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II
(Atti mhux leġislattivi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 605/2010
tat-2 ta' Lulju 2010
li jistipula l-kundizzjonijiet ta' saħħa tal-annimali u ta' saħħa pubblika kif ukoll iċ-ċertifikazzjoni
veterinarji għall-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' ħalib mhux ipproċessat u prodotti tal-ħalib
maħsuba għall-konsum uman
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għallannimali li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distri
buzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali
u li huma għall-konsum uman (1), u b'mod partikolari l-frażi talintroduzzjoni tal-Artikolu 8, l-ewwel subparagrafu tal-punt (1) u
l-punt (4) tal-Artikolu 8 u l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene
tal-oġġetti tal-ikel (2), u partikolarment l-Artikolu 12 tiegħu,

konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u
mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (5), u b’mod partikolari lArtikolu 48(1) tiegħu,
Billi:
(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/46/KEE tas-16 ta' Ġunju 1992
li tistabbilixxi r-regoli tas-saħħa għall-produzzjoni u ttqegħid fis-suq ta' ħalib mhux ipproċessat, ħalib trattat
bis-sħana u prodotti bbażati fuq il-ħalib (6) ipprevediet
lista li għandha titfassal ta' pajjiżi terzi jew ta' partijiet
minnhom, li minnhom l-Istati Membri kellhom jawto
rizzaw l-introduzzjoni ta' ħalib jew ta' prodotti b'bażi
tal-ħalib u biex prodotti bħal dawn ikunu akkumpanjati
minn ċertifikat tas-saħħa u jikkonformaw ma' ċerti rekwi
żiti, inklużi rekwiżiti ta' trattamenti tat-tisħin, u garanziji.

(2)

Konsegwentement, ġiet adottata d-Deċiżjoni talKummissjoni 2004/438/KE tad-29 ta' April 2004 li
tippreskrivi kondizzjonijiet ta' ċertifikazzjonijiet ta'
saħħa tal-annimali u saħħa pubblika u veterinarji għaddħul fil-Komunità ta' ħalib trattat bis-sħana, prodotti
bbażati fuq il-ħalib u ħalib mhux maħdum maħsuba
għall-konsum mill-bniedem (7).

(3)

Mid-data tal-adozzjoni ta' dik id-Deċiżjoni 'l hawn, ġie
stipulat għadd ta' rekwiżiti ġodda tas-saħħa tal-annimali
u tas-saħħa pubblika, li jikkostitwixxi qafas regolatorju
f'dan il-qasam, u li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni
f'dan
ir-Regolament.
Barra
minn
hekk,
idDirettiva 92/46/KEE ġiet revokata permezz tadDirettiva 2004/41/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tal-21 ta' April 2004 li tirrevoka ċerti direttivi
rigward iġjene tal-ikel u kondizzjonijiet ta' saħħa għallproduzzjoni u sabiex ikun mqiegħda fis-suq ċerti prodotti
li joriġinaw mill-annimali intżi li għall-konsum millbniedem (8).

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi
ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-anni
mali (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 9 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jippreskrivi
regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq
prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum
uman (4), b’mod partikolari l-Artikolu 11(1) u 14(4) and l-Arti
kolu 16 tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar ilkontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L
L
L
L

18, 23.1.2003, p. 11.
139, 30.4.2004, p. 1.
139, 30.4.2004, p. 55.
139, 30.4.2004, p. 206.

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L
L
L
L

165,
268,
154,
157,

30.4.2004,
14.9.1992,
30.4.2004,
30.4.2004,

p.
p.
p.
p.

206.
1
72.
33.
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(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 jistabbilixxi
l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jista
bilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà talikel (1), jistipula l-prinċipji ġenerali li jirregolaw l-ikel u
l-għalf b'mod ġenerali, u s-sikurezza tal-ikel u l-għalf
b'mod partikolari, fil-livell tal-Unjoni Ewropea u f'dak
nazzjonali.

(5)

Id-Direttiva 2002/99/KE tistabbilixxi r-regoli li jiddeter
minaw l-introduzzjoni minn pajjiżi terzi ta’ prodotti li
joriġinaw mill-annimali li huma maħsuba għall-konsum
uman. Din tipprevedi li prodotti bħal dawn iridu jiġu
introdotti biss fl-Unjoni Ewropea jekk jikkonformaw
mar-rekwiżiti applikabbli għall-istadji kollha tal-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni ta’ dawk il-prodotti
fl-Unjoni Ewropea jew jekk joffru garanziji ekwivalenti
tas-saħħa tal-annimali.

(6)

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 jistipula regoli speċi
fiċi għall-operaturi tan-negozju tal-ikel fuq l-iġjene tal-ikel
li joriġina mill-annimali. Dak ir-Regolament jipprevedi li
l-operaturi tan-negozju tal-ikel li jipproduċu l-ħalib mhux
ipproċessat u prodotti tal-ħalib maħsuba għall-konsum
mill-bniedem għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjo
nijiet rilevanti tal-Anness III tiegħu.

(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 jippreskrivi regoli
speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq
il-prodotti li joriġinaw mill-annimali.

(9)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2073/2005 tal15 ta' Novembru 2005 dwar il-kriterji mikrobijoloġiċi
għall-oġġetti tal-ikel (2) jistipula l-kriterji mikrobijoloġiċi
għal ċerti mikroorganiżmi u r-regoli ta' implimentazzjoni
li jridu jikkonformaw magħhom l-operaturi fin-negozju
tal-ikel fl-implimentazzjoni tal-miżuri ġenerali u speċifiċi
ta' iġjene msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE)
Nru 852/2004. Ir-Regolament (KE) Nru 2073/2005
jipprevedi li l-operaturi tan-negozju tal-ikel għandhom
jiżguraw li l-oġġetti tal-ikel jikkonformaw mal-kriterji
mikrobijoloġiċi rilevanti stipulati f'dak ir-Regolament.

(10)

dan, id-definizzjonijiet ta' ħalib mhux ipproċessat u
prodotti tal-ħalib stipulati fl-Anness I tar-Regolament
(KE) Nru 853/2004 jwessgħu l-ambitu tar-regoli taliġjene tal-ħalib għall-ispeċi kollha tal-mammali u jiddefi
nixxu l-ħalib mhux ipproċessat bħala ħalib maħlub millglandoli mammarji ta' annimali mrobbija, li ma ġiex
imsaħħan sa iktar minn 40 °C jew li għadda minn xi
trattament b'effett ekwivalenti. Barra minn hekk, ir-Rego
lament jiddefinixxi prodotti tal-ħalib bħala prodotti
proċessati li jirriżultaw mill-ipproċessar ta' ħalib mhux
ipproċessat jew mill-ipproċessar ulterjuri ta' prodotti
pproċessati bħal dawn.

(11)

Fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti (KE)
Nri 852/2004, 853/2004 u 854/2004 u l-atti li jimpli
mentaw dawk ir-Regolamenti, jeħtieġ li jiġu emendati u
aġġornati l-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-Unjoni
Ewropea ta' ċertifikazzjoni tas-saħħa pubblika u dik talannimali għall-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea tal-ħalib
mhux ipproċessat u prodotti tal-ħalib maħsuba għallkonsum uman.

(12)

Fl-interessi ta' konsistenza tal-liġi tal-Unjoni, dan ir-Rego
lament għandu jieħu inkunsiderazzjoni r-regoli stipulati
fir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi
l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta’ limiti ta’
residwi ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti
tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regola
ment tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda dDirettiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (3) u r-regoli tiegħu ta' impliment
azzjoni stipulati fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE)
Nru 37/2010 tat-22 ta' Diċembru 2009 dwar is-sustanzi
farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom firrigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li
ġejjin mill-annimali (4) u d-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE
tad-29 ta' April 1996 dwar miżuri għall-monitoraġġ ta'
ċerti sustanzi u residwi tagħhom f'annimali
ħajjin u prodotti tal-annimali u li jirrevoka d-Direttivi
85/358/KEE
u
86/469/KEE
u
d-Deċiżjonijiet
89/187/KEE u 91/664/KEE (5).

(13)

Id-Direttiva
tal-Kunsill
96/93/KE
tas-17
ta'
Diċembru 1996 dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-annimali u
tal-prodotti tal-annimali (6) tistipula r-regoli li għandhom
jiġu osservati fil-ħruġ ta' ċertifikati obbligati mil-leġiżlaz
zjoni veterinarja biex tiġi evitata ċertifikazzjoni qarrieqa
jew falza. Huwa xieraq li jiġi żgurat li r-rekwiżiti ta'
ċertifikazzjoni mill-inqas ekwivalenti għal dawk stipulati
f'dik id-Direttiva jiġu applikati mill-awtoritajiet kompe
tenti ta' pajjiżi terzi li qed jesportaw.

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

L
L
L
L

Ir-Regolament (KE) Nru 852/2004 jistipula r-regoli ġene
rali għall-operaturi tan-negozju tal-ikel dwar l-iġjene taloġġetti tal-ikel fl-istadji kollha tal-katina alimentari,
inkluż fil-livell primarju tal-produzzjoni.

(7)

Fl-ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 92/46/KEE, il-ħalib
mhux ipproċessat u l-prodotti tiegħu setgħu jinkisbu
biss mill-baqar, in-ngħaġ, il-mogħoż jew il-bufli. Minkejja

(1) ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.
(2) ĠU L 338, 22.12.2005, p. 1.

10.7.2010

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

152, 16.06.2009, p. 11.
15, 20.1.2010, p. 1.
125, 23.5.1996, p. 10.
13, 16.1.1997, p. 28.
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Barra minn dan, id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar, veterinarju u zootek
niku applikabbli għall-kummerċ intra-Kommunitarju ta’
ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tassuq intern (1), tipprevedi sistema kompjuterizzata li
tqabbad flimkien awtoritajiet veterinarji li ġiet żviluppata
fl-Unjoni Ewropea. Il-format tal-mudelli kollha taċ-ċerti
fikati tas-saħħa jeħtieġ li jiġi emendat biex jieħu inkunsi
derazzjoni l-kompatibilità tagħhom maċ-ċertifikazzjoni
elettronika possibbli fi TRACES (Trade Control and
Expert System) prevista fid-Direttiva 90/425/KEE. Għal
hekk, ir-regoli stipulati f'dan ir-Regolament għandhom
jieħdu inkunsiderazzjoni TRACES.
Id-Direttiva
tal-Kunsill
97/78/KE
tat-18
ta'
Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw lorganizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li
jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (2) tistabbilixxi regoli li jikkonċernaw il-verifiki veterinarji fuq
prodotti li joriġinaw mill-annimali introdotti fl-Unjoni
Ewropea minn pajjiżi terzi għall-importazzjoni jew ittranżitu tagħhom, inklużi ċerti rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni. Dawk ir-regoli huma applikabbli għall-prodotti
kollha koperti minn dan ir-Regolament.
Għandhom jiġu previsti kundizzjonijiet speċifiċi għattranżitu li jgħaddi minn ġo l-Unjoni Ewropea ta' kunsinni
lejn ir-Russja u minnha, minħabba l-qagħda ġeografika ta'
Kaliningrad, li tikkonċerna biss il-Latvja, il-Litwanja u lPolonja.

(17)

Fl-interessi taċ-ċarezza tal-liġi Ewropea, id-Deċiżjoni talKummissjoni 2004/438/KE għandha tiġi revokata u
mibdula b'dan ir-Regolament.

(18)

Biex jiġi evitat kull tip ta' tħarbit fil-kummerċ, l-użu ta'
ċertifikati
tas-saħħa
maħruġa
skont
idDeċiżjoni 2004/438/KE għandu jkun awtorizzat matul
perjodu ta' tranżizzjoni.
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Artikolu 2
L-importazzjonijiet ta' ħalib mhux ipproċessat u prodotti
tal-ħalib minn pajjiżi terzi jew partijiet minnhom elenkati
fil-kolonna A tal-Anness I
L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-importazzjonijiet ta'
kunsinni ta' ħalib mhux ipproċessat u prodotti tal-ħalib minn
pajjiżi terzi jew partijiet minnhom elenkati fil-kolonna A talAnness I
Artikolu 3
L-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-ħalib minn pajjiżi
terzi jew partijiet minnhom elenkati fil-kolonna B talAnness I
L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-importazzjoni ta'
kunsinni ta' prodotti tal-ħalib imnissla mill-ħalib mhux ippro
ċessat tal-baqar, in-ngħaġ, il-mogħoż jew il-bufli minn pajjiżi
terzi jew partijiet minnhom li ma għandhomx riskju tal-marda
tal-ilsien u d-dwiefer elenkati fil-kolonna B tal-Anness I,
sakemm dawn il-prodotti tal-ħalib ikunu għaddew minn, jew
ikunu ġew prodotti minn ħalib mhux ipproċessat li għadda
minn, trattament ta' pasturizzazzjoni li tinvolvi trattament
wieħed ta' tisħin:
(a) b'effett ta' tisħin mill-inqas ekwivalenti għal dak miksub
minn proċess ta' pasturizzazzjoni ta' mill-inqas 72 C għal
15-il sekonda;
(b) fejn applikabbli, biżżejjed li tiġi żgurata reazzjoni negattiva
għat-test ta' alkaline phosphatase li jiġi applikat immedjata
ment wara t-trattament ta' tisħin.
Artikolu 4

(19)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opin
joni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u
s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Is-suġġett u l-ambitu

L-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-ħalib minn pajjiżi
terzi jew partijiet minnhom elenkati fil-kolonna C talAnness I
1.
L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-importazzjoni ta'
kunsinni ta' prodotti tal-ħalib imnissla mill-ħalib mhux ippro
ċessat tal-baqar, in-ngħaġ, il-mogħoż u l-bufli minn pajjiżi terzi
jew partijiet minnhom li ma għandhomx riskju tal-marda talilsien u d-dwiefer elenkati fil-kolonna C tal-Anness I, sakemm
dawn il-prodotti tal-ħalib ikunu għaddew minn, jew ikunu ġew
prodotti minn ħalib mhux ipproċessat li għadda minn, tratta
ment ta' tisħin li jinvolvi:
(a) proċess ta' sterilizzazzjoni, biex jinkiseb valur ta' F0 ta' tlieta
jew aktar;

Dan ir-Regolament jistipula li:
(a) il-kundizzjonijiet ta' saħħa pubblika u ta' saħħa tal-annimali
u r-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni għall-introduzzjoni fl-Unjoni
Ewropea ta' kunsinni ta' ħalib mhux ipproċessat u prodotti
tal-ħalib;
(b) il-lista ta' pajjiżi terzi li minnhom hija awtorizzata l-intro
duzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' kunsinni bħal dawn.
(1) ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.
(2) ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9.

(b) trattament ta' temperatura partikolarment għolja (ultra high
temperature - UHT) ta' mhux inqas minn 135 °C flimkien
ma' ħin adattat ta' ħażna;
(c) (i) trattament ta' pasturizzazzjoni ta' temperatura għolja u
ħin qasir (high temperature short time pasteurisation
treatment - HTST) fi 72 °C għal 15-il sekonda applikat
darbtejn għall-ħalib b'pH daqs jew iktar minn 7.0 li
jikseb, meta applikabbli, reazzjoni negattiva għal test
ta' alkaline phosphatase, applikat minnufih wara
t-trattament ta' sħana; jew
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(ii) trattament b'effett ta' pasturizzazzjoni ekwivalenti għallpunt (i) li jikseb, fejn applikabbli, reazzjoni negattiva għal test ta' alkaline phosphatase, applikat
minnufih wara t-trattament ta' sħana;

(d) trattament HTST tal-ħalib b'pH taħt is-7.0; jew

(e) trattament HTST ikkombinat ma' trattament fiżiku ieħor
billi jew:

(i) jitnaqqas il-pH taħt is-6 għall-siegħa, inkella

(ii) isir tisħin addizzjonali ta' 72 °C jew iktar, ikkombinat
ma' tnixxif.

2.
L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-importazzjoni ta'
kunsinni ta' prodotti tal-ħalib imnissla mill-ħalib mhux ippro
ċessat tal-baqar, in-ngħaġ, il-mogħoż u l-bufli minbarra dawk
imsemmija fil-paragrafu 1, minn pajjiżi terzi jew partijiet
minnhom li għandhom riskju tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer
elenkati fil-kolonna C tal-Anness I, sakemm dawn il-prodotti
tal-ħalib ikunu għaddew minn, jew ikunu ġew prodotti minn
ħalib mhux ipproċessat li għadda minn, trattament li jinvolvi:

(a) proċess ta' sterilizzazzjoni, biex jinkiseb valur ta' F0 ta' tlieta
jew aktar; jew
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Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE, għandha tkun awtorizzata biss
jekk il-kunsinni jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) ikunu ġejjin minn pajjiż terz jew parti minnu awtorizzata
għall-introduzzjoni fil-Komunità ta' kunsinni tal-ħalib mhux
ipproċessat jew prodotti tal-ħalib u jikkonformaw mal-kun
dizzjonijiet adattati ta' trattament ta' tisħin għal kunsinni
bħal dawn, kif previst fl-Artikoli 2, 3 u 4;

(b) ikunu jikkonformaw mal-kundizzjonijiet speċifiċi tas-saħħa
tal-annimali għal importazzjoni ġewwa l-Unjoni Ewropea
tal-ħalib mhux ipproċessat jew il-prodott mill-ħalib ikkon
ċernat, kif stipulat fl-attestazzjoni tas-saħħa tal-annimali filParti II.1 tal-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa mfassal fil-Parti 2
tal-Anness II;

(c) ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa mfassal skont
il-mudell xieraq stipulat fil-Parti 3 tal-Anness II għallkunsinna kkonċernata u mimli skont in-noti ta' spjegazzjoni
stipulati fil-Parti 1 ta' dak l-Anness.

(d) ikunu ċċertifikati bħala aċċettabbli għat-tranżitu, inkluż
għall-ħażna kif xieraq, fuq id-dokument komuni veterinarju
tad-dħul imsemmi fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament talKummissjoni (KE) Nru 136/2004 (1), iffirmat mill-veteri
narju uffiċjali tal-istazzjon ta' spezzjoni fil-fruntiera ta' intro
duzzjoni ġewwa l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7
(b) trattament ta' temperatura partikolarment għolja (UHT) ta'
mhux inqas minn 135 °C flimkien ma' ħin adattat ta' ħażna;

Artikolu 5
Iċ-ċertifikati
Il-kunsinni awtorizzati għall-importazzjoni skont l-Artikoli 2,
3 u 4 għandhom jiġu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa
mfassal skont il-mudell xieraq stipulat fil-Parti 2 tal-Anness II
għall-prodott ikkonċernat u mimli skont in-noti ta' spjegazzjoni
stipulati fil-Parti 1 ta' dak l-Anness.

Madankollu, ir-rekwiżiti stipulati f'dan l-Artikolu ma għand
homx jeskludu l-użu taċ-ċertifikazzjoni elettronika jew ta'
sistemi miftiehma oħra, armonizzati fil-livell tal-Unjoni
Ewropea.

Artikolu 6

Id-derogi fir-rigward ta' kundizzjonijiet ta' tranżitu u ħażna
1.
Permezz ta' deroga mill-Artikolu 6, għandu jiġi awtorizzat
it-tranżitu fuq it-triq jew bil-ferrovija bejn l-istazzjonijiet ta’
spezzjoni magħżula fuq il-fruntieri madwar l-Unjoni Ewropea
għal-Latvja, il-Litwanja u l-Polonja elenkati fid-Deċiżjoni talKummissjoni 2009/821/KE (2), ta’ kunsinni li ġejjin mir-Russja
jew fi triqthom lejha, direttament jew minn pajjiż terz ieħor, bilkundizzjoni li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-kunsinna tkun issiġillata b'siġill enumerat f'serje fl-istazz
jon ta' spezzjoni fil-fruntiera ta' dħul fl-Unjoni Ewropea misservizzi veterinarji tal-awtorità kompetenti;

(b) id-dokumenti li jakkumpanjaw il-kunsinna u msemmija flArtikolu 7 tad-Direttiva 97/78/KE għandhom ikunu ttim
brati “GĦAT-TRANŻITU LEJN IR-RUSSJA BISS B'PASSAĠĠ
MINN ĠEWWA L-UE” fuq kull paġna mill-veterinarju uffiċjali
tal-awtorità kompetenti responsabbli mill-istazzjon tal-is
pezzjoni konfinali;

Il-kundizzjonijiet ta’ tranżitu u ħażna
L-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' kunsinni ta' ħalib mhux
ipproċessat u prodotti tal-ħalib li mhumiex maħsuba għallimportazzjoni fl-Unjoni Ewropea iżda intenzjonati għal pajjiż
terz kemm jew permezz ta' tranżitu immedjat inkella wara
ħażna fl-Unjoni Ewropea, skont l-Artikoli 11, 12 jew 13 tad-

(c) ikun hemm konformità mar-rekwiżiti dwar il-proċedura
stipulati fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 97/78/KE;
(1) ĠU L 21, 28.1.2004, p. 11.
(2) ĠU L 296, 12.11.2009, p. 1
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(d) il-kunsinna tkun iċċertifikata bħala aċċettabbli għat-tranżitu
fuq id-dokument komuni veterinarju tad-dħul mill-veteri
narju uffiċjali tal-istazzjon tal-ispezzjoni konfinali ta' intro
duzzjoni fl-Unjoni Ewropea.
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Artikolu 9
Ir-revoka
Id-Deċiżjoni 2004/438/KE hija revokata.

2.
M'għandhomx ikunu permessi l-ħatt jew il-ħażna kif
imfissra fl-Artikolu 12(4) jew fl-Artikolu 13 tadDirettiva 97/78/KE ta' kunsinni bħal dawn fit-territorju talUnjoni Ewropea.

Ir-referenzi għad-Direttiva 2004/438/KE għandhom jitqiesu
bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

3.
Għandhom isiru verifiki regolari mill-awtorità kompetenti
biex ikun żgurat li l-għadd ta' kunsinni u l-kwantitajiet ta'
prodotti li jħallu t-territorju tal-Unjoni Ewropea jaqbel malgħadd u l-kwantitajiet li qed jidħlu fl-Unjoni Ewropea.

Id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali

Artikolu 8

Artikolu 10
Għal perjodu tranżizzjonali sal-30 ta' Novembru 2010, ilkunsinni ta' ħalib mhux ipproċessat u prodotti b'bażi tal-ħalib
kif definiti fid-Deċiżjoni 2004/438/KE li fir-rigward tagħha
nħarġu
ċ-ċertifikati
tas-saħħa
rilevanti
skont
idDeċiżjoni 2004/438/KE jistgħu jkomplu jiġu introdotti fl-Unjoni
Ewropea.

It-trattament speċifiku
Il-kunsinni ta' prodotti tal-ħalib awtorizzati għall-introduzzjoni
ġewwa l-Unjoni Ewropea skont l-Artikoli 2, 3, 4, 6 jew 7 minn
pajjiżi terzi jew partijiet minnhom fejn seħħet tifqigħa tal-marda
tal-ilsien u d-dwiefer fil-perjodu ta' 12-il xahar qabel id-data taċċertifikat tas-saħħa, jew li wettqu tilqim kontra dik il-marda
matul dak il-perjodu, għandhom jiġu awtorizzati biss għallintroduzzjoni fl-Unjoni Ewropea jekk prodotti bħal dawn
għaddew minn wieħed mit-trattamenti elenkat fl-Artikolu 4.

Artikolu 11
Id-dħul fis-seħħ u l-applikabilità.
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
Għandu japplika mill-1 ta' Awissu 2010.

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

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Lulju 2010.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO
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ANNESS I
Il-lista ta' pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' kunsinni ta'
ħalib mhux ipproċessat jew prodotti tal-ħalib u li tindika t-tip ta' trattament ta' tisħin obbligat għal dawn ilprodotti

“+”: il-pajjiż terz huwa awtorizzat
“0”: il-pajjiż terz mhuwiex awtorizzat
Il-Kodiċi ISO tal-pajjiż
terz

Il-pajjiż terz jew parti minnu

Il-kolonna A

Il-kolonna B

Il-kolonna C

AD

L-Andorra

+

+

+

AL

L-Albanija

0

0

+

AN

L-Antilli Olandiżi

0

0

+

AR

L-Arġentina

0

0

+

AU

L-Awstralja

+

+

+

BR

Il-Brażil

0

0

+

BW

Il-Botswana

0

0

+

BY

Il-Belarus

0

0

+

BZ

Il-Beliże

0

0

+

BA

Il-Bożnja u Ħerżegovina

0

0

+

CA

Il-Kanada

+

+

+

CH

L-Iżvizzera (*)

+

+

+

CL

Iċ-Ċili

0

+

+

CN

Iċ-Ċina

0

0

+

CO

Il-Kolombja

0

0

+

CR

Il-Kosta Rika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

L-Alġerija

0

0

+

ET

L-Etjopja

0

0

+

GL

Greenland

0

+

+

GT

Il-Gwatemala

0

0

+

HK

Ħong Kong

0

0

+

HN

Il-Ħonduras

0

0

+

HR

Il-Kroazja

0

+

+

IL

L-Iżrael

0

0

+

IN

L-Indja

0

0

+

IS

L-Iżlanda

+

+

+

KE

Il-Kenja

0

0

+
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Il-kolonna A

Il-kolonna B

Il-kolonna C

MA

Il-Marokk

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

L-Ex Repubblika Jugożlava
tal-Maċedonja

0

+

+

MR

Il-Mawritanja

0

0

+

MU

Il-Mawrizju

0

0

+

MX

Il-Messiku

0

0

+

NA

In-Namibja

0

0

+

NI

In-Nikaragwa

0

0

+

NZ

New Zealand

+

+

+

PA

Il-Panama

0

0

+

PY

Il-Paragwaj

0

0

+

RS (***)

Is-Serbja

0

+

+

RU

Ir-Russja

0

0

+

SG

Singapor

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Is-Sważiland

0

0

+

TH

It-Tajlandja

0

0

+

TN

It-Tuneżija

0

0

+

TR

It-Turkija

0

0

+

UA

L-Ukraina

0

0

+

US

L-Istati Uniti

+

+

+

UY

L-Urugwaj

0

0

+

ZA

L-Afrika t’Isfel

0

0

+

ZW

Iż-Żimbabwe

0

0

+

MK (**)

(*) Iċ-ċertifikati huma skont il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli
(ĠU L 114, 30.4.2002, p. 132.).
(**) L-ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja; in-nomenklatura definittiva għal dan il-pajjiż se tinftiehem wara l-konklużjoni tan-negozjati
li għaddejjin bħalissa dwar dan is-suġġett fil-livell ta' NU.
(***) Ma jinkludix il-Kosovo li bħalissa jinsab taħt amministrazzjoni internazzjonali skont ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' Sigurtà tanNazzjonijiet Uniti 1244 tal-10 ta' Ġunju 1999.
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ANNESS II
PARTI 1
Il-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa
“Milk-RM”:

Ċertifikat tas-saħħa għall-ħalib mhux ipproċessat minn pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati filkolonna A tal-Anness I maħsub għal proċessar ulterjuri fl-Unjoni Ewropea qabel ma jintuża għall-konsum
uman.

“Milk-RMP”: Ċertifikat tas-saħħa għall-prodotti tal-ħalib imnissla minn ħalib mhux ipproċessat għall-konsum uman, minn
pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati fil-kolonna A tal-Anness I maħsuba għall-importazzjoni flUnjoni Ewropea.
“Milk-HTB”: Ċertifikat tas-saħħa għall-prodotti tal-ħalib imnissla mill-ħalib tal-baqar, in-ngħaġ, il-mogħoż u l-bufli għallkonsum uman minn pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati fil-kolonna B tal-Anness I maħsuba
għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.
“Milk-HTC”: Ċertifikat tas-saħħa għall-prodotti tal-ħalib għall-konsum uman minn pajjiżi terzi jew partijiet minnhom
awtorizzati fil-kolonna C tal-Anness I maħsuba għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.
“Milk-T/S”:

Ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-ħalib mhux ipproċessat jew il-prodotti tal-ħalib għall-konsum uman,
għat-trażitu/il-ħażna fl-Unjoni Ewropea.
In-noti ta' spjegazzjoni

(a) Iċ-ċertifikati tas-saħħa għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz tal-oriġini, skont il-mudell xieraq
stipulat fil-Parti 2 ta' dan l-Anness, skont il-format tal-mudell li jikkorrispondi għall-ħalib mhux ipproċessat jew ilprodotti tal-ħalib ikkonċernati. Għandu jkun fihom, fl-ordni enumerata li tidher fil-mudell, l-attestati mitluba għal kull
pajjiż terz u, skont kif ikun il-każ, dawk il-garanziji supplimentari mitluba għall-pajjiż terz esportatur ikkonċernat.
(b) L-oriġinal taċ-ċertifikat tas-saħħa għandu jikkonsisti minn paġna waħda stampata fuq iż-żewġ naħat jew, fejn ikun
meħtieġ aktar test, b’mod li l-paġni kollha jiffurmaw entità sħiħa u li ma tistax tinfired.
(c) Irid jiġi ppreżentat ċertifikat separat, uniku għal kull kunsinna tal-prodott ikkonċernat, esportat lejn l-istess destinazzjoni minn pajjiż terz elenkat fil-kolonna 2 tat-tabella fl-Anness I u ttrasportat fl-istess vagun tal-ferrovija, vettura tattriq, ajruplan jew bastiment.
(d) L-oriġinal taċ-ċertifikat tas-saħħa u t-tikketti msemmija fiċ-ċertifikat mudell għandhom jitfasslu mill-inqas f’ilsien
uffiċjali wieħed tal-Istat Membru fejn issir l-ispezzjoni konfinali u tal-Istat Membru destinatarju. Madankollu, dawk
l-Istati Membri jistgħu jippermettulu li jitfassal f'ilsien uffiċjali ieħor tal-Unjoni Ewropea minflok tagħhom, akkum
panjat, jekk ikun meħtieġ, minn traduzzjoni uffiċjali.
(e) Fejn ikun hemm paġni addizzjonali mehmuża maċ-ċertifikat tas-saħħa għall-iskop li jiġu identifikati l-oġġetti li
jiffurmaw il-kunsinna, dawk il-paġni addizzjonali għandhom jitqiesu li jiffurmaw parti miċ-ċertifikat oriġinali, dejjem
jekk il-firma u t-timbru tal-veterinarju uffiċjali li jiċċertifika jidhru fuq kull paġna.
(f) Fejn iċ-ċertifikat tas-saħħa jinkludi iktar minn paġna waħda, kull paġna għandha tkun enumerata “–x(numru tal-paġna)
minn y(numru totali ta’ paġni)–” fil-parti t'isfel tal-paġna u għandu jkollha fuqha n-numru ta' referenza taċ-ċertifikat
allokat mill-awtorità kompetenti fil-parti ta' fuq tal-paġna.
(g) L-oriġinal taċ-ċertifikat tas-saħħa jrid jimtela u jiġi ffirmat minn rappreżentant tal-awtorità kompetenti responsabbli li
tivverifika u tiċċertifika li l-ħalib mhux ipproċessat jew il-prodotti tal-ħalib jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fitTaqsima IX, il-Kapitolu I tal-Anness III għar-Regolament (KE) nru 853/2004 u fid-Direttiva 2002/99/KE’.
(h) L-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz esportatur għandhom jiżguraw li l-prinċipji taċ-ċertifikazzjoni ekwivalenti għal
dawk stipulati fid-Direttiva 96/93/KE (1) jitħarsu.
(i) Il-lewn tal-firma tal-veterinarju uffiċjali għandu jkun differenti minn dak tal-istampar fuq iċ-ċertifikat tas-saħħa. Dan irrekwiżit għandu japplika wkoll għal timbri apparti t-timbri intaljati jew dawk tal-marka tal-ilma.
(j) L-oriġinal taċ-ċertifikat tas-saħħa jrid jakkumpanja l-kunsinna sakemm tasal l-istazzjon ta' spezzjoni fil-fruntiera ta'
introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea.
(k) Meta ċ-ċertifikat mudell jiddikjara li ċerti dikjarazzjonijiet għandhom jinżammu kif xieraq, dikjarazzjonijiet li ma
jkunux rilevanti, jistgħu jinqatgħu u jitniżżlu l-inizjali u t-timbru mill-uffiċjal taċ-ċertifikazzjoni, jew jitħassru komple
tament miċ-ċertifikat.
(1) ĠU L 13, 16.1.1997, p. 28.
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PARTI 2
Mudell Milk-RM
Ċertifikat tas-Saħħa għall-ħalib mhux ipproċessat minn pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati filkolonna A tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 605/2010 maħsub għal proċessar ulterjuri fl-Unjoni
Ewropea qabel ma jintuża għall-konsum uman.
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Mudell Milk-RMP
Ċertifikat tas-Saħħaa għall-prodotti tal-ħalib għall-konsum uman imnissla mill-ħalib mhux ipproċessat minn
pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati fil-kolonna A tal-Anness I għar-Regolament (UE)
Nru 605/2010 maħsuba għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea
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Mudell Milk-HTB
Ċertifikat tas-Saħħa għall-prodotti tal-ħalib imnissla minn ħalib tal-baqar, ngħaġ, mogħoż u bufli għall-konsum
uman minn pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati fil-kolonna B tal-Anness I għar-Regolament talKummissjoni (UE) Nru 605/2010 maħsuba għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea
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Mudell Milk-HTC
Ċertifikat tas-Saħħa għall-prodotti tal-ħalib għall-konsum uman minn pajjiżi terzi jew awtorizzati fil-kolonna C
tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 605/2010 maħsuba għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea
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PARTI 3
Mudell Milk-T/S
Ċertifikat tas-Saħħa tal-Annimali għall-ħalib mhux ipproċessat jew il-prodotti tal-ħalib maħsuba għall-konsum
uman, għal [tranżitu]/[ħażna] (1) (2) fl-Unjoni Ewropea
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REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 606/2010
tad-9 ta’ Lulju 2010
dwar l-approvazzjoni ta’ għodda simplifikata żviluppata mill-organizzazzjoni Ewropea għas-sigurtà
tan-navigazzjoni bl-ajru (Eurocontrol) sabiex tistima l-konsum tal-fjuwil ta’ ċerti operaturi tal-inġenji
tal-ajru b’emissjonijiet baxxi
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

trol) jew organizzazzjonijiet relevanti oħra li jistgħu
jipproċessaw l-informazzjoni kollha relevanti dwar it-traf
fiku tal-ajru bħal dik disponibbli għand il-Eurocontrol
jekk dawn l-għodod ikunu ġew approvati mill-Kummiss
joni.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi
skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra
ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill
96/61/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1) tagħha,

(5)

Il-Eurocontrol stabilixxa u ddokumenta għodda simplifi
kata għall-istima tal-konsum tal-fjuwil u l-emissjonijiet
tad-dijossidu tal-karbonju għal titjiriet speċifiċi bejn lajrudromi. L-għodda tuża t-tul attwali tar-rotta ta’ kull
titjira bbażat fuq l-informazzjoni l-aktar komprensiva
disponibbli dwar it-traffiku tal-ajru u informazzjoni
operattiva dwar it-titjiriet u tindirizza l-fjuwil ikkunsmat
waqt l-aspetti kollha ta’ titjira inkluż mal-bieb tat-tluq,
waqt operazzjonijiet ta’ taxiing waqt l-inżul, it-tluq u ttajran kif ukoll waqt azzjonijiet ta’ ġestjoni tat-traffiku
tal-ajru. L-għodda tuża koeffiċjenti statistikament robusti
għall-konsum tal-fjuwil għall-aktar tipi importanti ta’
inġenji tal-ajru kif ukoll metodu aktar ġeneriku għal
inġenji tal-ajru oħra li jiddetermina l-koeffiċjenti talkonsum tal-fjuwil bħala funzjoni tal-massa massima talinġenju tal-ajru mat-tluq li jirriżultaw f’livelli aċċettabbli
ta’ inċertezza.

(6)

Din l-għodda tissodisfa r-rekwiżiti tal-linji gwida stabbiliti
bid-Deċiżjoni 2007/589/KE fir-rigward tal-metodu bbażat
fuq titjiriet individwali, it-tul attwali tar-rotta u relazzjo
nijiet statistikament sodi tal-konsum tal-fjuwil. Huwa
għalhekk xieraq li din l-għodda tkun disponibbli u appro
vata għall-użu mill-operaturi relevanti tal-inġenji tal-ajru
sabiex tippermettihom iwettqu l-obbligi tagħhom ta’
monitoraġġ u rappurtar b’mod li jkun amministrattiva
ment eħfef.

(7)

Minħabba raġunijiet lil hinn mill-kontroll tiegħu,
operatur ta’ inġenju tal-ajru jista’ ma jkunx jista’ jimmo
nitorja l-fjuwil attwali kkunsmat għal titjira partikolari.
F’ċirkostanzi bħal dawn, u fin-nuqqas ta’ mezzi oħra
għad-determinazzjoni tal-konsum attwali tal-fjuwil, jixraq
li l-għodda tal-istima tal-konsum tal-fjuwil użata minn
emittenti żgħar tkun disponibbli wkoll għal operaturi
oħra tal-inġenji tal-ajru sabiex jiddeterminaw stimi ta’
konsum tal-fjuwil għal titjiriet speċifiċi meta d-dejta
attwali tal-konsum tal-fjuwil tkun nieqsa.

(8)

Il-Parti 6 tal-Anness XIV tad-Deċiżjoni 2007/589/KE
teħtieġ l-operatur ta’ inġenju tal-ajru li juża għodda
għall-istima tal-konsum tal-fjuwil biex jinkludi fil-pjan
ta’ monitoraġġ tiegħu evidenza li l-kundizzjonijiet għallemittenti żgħar ġew sodisfatti, kif ukoll jipprovdi
konferma u deskrizzjoni tal-għodda użata.

Billi:
(1)

Il-monitoraġġ u r-rappurtar komplut, konsistenti, traspa
renti u preċiż tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont illinji gwida stipulati fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni
2007/589/KE tat-18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji
ta’ gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-emissjo
nijiet tal-gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE talParlament Ewropew u tal-Kunsill (2) huma fundamentali
għall-funzjonament effettiv tal-iskema tal-iskambju talkwoti tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra stabbiliti fidDirettiva 2003/87/KE.

(2)

L-Artikolu 14(3) tad-Direttiva 2003/87/KE jeħtieġ li mill1 ta’ Jannar 2010, operatur ta’ inġenju tal-ajru għandu
jimmonitorja u jirrapporta għal kull sena kalendarja lkwantità ta’ dijossidu tal-karbonju mormija waqt it-titji
riet li jopera skont il-linji gwida stabbiliti mid-Deċiżjoni
2007/589/KE.

(3)

Kull operatur tal-inġenji tal-ajru għandu jħejji u jressaq
pjan ta’ monitoraġġ lill-Istat Membru amministratur u
jistipula l-miżura li biħsiebu jimplimenta sabiex jimmo
nitorja u jirrapporta l-emissjonijiet tiegħu, u l-awtoritajiet
kompetenti tal-Istat Membru amministratur għandhom
japprovaw dawn il-pjani ta’ monitoraġġ skont il-linji ta’
gwida stabbiliti mid-Deċiżjoni 2007/589/KE.

(4)

Il-Parti 4 tal-Anness XIV tad-Deċiżjoni 2007/589/KE
tnaqqas il-piż amministrattiv għal ċerti operaturi talinġenji tal-ajru repsonsabbli għal għadd limitat ta’ titjiriet
fis-sena jew b’emissjonijiet baxxi ta’ dijossidu tal-karbonju
billi tistabbilixxi proċedura simplifikata biex tistima lkonsum tal-fjuwil tal-inġenji tal-ajru li joperaw, permezz
tal-użu ta’ għodda implimentati mill-organizzazzjoni
Ewropea għas-sigurtà tan-navigazzjoni bl-ajru (Eurocon

(1) ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.
(2) ĠU L 229, 31.8.2007, p. 1.
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Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opin
joni tal-Kumitat tat-Tibdil fil-Klima,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-għodda tal-istima tal-konsum tal-fjuwil żviluppata u offerta
għall-użu mill-organizzazzjoni Ewropea għas-sigurtà tan-navi
gazzjoni bl-ajru (Eurocontrol) (1) hija approvata għall-użu minn:
(1) Emittenti żgħar bi twettiq tal-obbligi tal-monitoraġġ u rrappurtar tagħhom skont l-Artikolu 14(3) tad-Direttiva
2003/87/KE u l-Parti 4 tal-Anness XIV tad-Deċiżjoni
2007/589/KE;

10.7.2010

(2) Kull operatur ta’ inġenju tal-ajru skont il-Parti 5 talAnness XIV tad-Deċiżjoni 2007/589/KE għall-għanijiet talistima tal-konsum tal-fjuwil ta’ titjiriet partikolari koperti
mill-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE fejn id-dejta
meħtieġa għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet tad-dijossidu
tal-karbonju tkun nieqsa bħala riżultat taċ-ċirkostanzi lil
hinn mill-konroll tal-operatur tal-inġenju tal-ajru u li ma
tistax tiġi ddeterminata b’metodu alternattiv definit fil-pjan
ta’ monitoraġġ tal-operatur.

Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati
Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Lulju 2010.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

(1) www.eurocontrol.int/ets/small_emitters
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REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 607/2010
tad-9 ta’ Lulju 2010
li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1542/2007 dwar il-proċeduri ta’ ħatt l-art u użin
ta’ aringi, kavalli u sawrell
rali għall-użin tal-prodotti tas-sajd u jagħti s-setgħa lillKummissjoni biex tadotta regoli ddettaljati għall-appli
kazzjoni tiegħu. B’kunsiderazzjoni li dan l-Artikolu se
japplika biss mill-1 ta’ Jannar 2011 u minħabba lurġenza li l-emenda tar-Regolament (KE) Nru
1542/2007 tapplika għall-istaġun tas-sajd 2010, ikun
xieraq li l-Artikolu 5(b) tar-Regolament (KEE) Nru
2847/93 jintuża bħala bażi legali għall-din l-emenda.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93
tat-12 ta’ Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta’ kontroll li
tapplika għall-politika tas-sajd komuni (1) u b’mod partikolari
l-artikolu 5(b) tiegħu,
Billi:
(1)

(2)

(3)

Il-Proċeduri għall-ħatt l-art u l-użin ġew żviluppati f’koo
perazzjoni mill-qrib bejn il-Komunità u n-Norveġja u lGżejjer Faeroe. Dawn huma stabbiliti fir-Regolament talKummissjoni (KE) Nru 1542/2007 (2). L-ambitu ta’ dawk
ir-Regoli kien limitat għal dawk l-istokkijiet li kienu
suġġetti għal kooperazzjoni man-Noverġja u l-Gżejjer
Faeroe. Madanakollu, iż-żoni li jikkorrispondu malkomponent tan-nofsinhar tal-kavalli u s-sawrell, kif
ukoll żoni oħra suġġetti għal-limitazzjonijiet fuq il-qbid
ma kinux koperti. Huwa xieraq li jkun estiż l-ambitu ta’
dawk ir-regoli għaż-żoni kollha fejn kienu stabbiliti llimitazzjonijiet fuq is-sajd u fejn l-istat tal-konservazzjoni
tal-istokkijiet u l-bżonn li jkun żgurat kontroll effettiv
jirrikjedi dan.
Skont l-Artikolu 9(3) tar-Regolament (KE) Nru
1542/2007, il-parti li tiżen il-ħut għandha żżomm
reġistru tal-użin, iżda m’hemm l-ebda indikazzjoni dwar
il-limitu ta’ żmien li wieħed għandu biex jikkonforma ma’
dan l-obbligu. Sabiex tkun evitata kwalunkwe inċertezza
fl-interpretazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni, għandha tkun
speċifikata skadenza ċara għat-tlestija ta’ dan ir-reġistru.
Skont l-Artikolu 9(3)(b) tar-Regolament (KE) Nru
1542/2007, kull tagħbija tat-tanker użata biex tittras
porta ħut mix-xatt għall-impjant tal-ipproċessar, għandha
tintiżen u tiġi rreġistrata għaliha. Madanakollu, sabiex
ikun evitat dewmien bla bżonn biex tkun rilaxxata ttagħbija, għandu jkun hemm il-possibbiltà li jkun reġis
trat il-piż totali tat-tagħbija tat-tankers kollha mill-istess
bastiment sakemm dawn it-tagħbijiet tat-tankers ikunu
ntiżnu b’mod konsekuttiv u mingħajr interruzzjoni.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 1542/2007 għandu għalhekk jiġi
emendat skont dan.

(5)

L-Artikolu 60 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1224/2009
tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komu
nitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli
tal-Politika Komuni tas-Sajd (3), jistabbilixxi r-regoli ġene

(1) ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1.
(2) ĠU L 337, 21.12.2007, p. 56.
(3) ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(6)

Il-Kumitat għas-Sajd u l-Akwakultura ma tax opinjoni fillimitu ta’ żmien stipulat miċ-Chairman tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 1542/2007 huwa b’hekk emendat kif
ġej:
(1) L-Artikolu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“Artikolu 1
Ambitu
Dan ir-Regolament għandu japplika għal qabdiet li jinħattu
l-art fl-UE minn bastimenti tas-sajd tal-UE u ta’ pajjiżi terzi,
jew minn bastimenti tas-sajd tal-UE f’pajjiżi terzi, ta’ kwan
titajiet, għal kull qabda li tinħatt, li taqbeż l-10 tunnellati ta’
aringi (Clupea harengus), kavalli (Scomber scombrus) u sawrell
(Trachurus spp.), jew taħlita tagħhom, maqbuda:
(a) għall-aringi, fiż-żoni ICES (*) I, II, IIIa, IV, Vb, VI u VII;
(b) għall-kavalli fiż-żoni ICES: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII,
IX, X, XII, XIV u fl-ilmijiet tal-KE tas-CECAF (**);
(c) għas-sawrell: żoni ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X,
XII, XIV u fl-ibħra KE tas-CECAF.
___________
(*) Żoni ICES (Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni
tal-Ibħra), kif definit fir-Regolament (KE) Nru
218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal11 ta’ Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta’ statistiċi
ta’ qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal
tal-Atlantiku (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 70).
(**) Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant
(CECAF) (Eastern Central Atlantic jew żona tas-sajd
ewlenija Nru 34 tal-FAO), kif definit fir-Regolament
(KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni
ta’ statistiċi ta’ qbid nominali mill-Istati Membri li
jistadu f’ċerti żoni li m’humiex fl-Atlantiku tat-Tramun
tana (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 1)”.
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(2) Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 3 għandu jiġi sostitwit kif ġej:
“3.
Il-parti li tiżen il-ħut għandha żżomm reġistru talużin, bil-paġni legati fi ktieb u nnumerati, (reġistru talużin). Dan ir-reġistru għandu jimtela immedjatament wara
t-tmiem tal-użin ta’ qabda individwali ta’ ħut li tkun inħattet
l-art u mhux iktar tard min-23:59 ħin lokali tal-ġurnata tattmiem tal-użin. Ir-reġistru tal-użin għandu jindika:
(a) l-isem u n-numru ta’ reġistrazzjoni tal-bastiment li
minnu nħatt l-art il-ħut;
(b) in-numru tal-identifikazzjoni tat-tankers għall-każijiet
fejn il-ħut ġie ttrasportat mill-port tal-ħatt l-art qabel
intiżen skont l-Artikolu 7. Kull tagħbija tat-tanker
għandha tintiżen u tiġi rreġistrata separatament. Mada

10.7.2010

nakollu l-piż totali tat-tagħbijiet tat-tankers kollha millistess bastiment jista’ jiġi reġistrat bħala ammont wieħed
f’każ li dawn it-tagħbijiet tat-tankers ikunu ntiżnu b’mod
konsekuttiv u mingħajr interruzzjoni;
(c) l-ispeċi tal-ħut;
(d) il-piż ta’ kull ħatt l-art;
(e) id-data u l-ħin tal-bidu u t-tmiem tal-użin.”
Artikolu 2
Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni
tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

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

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Lulju 2010.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

10.7.2010

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 175/29

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 608/2010
tad-9 ta’ Lulju 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 fl-10 ta’ Lulju 2010.

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

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Lulju 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

MK
ZZ

54,3
54,3

0707 00 05

MK
TR
ZZ

41,0
121,6
81,3

0709 90 70

TR
ZZ

94,2
94,2

0805 50 10

AR
TR
UY
ZA
ZZ

86,9
111,6
78,6
77,9
88,8

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

95,7
63,7
119,1
86,9
65,8
115,1
113,7
116,3
92,5
96,5

0808 20 50

AR
CL
CN
NZ
ZA
ZZ

105,7
104,4
98,4
144,8
102,2
111,1

0809 10 00

TR
ZZ

204,6
204,6

0809 20 95

TR
US
ZZ

299,8
509,9
404,9

0809 30

AR
TR
ZZ

137,1
162,6
149,9

0809 40 05

IL
ZZ

131,9
131,9

(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 609/2010
tad-9 ta’ Lulju 2010
li jemenda r-Regolament (UE) Nru 576/2010 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali
mill-1 ta’ Lulju 2010
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

(2)

Ġaladarba l-medja kkalkulata tad-dazji tal-importazzjoni
varjat b’EUR 5/t mid-dazju ffissat, jeħtieġ li jsir aġġusta
ment korrispondenti tad-dazji tal-importazzjoni ffissati
bir-Regolament (UE) Nru 576/2010.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 576/2010 għandu jiġi emendat
skont dan,

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 organizzazzjoni 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
1249/96 tat-28 ta' Ġunju 1996 dwar regoli ta' applikazzjoni
(dazju ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali) għar-Regolament
tal-Kunsill (KEE) Nru 1766/92 (2), u b'mod partikolari l-Arti
kolu 2(1) tiegħu,

Artikolu 1
L-Annessi I u II għar-Regolament (UE) Nru 576/2010 huma
mibdula bit-test li jidher fl-Anness għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2

Billi:
(1)

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Id-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali li huma
applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2010 ġew iffissati bir-Regola
ment tal-Kummissjoni (UE) Nru 576/2010 (3).

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubbli
kazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Għandu japplika fl-10 ta’ Lulju 2010.

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

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Lulju 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 161, 29.6.1996, p. 125.
(3) ĠU L 166, 1.7.2010, p. 11.
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ANNESS I
Dazji tal-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 136(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 applikabbli
mill-10 ta’ Lulju 2010
Kodiċi NK

Isem tal-merkanziji

Dazju tal-importazzjoni (1)
(EUR/t)

1001 10 00

QAMĦ iebes ta' kwalità għolja

0,00

ta' kwalità medja

0,00

ta' kwalità baxxa

0,00

QAMĦ għaż-żrigħ

0,00

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

0,00

1002 00 00

SEGALA

29,07

1005 10 90

QAMĦIRRUM għaż-żrigħ minbarra dak ibridu

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

QAMĦIRRUM minbarra dak taż-żrigħ

(2 )

SORGU f'żerriegħa minbarra dik ibrida taż-żrigħ

5,34
5,34
29,07

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

(2) L-importatur jista' jibbenefika minn tnaqqis fiss ta' EUR 24 kull tunnellata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(5) tar-Rego
lament (KE) Nru 1249/96 huma sodisfatti.
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ANNESS II
Fatturi għall-kalkolu tad-dazji fl-Anness I
30.6.2010-8.7.2010
(1) Medji fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1249/96:
(EUR/t)
Qamħ (1)

Qamħirrum

Qamħ iebes
kwalità għolja

Qamħ iebes,
kwalità
medja (2)

Qamħ iebes
kwalità
baxxa (3)

Xgħir

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

170,70

111,08

—

—

—

—

Prezz FOB USA

—

—

139,88

129,88

109,88

74,05

Tariffa fuq il-Golf

—

14,26

—

—

—

—

40,50

—

—

—

—

—

Borża
Kwotazzjoni

Tariffa fuq l-Għadajjar
il-Kbar

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

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

26,36 EUR/t

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

53,91 EUR/t
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL
tad-29 ta’ Ġunju 2010
dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar
emenda tal-Protokoll 31 għall-Ftehim taż-ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi barra millerba’ libertajiet (linji baġitarji)
(2010/383/UE)
02 03 01.
L-operazzjoni u l-iżvilupp tas-suq
intern partikolarment fl-oqsma tan-notifika, iċ-ċertifi
kazzjoni u l-approssimazzjoni settorjali.

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 u l-Artikolu 218(9)
tiegħu,
Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2894/94
tat-28 ta’ Novembru 1994 dwar l-arranġamenti għall-impli
mentazzjoni tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (1),
u b’mod partikolari l-Artikolu 1(3) tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposti mill-Kummissjoni Ewropea,
Billi:
(1)

(2)

02 01 04 01. L-operazzjoni u l-iżvilupp tas-suq
intern partikolarment fl-oqsma tan-notifika, iċ-ċertifi
kazzjoni u l-approssimazzjoni settorjali – Infiq fuq
ġestjoni amministrattiva.
(3)

Għalhekk il-Protokoll 31 għandu jiġi emendat kif
meħtieġ. Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li
għandha.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Il-Protokoll 31 għall-Ftehim taż-ŻEE fih dispożizzjonijiet
speċifiċi dwar il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u
l-Istati tal-EFTA taż-ŻEE barra mill-erba’ libertajiet.
Huwa xieraq li l-kooperazzjoni bejn il-Partijiet Kontraenti
għall-Ftehim dwar azzjonijiet tal-Unjoni ffinanzjati millBaġit Ġenerali tal-Unjoni fir-rigward tal-implimentazzjo
ni, l-operazzjoni u l-iżvilupp tas-suq intern, għandha
tibqa’ għaddejja lil hinn mill-31 ta’ Diċembru tal-2009.
Dan jikkonċerna l-linji baġitarji li ġejjin:

Artikolu Uniku
Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata mill-Unjoni fil-Kumitat
Konġunt taż-ŻEE dwar emendar prevista għall-Protokoll 31
għall-Ftehim għaż-ŻEE dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi
barra mill-erba’ libertajiet hija li jiġi approvat l-abbozz ta’ Deċiż
joni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE mehmuż għal din id-Deċiż
joni.

Magħmul fil-Lussemburgu, id-29 ta’ Ġunju 2010.
12 01 04 01. L-implimentazzjoni u l-iżvilupp tassuq intern – Infiq fuq il-ġestjoni amministrattiva.
12 02 01.
suq intern.

L-implimentazzjoni u l-iżvilupp tas-

(1) ĠU L 305, 30.11.1994, p. 6.

Għall-Kunsill
Il-President
E. ESPINOSA
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ANNESS
ABBOZZ

DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE
Nru
ta’
li temenda l-Protokoll 31 għall-Ftehim għaż-ŻEE dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi barra millerba’ libertajiet
IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea,
kif emendat bil-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona
Ekonomika Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “ilFtehim”, u b’mod partikolari l-Artikoli 86 u 98 tiegħu,

(2) Il-kliem “is-snin 2006, 2007, 2008 u 2009” fil-paragrafu 7
huma sostitwiti bil-kliem “is-snin 2006, 2007, 2008,
2009 u 2010”.
(3) Il-kliem “is-snin 2008 u 2009” fil-paragrafu 8 huma sostit
witi bil-kliem “is-snin 2008, 2009 u 2010”.

Billi:
(1)

(2)

(3)

Il-Protokoll 31 għall-Ftehim kien emendat bid-Deċiżjoni
tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 93/2009 tat-3 ta’ Lulju
2009 (1).
Huwa xieraq li l-kooperazzjoni bejn il-Partijiet Kontraenti
għall-Ftehim dwar azzjonijiiet tal-Unjoni ffinanzjati millBaġit Ġenerali tal-Unjoni fir-rigward tal-implimentazzjo
ni, l-operazzjoni u l-iżvilupp tas-suq intern, għandha
titkompla.
Il-Protokoll 31 għall-Ftehim għandu għalhekk jiġi
emendat sabiex jippermetti li din il-kooperazzjoni estiża
tkompli wara l-31 ta’ Diċembru 2009,

Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak talaħħar notifika lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE taħt l-Arti
kolu 103(1) tal-Ftehim (*).
Għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2010.
Artikolu 3
Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE,
u fis-Suppliment taż-ŻEE, ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Magħmul fi Brussell,

L-Artikolu 7 tal-Protokoll 31 għall-Ftehim għandu b’dan jiġi
emendat kif ġej:
(1) Il-kliem “is-snin 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 u 2009”
fil-paragrafu 6 huma sostitwiti bil-kliem “is-snin 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 u 2010”.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE
Il-President

(1) ĠU L 277, 22.10.2009, p. 49.

(*) [Mhuma indikati l-ebda rekwiżiti kostituzzjonali.] [Ir-rekwiżiti kosti
tuzzjonali huma indikati.].

Is-Segretarji
għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE
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DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
tad-9 ta’ Lulju 2010
dwar il-kwantità ta’ kwoti li se jinħarġu għall-Komunità kollha skont l-Iskema tal-UE għall-Iskambju
tal-Emissjonijiet għall-2013
(notifikata bid-dokument numru C(2010) 4658)
(2010/384/UE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

(4)

Dawn il-kwoti jirrappreżentaw kwoti skont it-tifsira talArtikolu 9 tad-Direttiva 2003/87/KE, billi jirrappre
żentaw il-kwantità tal-kwoti għall-ħruġ inizjali, kif indikat
fil-Pjan Nazzjonali ta’ Allokazzjoni rilevanti tal-Istati
Membri għall-perjodu mill-2008 sal-2012 u skont l-Arti
kolu 45 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
2216/2004.

(5)

Għall-fini ta’ din id-Deċiżjoni, kwoti riżervati għal min
jidħol ġdid li ma ġewx allokati lil xi ħadd minnhom
qabel it-30 ta’ April 2010, jistgħu jiġu kkunsidrati biss
li jirrappreżentaw kwoti fit-tifsira tal-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/87/KE, jekk jiġu allokati lil dawk li jidħlu
ġodda, jew inkella jinbiegħu jew jiġu rkantati qabel ittmiem tal-perjodu mill-2008 sal-2012, billi l-ammont
korrispondenti ta’ kwoti jista’ jinħareġ biss fil-ħin tal-allo
kazzjoni.

(6)

Filwaqt li informazzjoni addizzjonali, partikolarment
tibdiliet fil-Pjanijiet Nazzjonali tal-Allokazzjoni, inkluż
b’riżultat ta’ proċeduri legali, tista’ ssir disponibbli, jibqa’
l-possibbiltà li din l-informazzjoni tkun riflessa fl-aġġus
tamenti għall-ġejjieni tal-kwantità tal-kwoti għall-Komu
nità kollha għall-2013.

(7)

Għall dawn ir-raġunijiet, il-Kummissjoni qieset il-kwanti
tajiet ta’ kwoti li ġejjin biex tiddertermina l-kwantità talkwoti għall-Komunità kollha li se jinħarġu għall-2013.

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

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi
skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra
ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (1), u
b’mod partikolari it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9 tagħha,

Billi:

(1)

(2)

(3)

(1 )

Skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/87/KE, il-Kummiss
joni se tibbaża l-kwantità assoluta tal-kwoti għall-Komu
nità kollha għall-2013, fuq il-kwantitajiet globali talkwoti maħruġa jew li jridu jinħarġu mill-Istati Membri
skont id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-pjanijiet
nazzjonali tal-allokazzjoni tagħhom għall-perjodu mill2008 sal-2012.

Ir-Reġistru Komunitarju Indipendenti tat-Tranżazzjonijiet
jipprovdi l-informazzjoni rilevanti dwar il-kwantitajiet ta’
kwoti maħruġa jew li se jinħarġu skont l-Artikolu 9 tadDirettiva2003/87/KE. Tagħrif supplimentari dwar ilkwantitajiet ta’ kwoti li se jiġu rkantati fil-perjodu mill2008 sal-2012 jingħata fit-tabelli tal-Pjan Nazzjonali ta’
Allokazzjoni msemmi fl-Artikolu 44 tar-Regolament talKummissjoni (KE) Nru 2216/2004 tal-21 ta’ Diċembru
2004 għal sistema standardizzata u sigura ta’ reġistri
skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill u d-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (2).

Kwoti maħruġa jew li se jinħarġu lill-istallazzjonijiet flIskema tal-UE għall-Iskambju tal-Emissjonijiet inkluż lil
min jidħol ġdid u kwoti skont it-tabelli tal-Pjan Nazzjo
nali ta’ Allokazzjoni u kwoti li se jinħarġu għall-irkant,
kif indikat fit-tabella tal-Pjan Nazzjonali ta’ Allokazzjoni
għandhom jitqiesu li jirrappreżentaw kwoti fit-tifsira talArtikolu 9 tad-Direttiva 2003/87/KE.

ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.
(2) ĠU L 386, 29.12.2004, p. 1.

— Kwoti maħruġa jew li se jinħarġu lill-istallazzjonijiet li
qiegħdin fl-Iskema tal-UE għall-Iskambju tal-Emissjo
nijiet mill-2008 ‘l quddiem;

— Kwoti li kienu rkantati jew li se jiġu rkantati jew
mibjugħa fl-Iskema tal-UE għall-Iskambju tal-Emissjo
nijiet fil-perjodu mill-2008 sal-2012, u li huma indi
kati fit-tabelli tal-Pjan Nazzjonali tal-Allokazzjoni rile
vanti tal-Istati Membri għal dik il-fini;

— Kwoti li ġew allokati lil min jidħol ġdid mir-riżerva
nazzjonali tal-Istati Membri apposta għalihom mill1 ta’ Jannar 2008 sat-30 ta’ April 2010;
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— Kwoti li ma ġewx allokati lil min jidħol ġdid mirriżerva nazzjonali tal-Istati Membri apposta għalihom,
fil-każ li l-Istat Membru konċernat ikun iddetermina,
permezz ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali jew, meta leġiż
lazzjonali nazzjonali bħal din tkun għadha ma
teżistix, permezz ta’ dikjarazzjonijiet adegwati filPjan Nazzjonali tal-Allokazzjoni tiegħu, li l-kwoti
mir-riżerva ta’ min jidħol ġdid li jkun għadhom ma
tqassmux lill-ġodda sat-tmiem il-perjodu mill-2008
sal-2012 ikunu se jiġu rkantati jew mibjugħa.
(8)

(9)

(10)

Kwoti li jitwarrbu skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni
2006/780/KE tat-13 ta’ Novembru 2006 dwar l-evitar
tal-entrati doppji tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet
serra taħt l-iskema tal-Komunità għall-iskambju tal-emiss
jonijiet għal attivitajiet ta’ proġetti taħt il-Protokoll ta’
Kjoto skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (1) [traduzzjoni mhux uffiċjali],
jew għal raġunijiet oħra, kif indikat fit-tabella tad-deċiż
jonijiet tal-Pjan Nazzjonali tal-Allokazzjoni ta’ xi Stati
Membri, jistgħu jingħaddu biss mal-kwantità globali ta’
kwoti għall-Komunità kollha għall-2013 u s-snin susse
gwenti, jekk jinħarġu u jiġu allokati, jew jekk jinħarġu u
jiġu rkantati jew mibjugħa sal-31 ta’ Diċembru 2012.
Billi l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2003/87/KE jeħtieġ li lIstati Membri jallokaw talanqas 90 % tal-kwoti bla ħlas,
kwoti riżervati għal min jidħol ġdid għandhom jitqiesu
biss għad-determinazzjoni tal-kwantità ta’ kwoti għallKomunità kollha għall-2013, sakemm dik il-kwantità
globali tal-kwoti kollha magħduda mal-kwantità ta’
kwoti li se jiġu rkantati jew mibjugħa ma taqbiżx l10 % tal-kwantità globali ta’ kwoti indikata fil-Pjan
Nazzjonali tal-Allokazzjoni ta’ Stat Membru.
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(11)

Il-kalkolu tal-kwantità assoluta ta’ kwoti għall-Komunità
kollha għall-2013 hija bbażata fuq l-informazzjoni dispo
nibbli għall-Kummissjoni sat-30 ta’ April 2010.

(12)

Il-medja tal-kwantità globali annwali ta’ kwoti maħruġa
mill-Istati Membri skont id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni
fuq il-pjanijiet nazzjonali tal-allokazzjoni tagħhom għallperjodu mill-2008 sal-2012, li titqies għall-kalkolu talkwantità tal-kwoti għall-Komunità kollha skont l-Arti
kolu 9 tad-Direttiva 2003/87/KE, kif emendata bid-Direttiva 2009/29/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill (2), tammonta għal 2 032 998 912 kwota.

(13)

Il-kwantità globali ta’ kwoti li se jinħargu mill-2013 ’l
quddiem se tonqos kull sena b’fattur linjari ta’ 1,74 %,
li tammonta għal 35 374 181 kwota,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Għall-2013, il-kwantità assoluta ta’ kwoti għall-Komunità kollha
msemmija fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/87/KE tammonta
għal 1 926 876 368.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Lulju 2010.

Il-kwantità ta’ kwoti li se tiġi allokata lill-operaturi talinġenji tal-ajru skont id-Direttiva 2003/87/KE mhix
inkluża fil-kwantitajiet stipulati f’din id-Deċiżjoni billi,
skont l-Artikolu 3c ta’ din id-Direttiva, jeħtieġ li jkun
hemm Deċiżjoni separata.

(1) ĠU L 316, 16.11.2006, p. 12.

Għall-Kummissjoni
Connie HEDEGAARD

Membru tal-Kummissjoni

(2) ĠU L 140, 5.6.2009, p. 63.
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Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
RETTIFIKA

Rettifika għad-Deċiżjoni 2009/937/UE tal-Kunsill tal-1 ta’ Diċembru 2009 li tadotta r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 325, tal-11 ta’ Diċembru 2009)
F’paġna 46, fl-Anness, “Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill”, fl-Artikolu 19(2); f’paġna 47, fl-Anness, “Regoli ta’ Proċedura talKunsill”, darbtejn fl-Artikolu 19(6), it-tieni subparagrafu; u f’paġna 48, fl-Anness, “Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill”, fil-punt
(j) fin-nota (2) ta' qiegħ il-paġna:
minflok:

“… eżaminazzjoni …”,

aqra:

“… eżami …”.

F’paġna 49, fl-Anness, “Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill”, il-punt (l) fin-nota (1) ta' qiegħ il-paġna
minflok:

“l) Fir-rigward tal-Artikolu 22:
‘Il-membri tal-Kunsill għandhom jikkumentaw dwar proposti għal kodifikazzjoni uffiċjali ta' testi leġislattivi
fi żmien tletin jum ta’ xogħol miċ-ċirkolazzjoni ta' tali proposti mis-Segretarjat Ġenerali.’ ”,

aqra:

“l) Fir-rigward tal-Artikolu 22:
‘Il-membri tal-Kunsill għandhom jikkumentaw dwar proposti għal kodifikazzjoni uffiċjali ta' testi leġislattivi
fi żmien tletin jum ta’ xogħol miċ-ċirkolazzjoni ta' tali proposti mis-Segretarjat Ġenerali. Il-membri talKunsill għandhom jiżguraw li dawk id-dispożizzjonijiet ta' proposta għall-formulazzjoni mill-ġdid ta' testi
leġislattivi li jkunu ttieħdu mill-att preċedenti mingħajr emenda sostantiva jkunu eżaminati skont il-prinċipji
stabbiliti għall-eżami ta' proposti ta' kodifikazzjoni.’ ”.

10.7.2010

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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