżenza tal-uffiċjali u ta’ persuni oħra
1.
Sakemm il-Kummissjoni ma tiddeċidix xort’oħra, is-Segretarju Ġenerali u l-Kap tal-Kabinett tal-President għandhom
jassistu għal-laqgħat. Ir-regoli ta’ implimentazzjoni jiddeterminaw il-kundizzjonijiet li fihom persuni oħra huma awtorizzati li jassistu għal-laqgħat.
2.
Jekk Membru tal-Kummissjoni jkun assenti, il-Kap tal-Kabinett tiegħu jista' jattendi għal-laqgħa u, fuq stedina millPresident, jista' jesprimi l-opinjoni tal-Membru assenti.
3.

Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tisma' kull persuna oħra.
Artikolu 11
Il-minuti

1.

Il-minuti għandhom jittieħdu f’kull laqgħa tal-Kummissjoni.

2.
L-abbozz tal-minuti huwa suġġett għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni f’laqgħa sussegwenti. Il-minuti approvati
għandhom ikunu awtentikati permezz tal-firem tal-President u tas-Segretarju Ġenerali.
SEZZJONI 2
Il-proċeduri l-oħra għat-teħid tad-deċiżjonijiet
Artikolu 12
Id-deċiżjonijiet bi proċedura bil-miktub
1.
Il-ftehim tal-Membri tal-Kummissjoni dwar abbozz minn wieħed jew aktar minnhom jista’ jinkiseb permezz ta’
proċedura bil-miktub, sakemm ikunu rċevew minn qabel l-opinjoni favorevoli tas-Servizz Legali kif ukoll il-qbil minn
qabel tad-dipartimenti li jkunu ġew ikkonsultati b’mod xieraq b’konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 23 ta’
dan ir-Regolament Intern.
Din l-opinjoni favorevoli u/jew dan il-qbil jistgħu jiġu mibdula bi ftehim bejn il-Membri tal-Kummissjoni, meta t-tnedija
ta' proċedura bil-miktub ta' finalizzazzjoni hekk kif definita skont il-modalitajiet ta' applikazzjoni tiġi deċiżi f'laqgħa talKulleġġ, fuq proposta tal-President.
2.
Għal dan il-għan, it-test tal-abbozz għandu jitwassal bil-kitba lill-Membri tal-Kummissjoni kollha, taħt il-kundizz
jonijiet stipulati minn din, b’konformità mar-regoli ta’ implimentazzjoni, f‘limitu ta’ żmien li fih il-Membri għandhom
jgħarrfu r-riżervi tagħhom jew l-emendi li jistgħu jkunu jridu jagħmlu fir-rigward tal-abbozz.
3.
Fil-proċedura bil-kitba, kull Membru tal-Kummissjoni jista’ jitlob li l-abbozz iwassal għal dibattitu. Għal dan il-għan,
huwa għandu jindirizza talba motivata lill-President.
4.
Test ta’ abbozz għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni jekk l-ebda Membru ma jkun ressaq jew ikkonferma talba
għas-sospensjoni fil-limitu ta’ żmien stabbilit għall-proċedura bil-miktub.
Artikolu 13
Id-deċiżjonijiet bi proċedura ta’ delega
1.
Sakemm ikun rispettat għal kollox il-prinċipju tar-responsabbiltà kollettiva, il-Kummissjoni tista’ tawtorizza wieħed
jew iktar mill-Membri tagħha li jieħdu miżuri ta’ mmaniġġjar u ta’ amministrazzjoni f’isimha, fil-limiti u skont ilkundizzjonijiet li tistipula.
2.
Il-Kummissjoni tista' wkoll, bil-ftehim tal-President, tagħti struzzjonijiet lil wieħed jew aktar mill-Membri tagħha
sabiex jadotta t-test definittiv ta' xi strument jew ta' xi proposta li għad iridu jkunu preżentati lill-istituzzjonijiet l-oħra u li
l-partijiet essenzali tagħhom kienu diġà deċiżi f'diskussjoni.
3.
Jekk id-deċiżjoni li tagħti din l-awtorizzazzjoni ma tagħmilx projbizzjoni espressa, l-awtorità mogħtija b'dan il-mod
tista' tkun sottodelegata lid-Diretturi-Ġenerali u lill-Kapijiet tas-Servizzi.
4.
Id-dispożizzjonijiet tal-ewwel, it-tieni u t-tielet paragrafi għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar
id-delega fil-qasam finanzjarju u għas-setgħat mogħtija lill-awtorità li taħtar u lill-awtorità bis-setgħa li tikkonkludi lkuntratti tal-impjieg.

L 55/63

L 55/64

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 14
Id-deċiżjonijiet bi proċedura ta’ delega
Sakemm ikun irrispettat għal kollox il-prinċipju tar-responsabbiltà kollettiva tagħha, il-Kummissjoni tista’ tiddelega
f’isimha l-adozzjoni tal-miżuri tal-ġestjoni u tal-amministrazzjoni lid-Diretturi Ġenerali u lill-Kapijiet tad-Dipartimenti,
fil-limiti u skont il-kundizzjonijiet li tistipula.

Artikolu 15
Is sottodelega għad-deċiżjonijiet individwali tal-għotjiet u għotja ta’ kuntratti
Id-Direttur Ġenerali jew il-Kap tas-servizz li jkun kiseb kompetenzi sottodelegati jew delegati, f’konformità mal-Artikoli 13
u 14 għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet ta’ ffinanzjar, jista’ jiddeċiedi li jissottodelega t-teħid ta' ċerti deċiżjonijiet individwali
ta' għotjiet jew ta' għotja ta' kuntratti lid-Direttur kompetenti jew, bi ftehim mal-Membru tal-Kummissjoni responsabbli,
lill-Kap tal-Unità kompetenti, fil-limiti u l-kundizzjonijiet stipulati bir-regoli ta’ implimentazzjoni.

Artikolu 16
L-informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet meħuda
Id-deċiżjonijiet adottati bi proċedura bil-miktub, bi proċedura ta’ delega jew bi proċedura ta’ delega għandhom jiġu
rreġistrati f’nota tal-ġurnata jew ta' kull ġimgħa li għandha tiġi rreġistrata fil-minuti tal-laqgħa tal-Kummissjoni li jkun
imiss.

SEZZJONI 3
Dispożizzjonijiet komuni għall-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet
Artikolu 17
L-awtentifikazzjoni tal-atti adottati mill-Kummissjoni
1.
L-atti adottati fil-laqgħa għandhom jiġu mehmuża, fil-lingwa jew fil-lingwi awtentiċi, b’mod li ma jkunux jistgħu jiġu
sseparati, ma’ nota sommarja ppreparata matul il-laqgħa tal-Kummissjoni li fiha jkunu ġew adottati. Huma għandhom
ikunu awtentikati bil-firem tal-President u tas-Segretarju Ġenerali fl-aħħar paġna tan-nota sommarja.

2.
L-atti mhux leġiżlattivi tal-Kummissjoni imsemmijin fl-Artikolu 297(2) TFUE u adottati permezz ta' proċedura bilmiktub jiġu awtentikati permezz tal-firem tal-President u s-Segretarju Ġenerali fl-aħħar paġna tan-nota sommarja msemmija fil-paragrafu preċedenti, sakemm ma jkunx meħtieġ li dawn l-atti jiġu ppubblikati u jidħlu fis-seħħ qabel ma ssir
il-laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni. Għall-iskop ta' din l-awtentikazzjoni, kopja tal-noti tal-ġurnata msemmijin fl-Artikolu 16
ta' dan ir-Regolament Intern hija mehmuża b'mod li ma jkunux jistgħu jiġu sseparati, man-nota sommarja msemmija filparagrafu preċedenti.

L-atti l-oħra adottati mill-proċedura bil-miktub u l-atti adottati mill-proċedura ta’ delega f’konformità mal-Artikolu 12 u lArtikolu 13(1) u (2), ta’ dan ir-Regolament Intern huma mehmuża fil-lingwa jew fil-lingwi awtentiċi b’mod li ma jkunux
jistgħu jiġu sseparati, man-nota tal-ġurnata msemmija fl-Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament Intern. Dawn l-istrumenti
għandhom jiġu awtentikati bil-firma tas-Segretarju Ġenerali fuq l-aħħar paġna tan-nota tal-ġurnata.

3.
L-atti adottati mill-proċedura ta’ delega jew b’sottodelega huma mehmuża fil-lingwa jew fil-lingwi awtentiċi b’mod li
ma jkunux jistgħu jiġu sseparati, permezz tal-applikazzjoni informatika prevista għal dan il-għan, man-nota tal-ġurnata
msemmija fl-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament Intern. Dawn l-atti għandhom jiġu awtentikati b’dikjarazzjoni ta’ awto
ċertifikazzjoni ffirmata mill-uffiċjal sottodelegat jew delegat f’konformità mal-Artikolu 13(3), l-Artikoli 14 u 15 ta’ dan irRegolament Intern.

4.
Fis-sens ta' dan ir-Regolament Intern, ‘atti’ għandha t-tifsira tal-atti li għandhom l-għamla stabbilita fl-Artikolu 288
TFUE.

5.
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament Intern, ‘lingwi awtentiċi’ tfisser il-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea,
mingħajr preġudizzju lejn l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005 (8), fejn jidħlu atti ġenerali, u
għal atti oħrajn, il-lingwa ta’ min ikun qed jiġi indirizzat.
(8) ĠU L 156, 18.6.2005, p. 3.
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SEZZJONI 4
Il-preparazzjoni u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet tal-kummissjoni
Artikolu 18
Il-gruppi tal-Membri tal-Kummissjoni
Il-gruppi tal-Membri tal-Kummissjoni jikkontribwixxu għall-koordinazzjoni u għall-preparazzjoni tal-ħidmiet tal-Kummiss
joni skont l-orjentazzjonijiet politiċi u l-mandat definiti mill-President.
Artikolu 19
Il-kabinetti u r-relazzjonijiet mas-servizzi
1.
Il-Membri tal-Kummissjoni għandu jkollhom kabinett inkarigat li jassisti fit-twettiq tal-ħidmiet tagħhom u fil-prepa
razzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni. Ir-regoli dwar l-għamla u l-funzjonament tal-kabinetti jitwaqqfu mill-President.
2.
Fir-rispett tal-prinċipji mwaqqfa mill-President, il-Membru tal-Kummissjoni japprova r-regoli ta' ħidma mas-servizzi
li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu. Dawn ir-regoli jispeċifikaw partikolarment il-mod ta’ kif il-Membri tal-Kummissjoni
jagħtu l-istruzzjonijiet tagħhom lis-servizzi kkonċernati, li mingħandom jirċievu b'mod regolari kull informazzjoni
meħtieġa dwar il-qasam ta’ attività tagħhom biex jeżerċitaw ir-responsabbiltà tagħhom.
Artikolu 20
Is-Segretarju Ġenerali
1.
Is-Segretarju Ġenerali jgħin lill-President sabiex, fil-qafas tal-orjentazzjonijiet politiċi li ddefinixxa, il-Kummissjoni
twettaq il-prijoritajiet li tkun stabbiliet.
2.
Is-Segretarju Ġenerali jikkontribwixxi biex jiżgura l-koerenza politika billi jorganizza l-koordinazzjoni meħtieġa bejn
is-servizzi sa mill-bidu ta' xogħol ta' tħejjija, fost oħrajn skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23 ta' dan ir-Regolament
Intern.
Huwa jiżgura li d-dokumenti ppreżentati lill-Kummissjoni huma ta' kwalità tajba u konformi mar-regoli fil-forma u
jikkontribwixxi, f'dan il-kuntest, għall-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, għall-obbligi esterni, għall-kunsiderazzjonijiet interistituzzjonali u għall-istrateġija ta' komunikazzjoni tal-Kummissjoni.
3.

Is-Segretarju Ġenerali jassisti lill-President fil-preparazzjoni tal-ħidmiet u fit-tmexxija tal-laqgħat tal-Kummissjoni.

Huwa jassisti wkoll lill-presidenti tal-gruppi tal-Membri maħluqa b’konformità mal-Artikolu 3, paragrafu 4, ta’ dawn irRegolament Intern fil-preparazzjoni u fit-tmexxija tal-laqgħat tagħhom. Huwa jipprovdi s-segretarjat ta' dawn il-gruppi.
4.
Is-segretarju ġenerali jiżgura l-implimentazzjoni tal-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jara li d-deċiżjonijiet
imsemmija fl-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament Intern jiġu eżegwiti.
B'mod partikolari, ħlief f'każ speċifiku, huwa jieħu l-miżuri meħtieġa biex jara li jkun hemm in-notifika u l-pubblikazzjoni
f'’ll-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tal-atti tal-Kummissjoni, kif ukoll it-tixrid ta’ dokumenti tal-Kummissjoni u taddipartimenti tagħha f’istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni Ewropea u l-parlamenti nazzjonali.
Huwa inkarigat mid-diffużjoni ta' informazzjoni bil-miktub li l-Membri tal-Kummissjoni jixtiequ jiċċirkolaw fosthom.
5.
Is-Segretarju Ġenerali jiżgura r-relazzjonijiet uffiċjali mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea, suġġett għal
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li teżerċita xi funzjoni hija stess jew li tassenja din il-funzjoni lill-Membri jew lis-servizzi
tagħha.
F'dan il-kuntest, huwa jiżgura l-koerenza ġenerali permezz ta' koordinazzjoni bejn is-servizzi matul il-ħidmiet tal-istituzz
jonijiet oħrajn.
6.
Is-Segretarju Ġenerali jiżgura informazzjoni xierqa tal-Kummissjoni dwar l-istat ta' progress tal-proċeduri interni u
interistituzzjonali.
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KAPITOLU II
ID-DIPARTIMENTI TAL-KUMMISSJONI
Artikolu 21
L-istruttura tad-dipartimenti
Il-Kummissjoni toħloq, biex tħejji u timplimenta l-azzjoni tagħha u b'dan il-mod twettaq il-prijoritajiet u l-orjentamenti
politiċi definiti mill-President, ġabra ta' servizzi, strutturati f'Direttorati Ġenerali u servizzi assimilati.
B’mod ġenerali, id-Direttorati Ġenerali u s-servizzi relatati huma mqassma f’direttorati, u d-direttorati f’unitajiet.
Artikolu 22
Il-ħolqien ta’ funzjonijiet u ta’ strutturi speċifiċi
Biex jintlaħqu ċertu bżonnijiet partikolari, il-President jista’ joħloq funzjonijiet u strutturi speċifiċi inkarigati b'missjonijiet
preċiżi. Hu jiddetermina wkoll ir-responsabbiltajiet u r-regoli tal-operat tagħhom.
Artikolu 23
Il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn id-dipartimenti
1.
Biex tkun assigurata l-effikaċja tal-Kummissjoni, is-servizzi jaħdmu f’kooperazzjoni mill-qrib u b’mod koordinat sa
mill-bidu tal-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet.
2.
Id-dipartiment responsabbli mill-preparazzjoni ta’ inizjattiva jara li, sa mill-bidu tal-ħidmiet preparatorji, ikun hemm
koordinazzjoni effettiva bejn id-dipartiementi kollha li għandhom interess leġittimu għal din l-inizjattiva skont il-kompe
tenza u tar-responsabbiltajiet jew tan-natura tal-kwistjonijiet.
3.
Qabel ma dokument jiġi sottomess lill-Kummissjoni, id-dipartiment responsabbli jipproċedi fil-ħin li hemm bżonn
għall-konsultazzjonijiet tad-dipartimenti li għandhom interess leġittimu għall-abbozz, b’konformità mar-regoli ta’ impli
mentazzjoni.
4.
Is-Servizz Legali għandu jkun ikkonsultat dwar l-abbozzi kollha ta' u l-proposti kollha għal strumenti legali u dwar
id-dokumenti kollha li jista' jkollhom implikazzjonijiet legali.
Biex tinbeda proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet previsti fl-Artikoli 12, 13 u 14 ta’ dan ir-Regolament Intern, il-konsul
tazzjoni tas-Servizz Legali hi dejjem meħtieġa ħlief għad-deċiżjonijiet dwar l-atti standard fejn il-ftehim ikun diġà sar minn
qabel (atti repetittivi). Din mhix meħtieġa għall-atti msemmija fl-Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament Intern.
5.

Il-konsultazzjoni tas-Segretarjat Ġenerali hija obbligatorja għall-inizjattivi kollha

— li huma sottomessi għall-approvazzjoni permezz tal-proċedura orali, bla ħsara għall-kwistjonijiet ta' persunal ta'
ambitu individwali, jew
— li għandhom importanza politika, jew
— li jidhru fil-programm ta’ ħidma annwali tal-Kummissjoni kif ukoll fl-istrument ta’ programmazzjoni fis-seħħ, jew
— li jikkonċernaw l-aspetti istituzzjonali, jew
— li huma sottomessi għall-analiżi ta’ impatt jew għal konsultazzjoni pubblika,
kif ukoll għal kull teħid ta' kariga jew inizjattiva konġunta li tista' timpenja l-Kummissjoni quddiem istituzzjonijiet jew
entitajiet oħra.
6.
Ħlief għall-atti msemmijin fl-Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament Intern, il-konsultazzjoni tad-direzzjoni ġenerali
responsabbli għall-baġit u tad-direzzjoni ġenerali responsabbli għar-riżorsi umani u s-sigurtà hija obbligatorja fuq iddokumenti kollha li għandhom impatt eventwali rispettivament fuq il-baġit, il-finanzi, il-persunal u l-amministrazzjoni. Listess bżonn japplika għad-dipartiment inkarigat mill-ġlieda kontra l-frodi.
7.
Id-dipartiment responsabbli għandu jara kif jistabbilixxi proposta li tiġbor il-ftehim tad-dipartimenti kkonsultati.
F’każ ta’ nuqqas ta’ ftehim, dan għandu jakkumpanja l-proposta bl-opinjonijiet differenti ta’ dawn id-dipartimenti,
mingħajr preġudizzju lejn id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament Intern.
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KAPITOLU III
ID-DELEGI
Artikolu 24
Kontinwità ta' servizz
Il-Membri tal-Kummissjoni u s-servizzi jiżguraw li jieħdu kull dispożizzjoni utli biex jiżguraw il-kontinwità tas-servizz, firrispett tad-dispożizzjonijiet imwaqqfa għal dan il-għan mill-Kummissjoni jew il-President.
Artikolu 25
Id-delegi tal-President
F’każ li l-President ma jkunx jista’ jeżerċita l-karigi tiegħu, dawn għandhom jiġu eżerċitati minn viċi-President jew minn
Membru fl-ordni stabbilita mill-President.
Artikolu 26
Id-delegi tas-Segretarju Ġenerali
Id-dmirjiet tas-Segretarju Ġenerali jitwettqu, f'każ li dan ikun indispost jew jekk il-post tiegħu jkun vakanti, mid-deputat
Segretarju Ġenerali preżenti li jkollu l-grad l-iktar għoli u, f'każ tal-istess grad, l-iktar anzjanità fil-grad u, f'anzjanità
indaqs, l-ikbar età, jew minn uffiċjal maħtur mill-Kummissjoni.
Fin-nuqqas ta’ Deputat Segretarju Ġenerali preżenti jew ta’ uffiċjal maħtur mill-Kummissjoni, id-delega għandha tiġi
eżerċitata mis-subordinat preżenti li għandu l-grupp ta' funzjoni l-iktar għoli, li għandu l-grad l-iktar għoli u, f'każ li
l-grad ikun indaqs, l-ikbar anzjanità fil-grad, u f'każ tal-istess anzjanità fil-grad, l-iktar anzjan fiż-żmien.
Artikolu 27
Id-delegati tas-superjuri ġerarkiċi
1.
Id-dmirjiet tad-Direttur Ġenerali jitwettqu, f'każ li dan ikun indispost jew jekk il-post tiegħu jkun vakanti, middeputat Direttur Ġenerali preżenti li jkollu l-grad l-iktar għoli u, f'każ tal-istess grad, l-iktar anzjanità fil-grad u, f'anzjanità
indaqs, l-ikbar età, jew minn uffiċjal maħtur mill-Kummissjoni.
Fin-nuqqas ta’ Deputat Direttur Ġenerali preżenti jew ta’ uffiċjal maħtur mid-Direttur-Ġenerali, id-delega għandha tiġi
eżerċitata mis-subordinat preżenti li għandu l-grupp ta' funzjoni l-iktar għoli, li għandu l-grad l-iktar għoli u, f'każ li l-grad
ikun indaqs, l-ikbar anzjanità fil-grad, u f'każ tal-istess anzjanità fil-grad, l-iktar anzjan fiż-żmien.
2.
Kap tal-Unità li huwa indispost jew li l-kariga tiegħu hija vakanti għandu jiġi delegat mid-Deputat Kap tal-Unità jew
minn uffiċjal maħtur mid-Direttur Ġenerali.
Fin-nuqqas ta’ Deputat Kap tal-Unità preżenti jew ta’ uffiċjal maħtur mill-Kummissjoni, id-delega għandha tiġi eżerċitata
mis-subordinat preżenti li għandu l-grupp ta' funzjoni l-iktar għoli, li għandu l-grad l-iktar għoli u, f'każ li l-grad ikun
indaqs, l-ikbar anzjanità fil-grad, u f'każ tal-istess anzjanità fil-grad, l-iktar anzjan fiż-żmien.
3.
Jekk xi superjur ġerarkiku ieħor ma jkunx jista' jeżerċita l-kompiti tiegħu jew li l-kariga tiegħu hija vakanti, idDirettur Ġenerali għandu jaħtar uffiċjal bi ftehim mal-Membru tal-Kummissjoni responsabbli. Fin-nuqqas ta’ tali ħatra, iddelega għandha tiġi eżerċitata mis-subordinat preżenti li għandu l-grupp ta' funzjoni l-iktar għoli, li għandu l-grad l-iktar
għoli u, f'każ li l-grad ikun indaqs, l-ikbar anzjanità fil-grad, u f'każ tal-istess anzjanità fil-grad, l-iktar anzjan fiż-żmien.
KAPITOLU IV
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI
Artikolu 28
Sakemm hemm bżonn, il-Kummissjoni tiddeċiedi dwar ir-regoli ta’ implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament Intern.
Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri supplimentari dwar kif għandha taħdem il-Kummissjoni u s-servizzi tagħha, filwaqt li
tikkunsidra l-iżviluppi teknoloġiċi u informatiċi.
Artikolu 29
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.”
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DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
tat-2 ta’ Marzu 2010
li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew ikunu prodotti millqamħirrum modifikat ġenetikament MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø6xMON-ØØ6Ø3-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(notifikata bid-dokument numru C(2010) 1197)
(It-testi bil-Franċiż u bl-Olandiż biss huma awtentiċi)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/139/UE)
effetti ħżiena fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali
jew fuq l-ambjent (3). Fl-opinjoni tagħha, l-EFSA kkonk
ludiet li kien aċċettabbli li tintuża d-dejta għall-attivitajiet
waħdanin bi prova tas-sikurezza tal-prodotti u kkunsidrat
il-kwistjonijiet u d-dubji speċifiċi kollha mressqa millIstati Membri fil-kuntest tal-konsultazzjoni tal-awtoritajiet
kompetenti nazzjonali stipulata fl-Artikoli 6(4) u 18(4)
ta’ dak ir-Regolament.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar
ikel u għalf modifikat ġenetikament (1), u b’mod partikolari lArtikolu 7(3) u l-Artikolu 19(3) tiegħu,
(4)

F’Ottubru 2006, b’talba mill-Kummissjoni, EFSA ppubb
likat kjarifiki ddettaljati fuq kif il-kummenti tal-awtorita
jiet kompetenti tal-Istati Membri tqiesu fl-opinjoni tagħha
u ppubblikat ukoll aktar tagħrif dwar l-elementi differenti
meqjusa mill-Bord Xjentifiku dwar l-Organiżmi Modifi
kati Ġenetikament tal-EFSA.

(5)

Fl-opinjoni tagħha, l-EFSA kkonkludiet ukoll li l-pjan ta’
monitoraġġ ambjentali imressaq mill-applikant, li jikkon
sisti fi pjan ta’ sorveljanza ġenerali, huwa konformi malużu maħsub għall-prodotti.

(6)

Fis-26 ta’ Frar 2007, fid-dawl ta’ rapport ippubblikat millOrganizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa li jniżżel il-kanamiċina
u n-noemiċina bħala “aġenti kontra l-batterja kritikalment
importanti għall-mediċina tal-bniedem u għall-istrateġiji
tal-ġestjoni tar-riskju għall-użu mhux mill-bniedem”, lAġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMEA) għamlet stqar
rija fejn enfasizzat ir-relevanza terapewtika taż-żewġ anti
bijotiċi fil-mediċina tal-bniedem u veterinarja. Fit-13 ta’
April 2007, wara li qieset din l-istqarrija, l-EFSA indikat li
l-effett terapewtiku tal-antibijotiċi kkonċernati mhux se
jkun kompromess mill-preżenza tal-ġene nptII fil-pjanti
modifikati ġenetikament. Dan minħabba l-probabbiltà
baxxa ħafna tat-trasferiment tal-ġene mill-pjanti għallbatterji u tal-espressjoni sussegwenti tagħha u minħabba
l-fatt li din il-ġene reżistenti għall-batterji fil-batterji diġà
hija komuni fl-ambjent. Għalhekk, hija kkonfermat l-eval
wazzjoni preċedenti tagħha dwar l-użu bla periklu talmarkatur ġenetiku nptII għar-reżistenza antibijotika
f’organiżmi modifikati ġenetikament u l-prodotti derivati
minnhom għall-użu fl-ikel u fl-għalf.

Billi:

(1)

(2)

(3)

Fit-2 ta’ Novembru 2004, Monsanto Europe S.A., bagħtet
applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Belġju, skont
l-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003,
biex jitqiegħdu fis-suq ikel, ingredjenti tal-ikel, u għalf li
fihom, jikkonsistu minn, jew huma prodotti millqamħirrum MON863xMON810xNK603 (“l-applikazzjo
ni”).

L-applikazzjoni tkopri wkoll it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti
oħrajn li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum
MON863xMON810xNK603
għall-istess użi bħal
kwalunkwe qamħirrum ieħor ħlief għall-kultivazzjoni.
Għalhekk, f’konformità mad-dispożizzjoni tal-Artikoli 5(5)
u 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, din tink
ludi d-dejta u l-informazzjoni meħtieġa skont l-Annessi
III u IV tad-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenz
jonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament (2)
u l-informazzjoni u l-konklużjonijiet dwar l-eżami tarriskju mwettaq skont il-prinċipji stabbiliti fl-Anness II
tad-Direttiva 2001/18/KE.

Fil-31 ta’ Marzu 2006, l-Awtorità Ewropea dwar is-Siku
rezza tal-Ikel (“EFSA”) tat opinjoni favorevoli skont l-Arti
koli 6 u 18 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u
kkonkludiet li ma kienx probabbli li t-tqegħid fis-suq
tal-prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew huma
prodotti mill-qamħirrum MON863xMON810xNK603
kif deskritti fl-applikazzjoni (“il-prodotti”) kien se jkollu

(1) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/
questionLoader?question=EFSA-Q-2004-159
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Fl-14 ta’ Mejju 2008, il-Kummissjoni bagħtet mandat lil
EFSA b’din ir-rikjesta: (i) biex tħejji opinjoni xjentifika
konsolidata li tqis l-opinjoni preċedenti u d-dikjarazzjoni
dwar l-użu ta’ ġeni ARM fi pjanti modifikati ġenetika
ment intiżi jew awtorizzati diġà li jitqiegħdu fis-suq, u
l-użi possibbli tagħhom għall-importazzjoni u l-ippro
ċessar u għall-kultivazzjoni; (ii) biex tindika l-konse
gwenzi possibbli ta’ din l-opinjoni konsolidata dwar levalwazzjonijiet preċedenti tal-EFSA ta’ OMĠ individwali
li jkun fihom il-ġeni ARM. Fost oħrajn, il-mandat ressaq
għall-attenzjoni tal-EFSA ittri mill-Kummissjoni midDanimarka u Greenpeace.

(8)

Fil-11 ta’ Ġunju 2009, EFSA ppubblikat dikjarazzjoni
dwar l-użu ta’ ġeni ARM fil-pjanti modifikati ġenetika
ment li kkonkludiet li l-evalwazzjoni preċedenti tal-EFSA
dwar il-qamħirrum MON863xMON810xNK603 hija
konformi mal-istrateġija tal-evalwazzjoni tar-riskju desk
ritta fid-dikjarazzjoni, u li ma saret disponibbli ebda
evidenza ġdida li tista’ timmotiva lil EFSA biex tibdel lopinjoni preċedenti tagħha.

(9)

Fil-15 ta’ Marzu 2007, wara pubblikazzjoni xjentifika
rigward l-analiżi mill-ġdid tal-istudju fuq il-firien ta’ 90
ġurnata tal-MON 863 u d-dubji dwar is-sikurezza talqamħirrum MON 863, il-Kummissjoni kkonsulata lillEFSA dwar liema impatt jista’ jkollha din l-analiżi fuq
il-valutazzjoni tas-sikurezza tagħha preċedenti dwar ilqamħirrum MON 863. Fit-28 ta’ Ġunju 2007, EFSA
indikat li l-pubblikazzjoni ma tqajjimx kwistjonijiet
ġodda li huma relevanti tossikoloġikament u kkonfermat
il-valutazzjoni tas-sikurezza favorevoli preċedenti tagħha
fuq il-qamħirrum MON 863.

(10)

Wara li tqiesu dawk il-kunsiderazzjonijiet, għandha
tingħata l-awtorizzazzjoni lill-prodotti.

(11)

Għandu jiġi assenjat identifikatur uniku għal kull OMĠ
kif stipulat fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
65/2004 tal-14 ta’ Jannar 2004 li jistabbilixxi sistema
għall-iżvilupp u l-assenjazzjoni ta’ identifikaturi uniċi
għal organiżmi modifikati ġenetikament (1).

(12)

Fuq il-bażi tal-opinjoni tal-EFSA, ma jidher li jinħtieġ
ebda rekwiżit tal-ittikkettjar speċifiku għajr dawk stipulati
fl-Artikoli 13(1) u 25(2) tar-Regolament (KE) Nru
1829/2003 għall-ikel, l-ingredjenti tal-ikel u l-għalf li
fihom, li jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-

(1) ĠU L 10, 16.1.2004, p. 5.
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qamħirrum MON863xMON810xNK603. Madankollu,
sabiex ikun żgurat l-użu tal-prodotti fil-limiti tal-awto
rizzazzjoni stipulata f’din id-Deċiżjoni, l-ittikkettjar talgħalf li fih jew li jikkonsisti mill-OMĠ u prodotti oħra
għajr l-ikel u l-għalf li fihom jew li jikkonsistu mill-OMĠ
li għalih intalbet l-awtorizzazzjoni, għandu jkun ikkum
plimentat minn indikazzjoni ċara li l-prodotti meqjusa
ma għandhomx jintużaw għall-kultivazzjoni.

(13)

Bl-istess mod, l-opinjoni tal-EFSA ma tiġġustifikax limpożizzjoni ta’ kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet speċi
fiċi għat-tqegħid fis-suq u/jew kundizzjonijiet jew res
trizzjonijiet speċifiċi għall-użu u l-ġarr, inkluż rekwiżiti
ta’ monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq, jew ta’ kundizzjo
nijiet speċifiċi għall-ħarsien ta’ ekosistemi/ambjenti u/jew
żoni ġeografiċi partikolari, kif stipulat fil-punt (e) tal-Arti
koli 6(5) u 18(5) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003.
It-tagħrif relevanti kollu dwar l-awtorizzazzjoni talprodotti għandu jiddaħħal fir-reġistru Komunitarju talikel u l-għalf modifikati ġenetikament, kif stipulat firRegolament (KE) Nru 1829/2003.

(14)

L-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru
2003 dwar it-traċċabilità u l-ittikkettjar ta’ organiżmi
modifikati ġenetikament u t-traċċabilità ta’ prodotti talikel u għalf manifatturati minn organiżmi modifikati
ġenetikament u li jemenda d-Direttiva 2001/18/KE (2)
jistipula r-rekwiżiti tal-ittikkettjar għal prodotti li jikkon
sistu minn jew li fihom l-OMĠ.

(15)

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata permezz talBiosafety Clearing House tal-Partijiet fil-Protokoll ta’
Cartagena dwar il-Bijosigurtà tal-Konvenzjoni dwar idDiversità Bijoloġika, skont l-Artikolu 9(1) u lArtikolu 15(2)(c), tar-Regolament (KE) Nru 1946/2003
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju
2003 dwar il-movimenti transkonfinali ta’ organiżmi
modifikati ġenetikament (3).

(16)

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u sSaħħa tal-Annimali ma tax opinjoni fil-limitu taż-żmien
stabbilit mill-President tiegħu.

(17)

Fil-laqgħa tiegħu tat-18 ta’ Frar 2008, il-Kunsill ma setax
jasal għal deċiżjoni b’maġġoranza kwalifikata favur jew
kontra l-proposta. Għaldaqstant, hija l-Kummissjoni li
trid tadotta l-miżuri,

(2) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 24.
(3) ĠU L 287, 5.11.2003, p. 1.
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ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

5.3.2010

Artikolu 4

Artikolu 1

Il-monitoraġġ tal-effetti ambjentali

L-organiżmu modifikat ġenetikament u l-identifikatur uniku

1.
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jiżgura li l-pjan ta’
monitoraġġ għall-effetti ambjentali, kif speċifikat fil-punt (h) talAnness, jiddaħħal fis-seħħ u jiġi implimentat.

Il-qamħirrum modifikat ġenetikament (Zea mays L.) MON863x
MON810xNK603 prodott minn taħlita ta’ qamħirrum li fih
okkorenzi ta’ MON-ØØ863-5, MON-ØØ81Ø-6 u MONØØ6Ø3-6, kif speċifikat fil-punt (b) tal-Anness ta’ din id-Deċiż
joni, hu asssenjat l-identifikatur uniku MON-ØØ863-5xMONØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, kif stipulat fir-Regolament (KE)
Nru 65/2004.
Artikolu 2
Awtorizzazzjoni u tqegħid fis-suq
Dawn il-prodotti li ġejjin huma awtorizzati għall-finijiet tal-Arti
koli 4(2) u 16(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, skont ilkundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Deċiżjoni:
(a) ikel u ingredjenti tal-ikel li fihom, li jikkonsistu minn, jew li
huma prodotti mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMONØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6;
(b) għalf li fih, li jikkonsisti minn, jew li huwa prodott millqamħirrum
MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMONØØ6Ø3-6;

2.
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jibgħat lillKummissjoni rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni u rriżultati tal-attivitajiet imfassla fil-pjan ta’ monitoraġġ.
Artikolu 5
Ir-Reġistru Komunitarju
L-informazzjoni stabbilita fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni
għandha tiddaħħal fir-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf
modifikati ġenetikament, kif stipulat fl-Artikolu 28 tar-Regola
ment (KE) Nru 1829/2003.
Artikolu 6
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni
Id-dententur tal-awtorizzazzjoni għandu jkun Monsanto Europe
S.A., il-Belġju, li jirrappreżenta lil Monsanto Company, l-Istati
Uniti tal-Amerika.
Artikolu 7
Il-validità

(ċ) prodotti, għajr ikel u għalf, li fihom jew li jikkonsistu millqamħirrum
MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMONØØ6Ø3-6 għall-istess użi bħal kwalunkwe qamħirrum
ieħor bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni.

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal perjodu ta’ 10 snin middata tan-notifika tagħha.

Artikolu 3

Destinatarju

L-ittikkettjar

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil Monsanto Europe S.A.,
Scheldelaan 460, Haven 627 – B 2040 Antwerp – il-Belġju.

1.
Għall-finijiet tar-rekwiżiti tal-ittikkettjar stipulati fl-Arti
koli 13(1) u 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u flArtikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, l-“isem talorganiżmu” għandu jkun “qamħirrum”.
2.
Il-kliem “mhux għall-kultivazzjoni” għandhom jidhru fuq
it-tikketta u fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti li fihom
jew li jikkonsistu mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMONØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6 imsemmi fl-Artikolu 2(b) u (c).

Artikolu 8

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Marzu 2010.
Għall-Kummissjoni
John DALLI

Membru tal-Kummissjoni

5.3.2010
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ANNESS
(a) L-Applikant u d-Detentur tal-awtorizzazzjoni:
Isem:

Monsanto Europe S.A.

Indirizz: Scheldelaan 460, Haven 627 – B 2040 Antwerp – il-Belġju
F’isem Monsanto Company - 800 N. Lindbergh Boulevard – St. Louis, Missouri 63167, l-Istati Uniti tal-Amerika.
(b) L-isem u l-ispeċifikazzjoni tal-prodotti:
(1) Ikel u ingredjenti tal-ikel li fihom, li jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum MON-ØØ8635xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6;
(2) Għalf li fih, li jikkonsisti minn, jew li huwa prodott mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMONØØ6Ø3-6;
(3) Prodotti, għajr ikel u għalf, li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMONØØ6Ø3-6 għall-istess użi bħal kwalunkwe qamħirrum ieħor bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni.
Il-qamħirrum modifikat genetikament MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6, kif deskritt fl-applikazzjo
ni, jiġi prodott minn taħlita bejn qamħirrum li fih okkorrenzi ta’ MON-ØØ863-5, MON-ØØ81Ø-6 u MON-ØØ6Ø36 u li jesprimi l-proteina CryBb1 li tipproteġi kontra ċerti insetti koleopteri (Diabrotica spp.) u l-proteina Cry 1 Ab li
tipproteġi kontra ċerti insetti lepidopteri (Ostrinia nubilalis, Sesammia spp.) u l-proteina CP4 EPSPS li tagħti tolleranza
għall-erbiċida glyphosate. Il-ġene nptII, li tagħti reżistenza għall-kanamiċina, tintuża bħala markatur ġenetiku filproċess ta’ modifikazzjoni ġenetika.
(ċ) Tikkettjar:
(1) Għall-finijiet tar-rekwiżiti tal-ittikkettjar stipulati fl-Artikoli 13(1) u 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u
fl-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, l-“isem tal-organiżmu” għandu jkun “qamħirrum”.
(2) Il-kliem “mhux għall-kultivazzjoni” għandhom jidhru fuq it-tikketta u fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti li
fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6 imsemmi flArtikolu 2(b) u (c).
(d) Metodu tal-investigazzjoni:
— Metodi kwantitattivi bbażati fuq PCR fi żmien reali, speċifiċi għall-avveniment, għall-qamħirrum modifikat ġene
tikament MON-ØØ863-5, MON-ØØ81Ø-6 u MON-ØØ6Ø3-6 ivvalidati fuq il-qamħirrum MON-ØØ8635xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6.
— Ivvalidati mil-laboratorju ta’ referenza Komunitarju stabbilit skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, ippubblikat fuq http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm
— Il-Materjal ta’ Referenza: ERM®-BF416 (għal MON-ØØ863-5) u ERM®-BF413 (għal MON-ØØ81Ø-6) u ERM®BF415 (għal MON-ØØ6Ø3-6) aċċessibbli miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni Ewropea, l-Istitut
tal-Materjali u Kejl ta’ Referenza (IRMM) f’http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm
(e) L-identifikatur uniku:
MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6
(f) Informazzjoni mitluba skont l-Anness II tal-Protokoll ta’ Cartagena dwar il-Bijosigurtà tal-Konvenzjoni dwar
id-Diversità Bijoloġika:
Biosafety Clearing House, Numru tar-reġistru: ara [għandu jimtela meta jiġi nnotifikat]
(g) Kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward it-tqegħid fis-suq, l-użu jew l-immaniġġjar tal-prodotti:
Mhux meħtieġa.
(h) Il-pjan ta’ monitoraġġ
Il-pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali konformi mal-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE.
[Ħolqa: pjan ippubblikat fuq l-Internet]
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(i) Ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq għall-użu tal-ikel għall-konsum mill-bniedem
Mhux meħtieġa.
Nota: il-ħoloq għal dokumenti rilevanti jista’ jkollhom bżonn jiġu emendati minn żmien għall-ieħor. Dawk il-modifiki
jkunu disponibbli għall-pubbliku permezz tal-aġġornament tar-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf modifikati
ġenetikament.
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DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
tat-2 ta’ Marzu 2010
li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew ikunu prodotti millqamħirrum modifikat ġenetikament MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6) skont
ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(notifikata bid-dokument numru C(2010) 1198)
(It-testi bl-Olandiż u bil-Franċiż biss huma awtentiċi)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/140/UE)
fl-applikazzjoni (‘il-prodotti’) kien se jkollu effetti ħżiena
fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew fuq lambjent (3). Fl-opinjoni tagħha, l-EFSA kkonkludiet li
kien aċċettabbli li tintuża d-dejta għall-attivitajiet
waħdanin bi prova tas-sikurezza tal-prodotti u kkunsidrat
il-kwistjonijiet u d-dubji speċifiċi kollha mressqa millIstati Membri fil-kuntest tal-konsultazzjoni tal-awtoritajiet
kompetenti nazzjonali stipulata fl-Artikoli 6(4) u 18(4)
ta’ dak ir-Regolament.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar
ikel u għalf modifikat ġenetikament (1), u b’mod partikolari lArtikolu 7(3) u l-Artikolu 19(3) tiegħu,
(4)

F’Ottubru 2006, b’talba mill-Kummissjoni, EFSA ppubb
likat kjarifiki ddettaljati fuq kif il-kummenti tal-awtorita
jiet kompetenti tal-Istati Membri tqiesu fl-opinjoni tagħha
u ppubblikat ukoll aktar tagħrif dwar l-elementi differenti
meqjusa mill-Bord Xjentifiku dwar l-Organiżmi Modifi
kati Ġenetikament tal-EFSA.

(5)

Fl-opinjoni tagħha, l-EFSA kkonkludiet ukoll li l-pjan ta’
monitoraġġ ambjentali imressaq mill-applikant, li jikkon
sisti fi pjan ta’ sorveljanza ġenerali, huwa konformi malużu maħsub għall-prodotti.

(6)

Fis-26 ta’ Frar 2007, fid-dawl ta’ rapport ippubblikat millOrganizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa li jniżżel il-kanamiċina
u n-noemiċina bħala “aġenti kontra l-batterja kritikalment
importanti għall-mediċina tal-bniedem u għall-istrateġiji
tal-ġestjoni tar-riskju għall-użu mhux mill-bniedem”, lAġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMEA) għamlet stqarrija fejn enfasizzat ir-relevanza terapewtika taż-żewġ anti
bijotiċi fil-mediċina tal-bniedem u veterinarja. Fit-13 ta’
April 2007, wara li qieset din l-istqarrija, l-EFSA indikat li
l-effett terapewtiku tal-antibijotiċi kkonċernati mhux se
jkun kompromess mill-preżenza tal-ġene nptII fil-pjanti
modifikati ġenetikament. Dan minħabba l-probabbiltà
baxxa ħafna tat-trasferiment tal-ġene mill-pjanti għallbatterji u tal-espressjoni sussegwenti tagħha u minħabba
l-fatt li din il-ġene reżistenti għall-batterji fil-batterji diġà
hija komuni fl-ambjent. Għalhekk, hija kkonfermat l-eval
wazzjoni preċedenti tagħha dwar l-użu bla periklu talmarkatur ġenetiku nptII għar-reżistenza antibijotika
f’organiżmi modifikati ġenetikament u l-prodotti derivati
minnhom għall-użu fl-ikel u fl-għalf.

Billi:

(1)

(2)

(3)

Fl-24 ta’ Ġunju 2004, Monsanto Europe S.A., bagħtet
applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Ġermanja,
skont l-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) Nru
1829/2003, biex jitqiegħdu fis-suq ikel, ingredjenti talikel, u għalf li fihom, jikkonsistu minn, jew huma
prodotti mill-qamħirrum MON863xMON810 (“l-appli
kazzjoni”).

L-applikazzjoni tkopri wkoll it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti
oħrajn li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum
MON863xMON810 għall-istess użi bħal kwalunkwe
qamħirrum ieħor ħlief għall-kultivazzjoni. Għalhekk,
f’konformità mad-dispożizzjoni tal-Artikoli 5(5) u 17(5)
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, din tinkludi d-dejta
u l-informazzjoni meħtieġa skont l-Annessi III u IV tadDirettiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat
fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament (2) u linformazzjoni u l-konklużjonijiet dwar l-eżami tar-riskju
mwettaq skont il-prinċipji stabbiliti fl-Anness II tad-Direttiva 2001/18/KE.

Fil-31 ta’ Marzu 2006, l-Awtorità Ewropea dwar is-Siku
rezza tal-Ikel (“EFSA”) tat opinjoni favorevoli skont l-Arti
koli 6 u 18 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u
kkonkludiet li ma kienx probabbli li t-tqegħid fis-suq
tal-prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew huma
prodotti mill-qamħirrum MON863xMON810 kif deskritti

(1) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/
questionLoader?question = EFSA-Q-2004-112
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Fl-14 ta’ Mejju 2008, il-Kummissjoni bagħtet mandat lil
EFSA b’din ir-rikjesta: (i) biex tħejji opinjoni xjentifika
konsolidata li tqis l-opinjoni preċedenti u d-dikjarazzjoni
dwar l-użu ta’ ġeni ARM fi pjanti modifikati ġenetika
ment intiżi jew awtorizzati diġà li jitqiegħdu fis-suq, u
l-użi possibbli tagħhom għall-importazzjoni u l-ippro
ċessar u għall-kultivazzjoni; (ii) biex tindika l-konse
gwenzi possibbli ta’ din l-opinjoni konsolidata dwar levalwazzjonijiet preċedenti tal-EFSA ta’ OMĠ individwali
li jkun fihom il-ġeni ARM. Fost oħrajn, il-mandat ressaq
għall-attenzjoni tal-EFSA ittri mill-Kummissjoni midDanimarka u Greenpeace.
Fil-11 ta’ Ġunju 2009, EFSA ppubblikat dikjarazzjoni
dwar l-użu ta’ ġeni ARM fil-pjanti modifikati ġenetika
ment li kkonkludiet li l-evalwazzjoni preċedenti tal-EFSA
dwar il-qamħirrum MON863xMON810 hija konformi
mal-istrateġija tal-evalwazzjoni tar-riskju deskritta fiddikjarazzjoni, u li ma saret disponibbli ebda evidenza
ġdida li tista’ timmotiva lil EFSA biex tibdel l-opinjoni
preċedenti tagħha.
Fil-15 ta’ Marzu 2007, wara pubblikazzjoni xjentifika
rigward l-analiżi mill-ġdid tal-istudju fuq il-firien ta’ 90
ġurnata tal-MON 863 u d-dubji dwar is-sikurezza talqamħirrum MON 863, il-Kummissjoni kkonsulata lillEFSA dwar liema impatt jista’ jkollha din l-analiżi fuq
il-valutazzjoni tas-sikurezza tagħha preċedenti dwar ilqamħirrum MON 863. Fit-28 ta’ Ġunju 2007, EFSA
indikat li l-pubblikazzjoni ma tqajjimx kwistjonijiet
ġodda li huma relevanti tossikoloġikament u kkonfermat
il-valutazzjoni tas-sikurezza favorevoli preċedenti tagħha
fuq il-qamħirrum MON 863.

speċifiċi għat-tqegħid fis-suq u/jew kundizzjonijiet jew
restrizzjonijiet speċifiċi għall-użu u l-ġarr, inkluż rekwiżiti
ta’ monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq, jew ta’ kundizzjo
nijiet speċifiċi għall-ħarsien ta’ ekosistemi/ambjenti u/jew
żoni ġeografiċi partikolari, kif stipulat fil-punt (e) tal-Arti
koli 6(5) u 18(5) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003.
It-tagħrif relevanti kollu dwar l-awtorizzazzjoni talprodotti għandu jiddaħħal fir-reġistru Komunitarju talikel u l-għalf modifikati ġenetikament, kif stipulat firRegolament (KE) Nru 1829/2003.
(14)

L-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru
2003 dwar it-traċċabilità u l-ittikkettjar ta’ organiżmi
modifikati ġenetikament u t-traċċabilità ta’ prodotti talikel u għalf manifatturati minn organiżmi modifikati
ġenetikament u li jemenda d-Direttiva 2001/18/KE (2)
jistipula r-rekwiżiti tal-ittikkettjar għal prodotti li jikkon
sistu minn jew li fihom l-OMĠ.

(15)

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata permezz talBiosafety Clearing House tal-Partijiet fil-Protokoll ta’
Cartagena dwar il-Bijosigurtà tal-Konvenzjoni dwar idDiversità Bijoloġika, skont l-Artikolu 9(1) u lArtikolu 15(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1946/2003
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju
2003 dwar il-movimenti transkonfinali ta’ organiżmi
modifikati ġenetikament (3).

(16)

L-użi, għajr l-ikel u l-għalf, li ġew awtorizzati għall-istess
OMĠ skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/47/KE (4)
kif ukoll il-kundizzjonijiet ekwivalenti għat-tqegħid fissuq u l-monitoraġġ huma inklużi f’din id-Deċiżjoni u,
għalhekk, huma rregolati biss minn din id-Deċiżjoni.

(17)

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u sSaħħa tal-Annimali ma tax opinjoni fil-limitu taż-żmien
stabbilit mill-President tiegħu.

(18)

Fil-laqgħa tiegħu tat-18 ta’ Frar 2008, il-Kunsill ma setax
jasal għal deċiżjoni b’maġġoranza kwalifikata favur jew
kontra l-proposta. Għaldaqstant, hija l-Kummissjoni li
trid tadotta l-miżuri,

Wara li tqiesu dawk il-kunsiderazzjonijiet, għandha
tingħata l-awtorizzazzjoni lill-prodotti.
Għandu jiġi assenjat identifikatur uniku għal kull OMĠ
kif stipulat fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
65/2004 tal-14 ta’ Jannar 2004 li jistabbilixxi sistema
għall-iżvilupp u l-assenjazzjoni ta’ identifikaturi uniċi
għal organiżmi modifikati ġenetikament (1).
Fuq il-bażi tal-opinjoni tal-EFSA, ma jidher li jinħtieġ
ebda rekwiżit tal-ittikkettjar speċifiku għajr dawk stipulati
fl-Artikoli 13(1) u 25(2) tar-Regolament (KE) Nru
1829/2003 għall-ikel, l-ingredjenti tal-ikel u l-għalf li
fihom, li jikkonsistu minn, jew li huma prodotti millqamħirrum MON863xMON810. Madankollu, sabiex
ikun żgurat l-użu tal-prodotti fil-limiti tal-awtorizzazzjoni
stipulata f’din id-Deċiżjoni, l-ittikkettjar tal-għalf li fih jew
li jikkonsisti mill-OMĠ u prodotti oħra għajr l-ikel u lgħalf li fihom jew li jikkonsistu mill-OMĠ li għalih
intalbet l-awtorizzazzjoni, għandu jkun ikkumplimentat
minn indikazzjoni ċara li l-prodotti meqjusa ma għand
homx jintużaw għall-kultivazzjoni.
Bl-istess mod, l-opinjoni tal-EFSA ma tiġġustifikax limpożizzjoni ta’ kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet

(1) ĠU L 10, 16.1.2004, p. 5.

5.3.2010

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-organiżmu modifikat ġenetikament u l-identifikatur uniku
Il-qamħirrum modifikat ġenetikament (Zea mays L.)
MON863xMON810 prodott minn taħlita ta’ qamħirrum li fih
okkorenzi ta’ MON-ØØ863-5 u MON-ØØ81Ø-6, kif speċifikat
fil-punt (b) tal-Anness ta’ din id-Deċiżjoni, hu asssenjat l-identi
fikatur uniku MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, kif stipulat firRegolament (KE) Nru 65/2004.
(2) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 24.
(3) ĠU L 287, 5.11.2003, p. 1.
(4) ĠU L 26, 31.1.2006, p. 17.
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Artikolu 2
Awtorizzazzjoni u tqegħid fis-suq
Dawn il-prodotti li ġejjin huma awtorizzati għall-finijiet tal-Arti
koli 4(2) u 16(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, skont ilkundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Deċiżjoni:
(a) ikel u ingredjenti tal-ikel li fihom, li jikkonsistu minn, jew li
huma prodotti mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMONØØ81Ø-6;
(b) għalf li fih, li jikkonsisti minn, jew li huwa prodott millqamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6;
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2.
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jibgħat lillKummissjoni rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni u rriżultati tal-attivitajiet imfassla fil-pjan ta’ monitoraġġ.
Artikolu 5
Ir-Reġistru Komunitarju
L-informazzjoni stabbilita fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni
għandha tiddaħħal fir-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf
modifikati ġenetikament, kif stipulat fl-Artikolu 28 tar-Regola
ment (KE) Nru 1829/2003.
Artikolu 6
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni

(c) prodotti, għajr ikel u għalf, li fihom jew li jikkonsistu millqamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 għall-istess
użi bħal kwalunkwe qamħirrum ieħor bl-eċċezzjoni talkultivazzjoni.

Id-dententur tal-awtorizzazzjoni għandu jkun Monsanto Europe
S.A., il-Belġju, li jirrappreżenta lil Monsanto Company, l-Istati
Uniti tal-Amerika.

Artikolu 3

Artikolu 7

L-ittikkettjar

Il-validità

1.
Għall-finijiet tar-rekwiżiti tal-ittikkettjar stipulati fl-Arti
koli 13(1) u 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u flArtikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, l-‘isem talorganiżmu’ għandu jkun “qamħirrum”.

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal perjodu ta’ 10 snin middata tan-notifika tagħha.

2.
Il-kliem “mhux għall-kultivazzjoni” għandhom jidhru fuq
it-tikketta u fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti li fihom
jew li jikkonsistu mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMONØØ81Ø-6 imsemmi fl-Artikolu 2(b) u (c).
Artikolu 4
Il-monitoraġġ tal-effetti ambjentali
1.
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jiżgura li l-pjan ta’
monitoraġġ għall-effetti ambjentali, kif speċifikat fil-punt (h) talAnness, jiddaħħal fis-seħħ u jiġi implimentat.

Artikolu 8
Destinatarju
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil Monsanto Europe S.A.,
Scheldelaan 460, Haven 627 – B 2040 Antwerp – il-Belġju.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Marzu 2010.
Għall-Kummissjoni
John DALLI

Membru tal-Kummissjoni
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ANNESS
(a) L-Applikant u d-Detentur tal-awtorizzazzjoni:
Isem:

Monsanto Europe S.A.

Indirizz: Scheldelaan 460, Haven 627 – B 2040 Antwerp – il-Belġju

F’isem Monsanto Company - 800 N. Lindbergh Boulevard – St. Louis, Missouri 63167, l-Istati Uniti tal-Amerika.

(b) L-isem u l-ispeċifikazzjoni tal-prodotti:
(1) Ikel u ingredjenti tal-ikel li fihom, li jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum MON-ØØ8635xMON-ØØ81Ø-6;

(2) Għalf li fih, li jikkonsisti minn, jew li huwa prodott mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6;

(3) Prodotti, għajr ikel u għalf, li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 għallistess użi bħal kwalunkwe qamħirrum ieħor bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni.

Il-qamħirrum modifikat genetikament MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, kif deskritt fl-applikazzjoni, jiġi prodott
minn taħlita bejn qamħirrum li fih okkorrenzi ta’ MON-ØØ863-5 u MON-ØØ81Ø-6 u li jesprimi l-proteina
CryBb1 li tipproteġi kontra ċerti insetti koleopteri (Diabrotica spp.) u l-proteina Cry 1 Ab li tipproteġi kontra ċerti
insetti lepidopteri (Ostrinia nubilalis, Sesammia spp.). Il-ġene nptII, li tagħti reżistenza għall-kanamiċina, tintuża bħala
markatur ġenetiku fil-proċess ta’ modifikazzjoni ġenetika.

(c) Tikkettjar:
(1) Għall-finijiet tar-rekwiżiti tal-ittikkettjar stipulati fl-Artikoli 13(1) u 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u
fl-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, l-“isem tal-organiżmu” għandu jkun “qamħirrum”.

(2) Il-kliem “mhux għall-kultivazzjoni” għandhom jidhru fuq it-tikketta u fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti li
fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 imsemmi fl-Artikolu 2(b) u (c).

(d) Metodu tal-investigazzjoni:
— Metodi kwantitattivi bbażati fuq PCR fi żmien reali, speċifiċi għall-avveniment, għall-qamħirrum modifikat ġene
tikament MON-ØØ863-5 u MON-ØØ81Ø-6 ivvalidati fuq il-qamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6.

— Ivvalidati mil-laboratorju ta’ referenza Komunitarju stabbilit skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, ippubblikat fuq http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

— Il-Materjal ta’ Referenza: ERM®-BF416 (għal MON-ØØ863-5) u ERM®-BF413 (għal MON-ØØ81Ø-6) aċċessibbli
miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni Ewropea, l-Istitut tal-Materjali u Kejl ta’ Referenza (IRMM)
f’http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

(e) L-identifikatur uniku:
MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6

(f) Informazzjoni mitluba skont l-Anness II tal-Protokoll ta’ Cartagena dwar il-Bijosigurtà tal-Konvenzjoni dwar
id-Diversità Bijoloġika:
Biosafety Clearing House, Numru tar-reġistru: ara [għandu jimtela meta jiġi nnotifikat]

(g) Kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward it-tqegħid fis-suq, l-użu jew l-immaniġġjar tal-prodotti:
Mhux meħtieġa.
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(h) Il-pjan ta’ monitoraġġ
Il-pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali konformi mal-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE.
[Ħolqa: pjan ippubblikat fuq l-Internet]
(i) Ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq għall-użu tal-ikel għall-konsum mill-bniedem
Mhux meħtieġa.
Nota: il-ħoloq għal dokumenti rilevanti jista’ jkollhom bżonn jiġu emendati minn żmien għall-ieħor. Dawk il-modifiki
jkunu disponibbli għall-pubbliku permezz tal-aġġornament tar-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf modifikati
ġenetikament.
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5.3.2010

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
tat-2 ta’ Marzu 2010
li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew ikunu prodotti millqamħirrum modifikat ġenetikament MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6) skont irRegolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(notifikata bid-dokument numru C(2010) 1203)
(It-testi bl-Olandiż u bil-Franċiż biss huma awtentiċi)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2010/141/UE)
prodotti mill-qamħirrum MON863xNK603 kif deskritti
fl-applikazzjoni (“il-prodotti”) kien se jkollu effetti ħżiena
fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew fuq lambjent (3). Fl-opinjoni tagħha, l-EFSA kkonkludiet li
kien aċċettabbli li tintuża d-dejta għall-attivitajiet
waħdanin bi prova tas-sikurezza tal-prodotti u kkunsidrat
il-kwistjonijiet u d-dubji speċifiċi kollha mressqa millIstati Membri fil-kuntest tal-konsultazzjoni tal-awtoritajiet
kompetenti nazzjonali stipulata fl-Artikoli 6(4) u 18(4)
ta’ dak ir-Regolament.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar
ikel u għalf modifikat ġenetikament (1), u b’mod partikolari lArtikolu 7(3) u l-Artikolu 19(3) tiegħu,
(4)

F’Ottubru 2006, b’talba mill-Kummissjoni, EFSA ppubb
likat kjarifiki ddettaljati fuq kif il-kummenti tal-awtorita
jiet kompetenti tal-Istati Membri tqiesu fl-opinjoni tagħha
u ppubblikat ukoll aktar tagħrif dwar l-elementi differenti
meqjusa mill-Bord Xjentifiku dwar l-Organiżmi Modifi
kati Ġenetikament tal-EFSA.

(5)

Fl-opinjoni tagħha, l-EFSA kkonkludiet ukoll li l-pjan ta’
monitoraġġ ambjentali imressaq mill-applikant, li jikkon
sisti fi pjan ta’ sorveljanza ġenerali, huwa konformi malużu maħsub għall-prodotti.

(6)

Fis-26 ta’ Frar 2007, fid-dawl ta’ rapport ippubblikat millOrganizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa li jniżżel il-kanamiċina
u n-noemiċina bħala “aġenti kontra l-batterja kritikalment
importanti għall-mediċina tal-bniedem u għall-istrateġiji
tal-ġestjoni tar-riskju għall-użu mhux mill-bniedem”, lAġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMEA) għamlet stqarr
ija fejn enfasizzat ir-relevanza terapewtika taż-żewġ anti
bijotiċi fil-mediċina tal-bniedem u veterinarja. Fit-13 ta’
April 2007, wara li qieset din l-istqarrija, l-EFSA indikat li
l-effett terapewtiku tal-antibijotiċi kkonċernati mhux se
jkun kompromess mill-preżenza tal-ġene nptII fil-pjanti
modifikati ġenetikament. Dan minħabba l-probabbiltà
baxxa ħafna tat-trasferiment tal-ġene mill-pjanti għallbatterji u tal-espressjoni sussegwenti tagħha u minħabba
l-fatt li din il-ġene reżistenti għall-batterji fil-batterji diġà
hija komuni fl-ambjent. Għalhekk, hija kkonfermat l-eval
wazzjoni preċedenti tagħha dwar l-użu bla periklu talmarkatur ġenetiku nptII għar-reżistenza antibijotika
f’organiżmi modifikati ġenetikament u l-prodotti derivati
minnhom għall-użu fl-ikel u fl-għalf.

Billi:

(1)

Fit-22 ta’ Ottubru 2004, Monsanto Europe S.A., bagħtet
applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit,
skont l-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) Nru
1829/2003, biex jitqiegħdu fis-suq ikel, ingredjenti talikel, u għalf li fihom, jikkonsistu minn, jew huma
prodotti mill-qamħirrum MON863xNK603 (“l-applikazz
joni”).

(2)

L-applikazzjoni tkopri wkoll it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti
oħrajn li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum
MON863xNK603 għall-istess użi bħal kwalunkwe
qamħirrum ieħor ħlief għall-kultivazzjoni. Għalhekk,
f’konformità mad-dispożizzjoni tal-Artikoli 5(5) u 17(5)
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, din tinkludi d-dejta
u l-informazzjoni meħtieġa skont l-Annessi III u IV tadDirettiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat
fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament (2) u linformazzjoni u l-konklużjonijiet dwar l-eżami tar-riskju
mwettaq skont il-prinċipji stabbiliti fl-Anness II tad-Di
rettiva 2001/18/KE.

(3)

Fil-31 ta’ Marzu 2006, l-Awtorità Ewropea dwar is-Siku
rezza tal-Ikel (“EFSA”) tat opinjoni favorevoli skont l-Arti
koli 6 u 18 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u
kkonkludiet li ma kienx probabbli li t-tqegħid fis-suq
tal-prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew huma

(1) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/
questionLoader?question = EFSA-Q-2004-154
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Fl-14 ta’ Mejju 2008, il-Kummissjoni bagħtet mandat lil
EFSA b’din ir-rikjesta: (i) biex tħejji opinjoni xjentifika
konsolidata li tqis l-opinjoni preċedenti u d-dikjarazzjoni
dwar l-użu ta’ ġeni ARM fi pjanti modifikati ġenetika
ment intiżi jew awtorizzati diġà li jitqiegħdu fis-suq, u
l-użi possibbli tagħhom għall-importazzjoni u l-ippro
ċessar u għall-kultivazzjoni; (ii) biex tindika l-konse
gwenzi possibbli ta’ din l-opinjoni konsolidata dwar levalwazzjonijiet preċedenti tal-EFSA ta’ OMĠ individwali
li jkun fihom il-ġeni ARM. Fost oħrajn, il-mandat ressaq
għall-attenzjoni tal-EFSA ittri mill-Kummissjoni midDanimarka u Greenpeace.

Fil-11 ta’ Ġunju 2009, EFSA ppubblikat dikjarazzjoni
dwar l-użu ta’ ġeni ARM fil-pjanti modifikati ġenetika
ment li kkonkludiet li l-evalwazzjoni preċedenti tal-EFSA
dwar il-qamħirrum MON863xNK603 hija konformi malistrateġija tal-evalwazzjoni tar-riskju deskritta fid-dikja
razzjoni, u li ma saret disponibbli ebda evidenza ġdida
li tista’ timmotiva lil EFSA biex tibdel l-opinjoni preċe
denti tagħha.

Fil-15 ta’ Marzu 2007, wara pubblikazzjoni xjentifika
rigward l-analiżi mill-ġdid tal-istudju fuq il-firien ta’ 90
ġurnata tal-MON 863 u d-dubji dwar is-sikurezza talqamħirrum MON 863, il-Kummissjoni kkonsulata lillEFSA dwar liema impatt jista’ jkollha din l-analiżi fuq
il-valutazzjoni tas-sikurezza tagħha preċedenti dwar ilqamħirrum MON 863. Fit-28 ta’ Ġunju 2007, EFSA
indikat li l-pubblikazzjoni ma tqajjimx kwistjonijiet
ġodda li huma relevanti tossikoloġikament u kkonfermat
il-valutazzjoni tas-sikurezza favorevoli preċedenti tagħha
fuq il-qamħirrum MON 863.

(10)

Wara li tqiesu dawk il-kunsiderazzjonijiet, għandha
tingħata l-awtorizzazzjoni lill-prodotti.

(11)

Għandu jiġi assenjat identifikatur uniku għal kull OMĠ
kif stipulat fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
65/2004 tal-14 ta’ Jannar 2004 li jistabbilixxi sistema
għall-iżvilupp u l-assenjazzjoni ta’ identifikaturi uniċi
għal organiżmi modifikati ġenetikament (1).
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minn indikazzjoni ċara li l-prodotti meqjusa ma għand
homx jintużaw għall-kultivazzjoni.

(13)

Bl-istess mod, l-opinjoni tal-EFSA ma tiġġustifikax limpożizzjoni ta’ kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet speċi
fiċi għat-tqegħid fis-suq u/jew kundizzjonijiet jew restriz
zjonijiet speċifiċi għall-użu u l-ġarr, inkluż rekwiżiti ta’
monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq, jew ta’ kundizzjonijiet
speċifiċi għall-ħarsien ta’ ekosistemi/ambjenti u/jew żoni
ġeografiċi partikolari, kif stipulat fil-punt (e) tal-Arti
koli 6(5) u 18(5) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003.
It-tagħrif relevanti kollu dwar l-awtorizzazzjoni talprodotti għandu jiddaħħal fir-reġistru Komunitarju talikel u l-għalf modifikati ġenetikament, kif stipulat firRegolament (KE) Nru 1829/2003.

(14)

L-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru
2003 dwar it-traċċabilità u l-ittikkettjar ta’ organiżmi
modifikati ġenetikament u t-traċċabilità ta’ prodotti talikel u għalf manifatturati minn organiżmi modifikati
ġenetikament u li jemenda d-Direttiva 2001/18/KE (2)
jistipula r-rekwiżiti tal-ittikkettjar għal prodotti li jikkon
sistu minn jew li fihom l-OMĠ.

(15)

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata permezz talBiosafety Clearing House tal-Partijiet fil-Protokoll ta’
Cartagena dwar il-Bijosigurtà tal-Konvenzjoni dwar idDiversità Bijoloġika, skont l-Artikolu 9(1) u lArtikolu 15(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1946/2003
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju
2003 dwar il-movimenti transkonfinali ta’ organiżmi
modifikati ġenetikament (3).

(16)

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u sSaħħa tal-Annimali ma tax opinjoni fil-limitu taż-żmien
stabbilit mill-President tiegħu.

(17)

Fil-laqgħa tiegħu tat-18 ta’ Frar 2008, il-Kunsill ma setax
jasal għal deċiżjoni b’maġġoranza kwalifikata favur jew
kontra l-proposta. Għaldaqstant, hija l-Kummissjoni li
trid tadotta l-miżuri,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:
(12)

Fuq il-bażi tal-opinjoni tal-EFSA, ma jidher li jinħtieġ
ebda rekwiżit tal-ittikkettjar speċifiku għajr dawk stipulati
fl-Artikoli 13(1) u 25(2) tar-Regolament (KE) Nru
1829/2003 għall-ikel, l-ingredjenti tal-ikel u l-għalf li
fihom, li jikkonsistu minn, jew li huma prodotti millqamħirrum MON863xNK603. Madankollu, sabiex ikun
żgurat l-użu tal-prodotti fil-limiti tal-awtorizzazzjoni
stipulata f’din id-Deċiżjoni, l-ittikkettjar tal-għalf li fih
jew li jikkonsisti mill-OMĠ u prodotti oħra għajr l-ikel
u l-għalf li fihom jew li jikkonsistu mill-OMĠ li għalih
intalbet l-awtorizzazzjoni, għandu jkun ikkumplimentat

(1) ĠU L 10, 16.1.2004, p. 5.

Artikolu 1
L-organiżmu modifikat ġenetikament u l-identifikatur uniku
Il-qamħirrum modifikat ġenetikament (Zea mays L.)
MON863xNK603 prodott minn taħlita ta’ qamħirrum li fih
okkorenzi ta’ MON-ØØ863-5 u MON-ØØ6Ø3-6, kif speċifikat
fil-punt (b) tal-Anness ta’ din id-Deċiżjoni, hu asssenjat l-identi
fikatur uniku MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, kif stipulat firRegolament (KE) Nru 65/2004.
(2) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 24.
(3) ĠU L 287, 5.11.2003, p. 1.
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Artikolu 2
Awtorizzazzjoni u tqegħid fis-suq
Dawn il-prodotti li ġejjin huma awtorizzati għall-finijiet tal-Arti
koli 4(2) u 16(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, skont ilkundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Deċiżjoni:

5.3.2010

2.
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jibgħat lillKummissjoni rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni u rriżultati tal-attivitajiet imfassla fil-pjan ta’ monitoraġġ.
Artikolu 5
Ir-Reġistru Komunitarju

(a) ikel u ingredjenti tal-ikel li fihom, li jikkonsistu minn, jew li
huma prodotti mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMONØØ6Ø3-6;

L-informazzjoni stabbilita fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni
għandha tiddaħħal fir-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf
modifikati ġenetikament, kif stipulat fl-Artikolu 28 tar-Regola
ment (KE) Nru 1829/2003.

(b) għalf li fih, li jikkonsisti minn, jew li huwa prodott millqamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6;

Artikolu 6
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni

(c) prodotti, għajr ikel u għalf, li fihom jew li jikkonsistu millqamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 għall-istess
użi bħal kwalunkwe qamħirrum ieħor bl-eċċezzjoni talkultivazzjoni.

Id-dententur tal-awtorizzazzjoni għandu jkun Monsanto Europe
S.A., il-Belġju, li jirrappreżenta lil Monsanto Company, l-Istati
Uniti tal-Amerika.

Artikolu 3

Artikolu 7

L-ittikkettjar

Il-validità

1.
Għall-finijiet tar-rekwiżiti tal-ittikkettjar stipulati fl-Arti
koli 13(1) u 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u flArtikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, l-“isem talorganiżmu” għandu jkun “qamħirrum”.

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal perjodu ta’ 10 snin middata tan-notifika tagħha.

2.
Il-kliem “mhux għall-kultivazzjoni” għandhom jidhru fuq
it-tikketta u fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti li fihom
jew li jikkonsistu mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMONØØ6Ø3-6 imsemmi fl-Artikolu 2(b) u (c).
Artikolu 4
Il-monitoraġġ tal-effetti ambjentali
1.
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jiżgura li l-pjan ta’
monitoraġġ għall-effetti ambjentali, kif speċifikat fil-punt (h) talAnness, jiddaħħal fis-seħħ u jiġi implimentat.

Artikolu 8
Destinatarju
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil Monsanto Europe S.A.,
Scheldelaan 460, Haven 627 – B 2040 Antwerp – il-Belġju.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Marzu 2010.
Għall-Kummissjoni
John DALLI

Membru tal-Kummissjoni
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ANNESS
(a) L-Applikant u d-Detentur tal-awtorizzazzjoni:
Isem:

Monsanto Europe S.A.

Indirizz: Scheldelaan 460, Haven 627 – B 2040 Antwerp – il-Belġju
F’isem Monsanto Company - 800 N. Lindbergh Boulevard – St. Louis, Missouri 63167, l-Istati Uniti tal-Amerika.
(b) L-isem u l-ispeċifikazzjoni tal-prodotti:
(1) ikel u ingredjenti tal-ikel li fihom, li jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum MON-ØØ8635xMON-ØØ6Ø3-6;
(2) Għalf li fih, li jikkonsisti minn, jew li huwa prodott mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6;
(3) Prodotti, għajr ikel u għalf, li fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 għallistess użi bħal kwalunkwe qamħirrum ieħor bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni.
Il-qamħirrum modifikat genetikament MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6, kif deskritt fl-applikazzjoni, jiġi prodott
minn taħlita bejn qamħirrum li fih okkorrenzi ta’ MON-ØØ863-5 u MON-ØØ6Ø3-6 u li jesprimi l-proteina
CryBb1 li tipproteġi kontra ċerti insetti koleopteri (Diabrotica spp.) u l-proteina CP4 EPSPS li tagħti tolleranza
għall-erbiċida glyphosate. Il-ġene nptII, li tagħti reżistenza għall-kanamiċina, tintuża bħala markatur ġenetiku filproċess ta’ modifikazzjoni ġenetika.
(c) Tikkettjar:
(1) Għall-finijiet tar-rekwiżiti tal-ittikkettjar stipulati fl-Artikoli 13(1) u 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u
fl-Artikolu 4(6) tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, l-‘isem tal-organiżmu’ għandu jkun ‘qamħirrum’.
(2) Il-kliem ‘mhux għall-kultivazzjoni’ għandhom jidhru fuq it-tikketta u fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodotti li
fihom jew li jikkonsistu mill-qamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6 imsemmi fl-Artikolu 2(b) u (c).
(d) Metodu tal-investigazzjoni:
— Metodi kwantitattivi bbażati fuq PCR fi żmien reali, speċifiċi għall-avveniment, għall-qamħirrum modifikat ġene
tikament MON-ØØ863-5 u MON-ØØ6Ø3-6 ivvalidati fuq il-qamħirrum MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6.
— Ivvalidati mil-laboratorju ta’ referenza Komunitarju stabbilit skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, ippubblikat
fuq http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm
— Il-Materjal ta’ Referenza: ERM®-BF416 (għal MON-ØØ863-5) u ERM®-BF415 (għal MON-ØØ6Ø3-6) aċċessibbli
miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni Ewropea, l-Istitut tal-Materjali u Kejl ta’ Referenza (IRMM)
f’http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm
(e) L-identifikatur uniku:
MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6
(f) Informazzjoni mitluba skont l-Anness II tal-Protokoll ta’ Cartagena dwar il-Bijosigurtà tal-Konvenzjoni dwar
id-Diversità Bijoloġika:
Biosafety Clearing House, Numru tar-reġistru: ara [għandu jimtela meta jiġi nnotifikat]
(g) Kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward it-tqegħid fis-suq, l-użu jew l-immaniġġjar tal-prodotti:
Mhux meħtieġa.
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(h) Il-pjan ta’ monitoraġġ
Il-pjan ta’ monitoraġġ għall-effetti ambjentali konformi mal-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE.
[Ħolqa: pjan ippubblikat fuq l-Internet]
(i) Ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq għall-użu tal-ikel għall-konsum mill-bniedem
Mhux meħtieġa.
Nota: il-ħoloq għal dokumenti rilevanti jista’ jkollhom bżonn jiġu emendati minn żmien għall-ieħor. Dawk il-modifiki
jkunu disponibbli għall-pubbliku permezz tal-aġġornament tar-reġistru Komunitarju tal-ikel u l-għalf modifikati
ġenetikament.
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RETTIFIKA

Rettifika għad-Deċiżjoni 2009/937/UE tal-Kunsill tal-1 ta’ Dicembru 2009 li temenda r-Regoli ta’ Proċedura
tiegħu
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 325, 11 ta’ Diċembru 2009)
Fil-Werrej fil-paġna ta’ quddiem u fil-paġna 35, fit-titolu tad-Deċiżjoni:
minflok: “Deċiżjoni 2009/937/UE tal-Kunsill tal-1 ta’ Diċembru 2009 li temenda r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu”;
aqra:

“Deċiżjoni 2009/937/UE tal-Kunsill tal-1 ta’ Diċembru 2009 li tadotta r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu”.

F’paġna 46, fl-Anness, “Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill”, in-nota 1 ta' qiegħ il-paġna:
minflok: “… u ĠU L 5, 1.1.1999, p. 71).”;
aqra:

“… u ĠU L 5, 9.1.1999, p. 71).”.
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PREZZ TAL-ABBONAMENT 2010 (mingħajr VAT, inklużi l-ispejjeż tal-posta b’kunsinna normali)
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L+C, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

1 100 EUR fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

1 200 EUR fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

770 EUR fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

400 EUR fis-sena

Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S), Swieq Pubbliċi u Appalti,
CD-ROM, żewġ edizzjonijiet fil-ġimgħa

multilingwi:
23 lingwa uffiċjali tal-UE

300 EUR fis-sena

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

Skont il-lingwa/i
tal-Kompetizzjoni

50 EUR fis-sena

L-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li joħroġ fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli
f’22 verżjoni lingwistika. Inklużi fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Komunikazzjoni u Informazzjoni).
Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.
B’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali L 156 tat-18
ta’ Ġunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti
kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b’din il-lingwa, il-Ġurnali Uffiċjali ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.
L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S – Swieq Pubbliċi u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23
verżjoni lingwistika uffiċjali f’CD-ROM waħdieni multilingwi.
Fuq rikjesta, l-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jagħti d-dritt li l-abbonat jirċievi diversi annessi
tal-Ġurnal Uffiċjali. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta’ “Avviż lill-qarrej” inserit
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Il-formati tas-CD-Rom se jinbidlu bil-formati tad-DVD matul l-2010.

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

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