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I
(Atti leġiżlattivi)

DIRETTIVI
DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2011/16/UE
tal-15 ta' Frar 2011
dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-direttiva 77/799/KEE
meħtieġa strumenti b'potenzjal li x'aktarx joħolqu fiduċja
bejn l-Istati Membri, bl-istabbiliment tal-istess regoli,
obbligi u drittijiet għall-Istati Membri kollha.

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 113 u 115 tiegħu,
(3)

Għalhekk, għandu jittieħed approċċ ġdid bil-ħolqien ta'
test ġdid biex l-Istati Membri jingħataw is-setgħa biex
jikkooperaw effiċjentement fil-livell internazzjonali biex
jegħlbu l-effetti negattivi ta' globalizzazzjoni dejjem
tikber fis-suq intern.

(4)

F'kuntest bħal dan, id-Direttiva eżistenti tal-Kunsill
77/799/KEE tad-19 ta' Diċembru 1977 dwar għajnuna
reċiproka mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri
fil-qasam tat-tassazzjoni diretta u t-tassazzjoni ta' prim
jums tal-assigurazzjoni (3) m'għadhiex tipprevedi miżuri
adatti. Id-dgħufijiet kbar tagħha ġew studjati mill-Grupp
ta' Ħidma Ad hoc tal-Kunsill dwar il-Frodi Fiskali firrapport tiegħu tat-22 ta' Mejju 2000 u aktar reċentament
fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-Prevenzjoni u
l-Ġlieda Kontra Mġiba Ħażina Korporattiva u Finanzjarja
tas-27 ta' Settembru 2004 u l-Komunikazzjoni talKummissjoni dwar il-ħtieġa li tiġi żviluppata strateġija
koordinata bil-għan li titjieb il-ġlieda kontra l-evażjoni
tat-taxxa tal-31 ta' Mejju 2006.

(5)

Id-Direttiva 77/799/KEE, anki bl-emendi sussegwenti
tagħha, kienet imfassla f'kuntest differenti mir-rekwiżiti
attwali tas-suq intern u m'għadhiex tista' tissodisfa rrekwiżiti l-ġodda tal-kooperazzjoni amministrattiva.

(6)

Minħabba l-għadd u l-importanza tal-adattamenti li
għandhom isiru għadDirettiva 77/799/KEE, sempliċi
emenda tagħha ma tkunx biżżejjed biex tissodisfa lgħanijiet imfissra hawn fuq. Id-Direttiva 77/799/KEE
għalhekk għandha titħassar u tiġi ssostitwita bi strument
legali ġdid. Dak l-istrument għandu japplika għat-taxxi
diretti u t-taxxi indiretti li għadhom m'humiex koperti
minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni. Għal dan il-għan,
huwa meqjus li din id-Direttiva ġdida tkun l-istrument
xieraq f'termini ta' kooperazzjoni amministrattiva effet
tiva.

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),
Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (2),
Filwaqt li jaġixxi skont proċedura leġiżlattiva speċjali,
Billi:
(1)

(2)

Il-ħtieġa tal-Istati Membri għal assistenza reċiproka filqasam tat-tassazzjoni qed tikber rapidament f'era globa
lizzata. Hemm żvilupp tremend fil-mobbiltà tal-pagaturi
tat-taxxa, fl-għadd ta' transazzjonijiet transkonfinali u flinternazzjonalizzazzjoni tal-istrumenti finanzjarji, li jagħ
milha diffiċli għall-Istati Membri biex jivvalutaw kif xieraq
it-taxxi dovuti. Din id-diffikultà dejjem tiżdied taffettwa lfunzjonament tas-sistemi fiskali u tinvolvi tasssazzjoni
doppja, li minnha nnifisha tinċita l-frodi fiskali u l-evaż
joni fiskali, filwaqt li s-setgħat ta' kontroll jibqgħu f'livell
nazzjonali. B'hekk dan jikkomprometti l-funzjonament
tas-suq intern.
Għalhekk, Stat Membru wieħed ma jistax jimmaniġġja ssistema fiskali interna tiegħu speċjalment fir-rigward tattassazzjoni diretta, mingħajr ma jirċievi informazzjoni
minn Stati Membri oħrajn. Sabiex jingħelbu l-effetti
negattivi ta' dan il-fenomenu, huwa indispensabbli li
tiġi żviluppata kooperazzjoni amministrattiva ġdida bejn
l-amministrazzjonijiet fiskali tal-Istati Membri. Huma

(1) Opinjoni tal-10 ta' Frar 2010 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal
Uffiċjali).
(2) Opinjoni tas-16 ta' Lulju 2009 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal
Uffiċjali).

(3) ĠU L 336, 27.12.1977, p. 15.

L 64/2

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Din id-Direttiva tibni fuq il-kisbiet tad-Direttiva
77/799/KEE iżda tipprevedi regoli aktar ċar u aktar
preċiżi li jirregolaw il-kooperazzjoni amministrattiva
fost l-Istati Membri fejn meħtieġ, sabiex tkun stabbilita,
speċjalment fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni,
portata usa' ta' kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati
Membri. Regoli aktar ċari għandhom ukoll jagħmluha
possibbli li, b'mod partikolari, jiġu koperti l-persuni ġuri
diċi u fiżiċi kollha fl-Unjoni, b'kont meħud tal-firxa
dejjem tiżdied ta' arranġamenti legali, inklużi mhux biss
l-arranġamenti tradizzjonali bħat-trusts, il-fondazzjonijiet
u l-fondi tal-investiment, iżda kwalunkwe strument ġdid
li jista' jiġi stabbilit mill-pagaturi tat-taxxa fl-Istati
Membri.
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l-iskambju ta' informazzjoni jsir f'waqtu u għalhekk ikun
effettiv.
(13)

Huwa importanti li uffiċjali tal-amministrazzjoni tat-taxxa
ta' Stat Membru wieħed jitħallew ikunu preżenti fit-terri
torju ta' Stat Membru ieħor.

(14)

Peress li s-sitwazzjoni tat-taxxa ta' persuna waħda jew
aktar soġġetta għat-taxxa stabbilita f'diversi Stati Membri
spiss tkun ta' interess komuni u komplementari, għandu
jkun possibbli li jitwettqu kontrolli simultanji fuq tali
persuna minn żewġ Stati Membri jew aktar, bi ftehim
reċiproku u fuq bażi volontarja.

Għandu jkun hemm aktar kuntatt dirett bejn l-uffiċċji
lokali jew nazzjonali tal-Istati Membri responsabbli
mill-kooperazzjoni amministrattiva, bi, bħala regola, ko
munikazzjoni bejn l-uffiċċji ċentrali ta' kollegament. Innuqqas ta' kuntatti diretti jwassal għal ineffiċjenza,
nuqqas ta' użu tal-arranġamenti għal kooperazzjoni
amministrattiva
u
dewmien
fil-komunikazzjoni.
Għandhom għalhekk jiġu pprovduti miżuri li jwasslu
għal aktar kuntatti diretti bejn is-servizzi bil-ħsieb li lkooperazzjoni ssir aktar effiċjenti u rapida. L-għoti ta'
kompetenzi lid-dipartimenti ta' kollegament għandu jiġi
deċiż skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali ta' kull Stat
Membru.

(15)

Fid-dawl tar-rekwiżit legali f'ċerti Stati Membri li pagatur
tat-taxxa jiġi nnotifikat dwar deċiżjonijiet u strumenti li
jikkonċernaw ir-responsabbiltà fiskali tiegħu u tad-diffi
kultajiet suċċessivi għall-awtoritajiet tat-taxxa, inklużi
każijiet fejn il-pagatur tat-taxxa jkun irrilokola għal Stat
Membru ieħor, huwa mixtieq li, f'dawn iċ-ċirkostanzi, lawtoritajiet tat-taxxa għandhom ikunu kapaċi li jirrikorru
għall-kooperazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat
Membru li fih irriloka l-pagatur tat-taxxa.

(16)

Ir-reazzjoni dwar l-informazzjoni mibgħuta ser tinkoraġ
ġixxi l-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati
Membri.

L-Istati Membri għandhom jiskambjaw informazzjoni
dwar każijiet partikolari meta mitluba jagħmlu dan
minn Stat Membru ieħor u għandhom jagħmlu l-indaġni
meħtieġa biex jikseb tali informazzjoni. L-istandard ta'
“rilevanza prevedibbli” huwa maħsub biex jipprovdi
għall-iskambju ta' informazzjoni fi kwistjonijiet ta' taxxa
safejn hu possibbli u, fl-istess ħin, biex jiċċara li l-Istati
Membri mhumiex liberi li jippruvaw jiksbu informazzjoni
jew jitolbu informazzjoni li x'aktarx ma tkunx rilevanti
għall-kwistjonijiet tat-taxxa ta' pagatur speċifiku tat-taxxa.
Waqt li l-Artikolu 20 ta' din id-Dreittiva jinkludi rekwiżiti
proċedurali, jeħtieġ li dawk id-dispożizzjonijiet jiġu inter
pretati b'mod liberali sabiex ma jfixklux l-iskambju
effettiv ta' informazzjoni.

(17)

Kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni hija
meħtieġa għall-istudju permanenti tal-proċeduri ta'
kooperazzjonu u l-kondiviżjoni tal-esperjenza u l-aħjar
prattiki fl-oqsma kkunsidrati.

(18)

Huwa importanti għall-effiċjenza tal-kooperazzjoni amministrattiva li l-informazzjoni u d-dokumenti miksubin
skont din id-Direttiva, soġġetti għar-restrizzjonijiet stab
biliti f'din id-Direttiva, jistgħu jintużaw mill-Istat Membru
li jirċivihom għal finijiet oħra wkoll. Huwa importanti
wkoll li l-Istati Membri jkunu jistgħu jittrasmettu dik linformazzjoni lil pajjiż terz, taħt ċerti kondizzjonijiet.

(19)

Is-sitwazzjonijiet li fihom Stat Membru rikjest jista' jirrif
juta li jagħti l-informazzjoni għandhom ikunu definiti u
limitati b'mod ċar, b'kont meħud ta' ċerti interessi privati
li għandhom ikunu mħarsa kif ukoll tal-interess pubbliku.

(20)

Madankollu, Stat Membru m'għandux jirrifjuta li jittras
metti informazzjoni minħabba li ma jkollux interess
domestiku jew minħabba li l-informazzjoni hija
miżmuma minn bank, istituzzjoni finanzjarja oħra,
kuratur jew persuna li taġixxi f'aġenzija jew f'kapaċità
fiduċjarja jew minħabba li hija relatata ma' interessi ta'
appartenenza f'persuna.

(21)

Din id-Direttiva fiha regoli minimi u għalhekk m'għand
hiex taffettwa d-dritt tal-Istati Membri li jidħlu f'koope
razzjoni usa' ma' Stati Membri oħrajn skont il-leġiżlazz
joni nazzjonali tagħhom jew fil-qafas ta' ftehimiet bilate
rali jew multilaterali konklużi ma' Stati Membri oħrajn.

Huwa magħruf li l-iskambju awtomatiku obbligatorju
ta'informazzjoni mingħajr prekondizzjonijiet huwa lmezz l-aktar effettiv kif tittejjeb il-valutazzjoni korretta
tat-taxxi f'sitwazzjonijiet transkonfinali u fil-ġlieda kontra
l-frodi. Għalhekk, għal dan il-għan, għandu jiġi segwit
approċċ gradwali li jibda bl-iskambju awtomatiku ta' in
formazzjoni disponibbli dwar ħames kategoriji u rrieżami tad-dispożizzjonijiet rilevanti wara rapport millKummissjoni.

L-iskambju spontanju ta' informazzjoni bejn l-Istati
Membri għandu wkoll jissaħħaħ u jiġi inkoraġġit.

Il-limiti ta' żmien għall-għoti tal-informazzjoni skont din
id-Direttiva għandhom jiġu stabbiliti sabiex ikun żgurat li
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(22)

Għandu jkun ċar ukoll li fejn Stat Membru jipprovdi
kooperazzjoni usa' ma' pajjiż terz minn dik prevista
skont din id-Direttiva, huwa m'għandux jirrifjuta li
jipprovdi tali kooperazzjoni usa' lill-Istati Membri loħrajn li jixtiequ jiffurmaw parti minn tali kooperazzjoni
reċiproka usa'.

(23)

L-iskambju ta' informazzjoni għandu jsir permezz ta'
formoli, formati u rotot ta' komunikazzjoni standardizzati.

L 64/3

laħqu suffiċjentament mill-Istati Membri u jistgħu għal
hekk, minħabba l-uniformità u l-effikaċja meħtieġa, jint
laħqu aħjar f'livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta
miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif
imniżżel fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif
imniżżel f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil
hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dak l-għan,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:
(24)

Għandha ssir evalwazzjoni tal-effikaċja tal-kooperazzjoni
amministrattiva, speċjalment abbażi tal-istatistika.
KAPITOLU I

(25)

(26)

(27)

'Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Di
rettiva għandhom jiġu adottati f'konformità mad-Deċiż
joni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-im
plimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (1).
F'konformità mal-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali
dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet, l-Istati Membri huma inko
raġġuti li jfasslu, għalihom infushom u fl-interess talUnjoni, it-tabelli tagħhom stess li juru, sa fejn hu
possibbli, il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri
ta' traspożizzjoni, u li jagħmluhom pubbliċi.
L-iskambju kollu ta' informazzjoni msemmi f'din id-Di
rettiva huwa soġġett għad-dispożizzjonijiet li jimpli
mentaw id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta'
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u
dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (2) u għar-Rego
lament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta'
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali
mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar ilmoviment liberu ta' dik id-data (3). Madankollu, huwa
xieraq li jitqiesu l-limitazzjonijiet ta' ċerti drittijiet u
obbligi stabbiliti bid-Direttiva 95/46/KE sabiex jiġu salva
gwardati l-interessi msemmija fl-Artikolu 13(1)(e) ta' dik
id-Direttiva. Limitazzjonijiet bħal dawn huma meħtieġa u
proporzjonati bil-ħsieb tat-telf potenzjali ta' dħul għallIstati Membri u l-importanza kruċjali tal-informazzjoni
koperta minn din id-Direttiva għall-effikaċja tal-ġlieda
kontra l-frodi.

(28)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u
tosserva l-prinċipji li huma rikonoxxuti b'mod partikolari
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

(29)

Peress li l-għan tal-azzjoni li għandha titttieħed, jiġifieri lkooperazzjoni amministrattiva effiċjenti bejn l-Istati
Membri biex jingħelbu l-effetti negattivi tal-globalizzazzjoni li qed tiżdied fis-suq intern, ma jistgħux jint

(1) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
(2) ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
(3) ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1
Suġġett
1.
Din id-Direttiva tistabbilixxi r-regoli u l-proċeduri li
taħthom l-Istati Membri għandhom jikkooperaw flimkien bilħsieb tal-iskambju ta' informazzjoni li hija prevedibbilment rile
vanti għall-amministrazzjoni u l-infurzar tal-liġijiet domestiċi
tal-Istati Membri li jikkonċernaw it-taxxi msemmijin fl-Arti
kolu 2.

2.
Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll id-dispożizzjonijiet
għall-iskambju ta' informazzjoni msemmi fil-paragrafu 1
b'mezzi elettroniċi, kif ukoll regoli u proċeduri li taħthom lIstati Membri u l-Kummissjoni jridu jikkooperaw dwar kwistjo
nijiet li jirrigwardaw l-koordinazzjoni u l-evalwazzjoni.

3.
Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa l-applikazzjoni flIstati Membri tar-regoli dwar l-assistenza reċiproka fi kwistjoni
jiet kriminali. Din għandha wkoll tkun mingħajr preġudizzju
għat-twettiq ta' kwalunkwe obbligu tal-Istati Membri fir-rigward
ta' kooperazzjoni amministrattiva usa' li tirriżulta minn stru
menti legali oħra, inklużi ftehimiet bilaterali jew multilaterali.

Artikolu 2
Kamp ta' Applikazzjoni
1.
Din id-Direttiva għandha tapplika għat-taxxi kollha ta'
kwalunkwe tip intaxxati minn jew f'isem Stat Membru jew issuddiviżjonijiet territorjali jew amministrattivi tal-Istat Membru,
inklużi l-awtoritajiet lokali.

2.
Minkejja l-paragrafu 1, din id-Direttiva m'għandhiex
tapplika għat-taxxa fuq il-valur miżjud u d-dazji doganali, jew
għad-dazji tas-sisa koperti minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni
dwar il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri.
Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika wkoll għall-kontribuzzjo
nijiet obbligatorji tas-sigurtà soċjali pagabbli lill-Istat Membru
jew subdiviżjoni tal-Istat Membru jew lill-istituzzjonijiet tassigurtà soċjali stabbiliti skont il-liġi pubblika.
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3.
Fl-ebda każ m'għandhom it-taxxi msemmijin fil-paragrafu
1 jinftehmu li jinkludu:
(a) ħlasijiet, bħal għaċ-ċertifikati u dokumenti oħrajn maħruġin
mill-awtoritajiet pubbliċi; jew
(b) miżati ta' natura kuntrattwali, bħall-konsiderazzjoni għallutilitajiet pubbliċi.
4.
Din id-Direttiva għandha tapplika għat-taxxi msemmijin
fil-paragrafu 1 intaxxati fit-territorju li għalih japplikaw it-Trat
tati permezz tal-Artikolu 52 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
Artikolu 3
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
1. “awtorità kompetenti” ta' Stat Membru tfisser l-awtorità li
nħatret bħala tali minn dak l-Istat Membru. Meta jaġixxi
skont din id-Direttiva, l-uffiċċju ċentrali ta' kollegament,
dipartiment ta' kollegament jew uffiċjal kompetenti
għandhom jitqiesu wkoll bħala awtoritajiet kompetenti
permezz ta' delega skont l-Artikolu 4;
2. “uffiċċju ċentrali ta' kollegament” tfisser l-uffiċċju li nħatar
bħala tali bir-responsabbiltà prinċipali għal kuntatti malIstati Membri l-oħrajn fil-qasam tal-kooperazzjoni amminis
trattiva;
3. “dipartiment ta' kollegament” tfisser kwalunkwe uffiċċju
għajr l-uffiċċju ċentrali ta' kollegament li nħatar bħala tali
għall-iskambju dirett ta' informazzjoni skont din id-Direttiva;
4. “uffiċjal kompetenti” tfisser kwalunkwe uffiċjal li huwa
awtorizzat li jiskambja informazzjoni direttament skont
din id-Direttiva;
5. “awtorità rikjedenti” tfisser l-uffiċċju ċentrali ta' kollega
ment, dipartiment ta' kollegament jew kwalunkwe uffiċjal
kompetenti ta' Stat Membru li jagħmel talba għall-għajnuna
f'isem l-awtorità kompetenti;
6. “awtorità rikjesta” tfisser l-uffiċċju ċentrali ta' kollegament,
dipartiment ta' kollegament jew kwalunkwe uffiċjal kompe
tenti ta' Stat Membru li jirċievi talba għall-għajnuna f'isem lawtorità kompetenti;
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8. “skambju ta' informazzjoni fuq talba” tfisser l-iskambju ta'
informazzjoni bbażata fuq talba magħmula mill-Istat
Membru rikjedenti lill-Istat Membru rikjest f'każ speċifiku;

9. “skambju awtomatiku” tfisser il-komunikazzjoni sistematika
ta' informazzjoni definita minn qabel lil Stat Membru ieħor,
mingħajr talba minn qabel, f'intervalli regolari stabbiliti
minn qabel. Fil-kuntest tal-Artikolu 8, l-informazzjoni
disponibbli tirreferi għal informazzjoni fil-fajls dwar ittaxxa tal-Istat Membru li jkun qed jikkomunika l-infor
mazzjoni, li tista' tiġi rkuprata f'konformità mal-proċeduri
dwar il-ġbir u l-ipproċessar tal-informazzjoni f'dak l-Istat
Membru;

10. “skambju spontanju” tfisser il-komunikazzjoni mhux siste
matika, fi kwalunkwe waqt u mingħajr talba minn qabel, ta'
informazzjoni lil Stat Membru ieħor;

11. “persuna” tfisser:

(a) persuna fiżika;

(b) persuna ġuridika;

(c) fejn il-leġiżlazzjoni fis-seħħ tipprovdi hekk, assoċjazzjoni ta' persuni rikonoxxuti bħala li għandhom ilkapaċità li jwettqu atti ġuridiċi iżda li m'għandhomx listatus ta' persuna ġuridika; jew

(d) kwalunkwe arrangament legali ieħor ta' kwalunkwe
natura u forma, irrispettivament minn jekk għandux
personalità ġuridika, li jappartjeni jew jamministra lassi, li, inkluż id-dħul minnhom, huma soġġetti għal
kwalunkwe waħda mit-taxxi koperti minn din id-Dirett
iva;

12. “b'mezzi elettroniċi” tfisser l-użu ta' tagħmir elettroniku
għall-ipproċessar, inkluż il-kompressjoni diġitali, u l-ħażna
tad-data, u l-utilizzar ta' wajers, trasmissjoni bir-radju,
teknoloġiji ottiċi jew mezzi oħrajn elettromanjetiċi;

13. “Netwerk CCN” tfisser il-pjattaforma komuni bbażata fuq
in-netwerk komuni ta' komunikazzjoni (CCN), żviluppata
mill-Unjoni għat-trasmissjonijiet kollha b'mezzi elettroniċi
bejn l-awtoritajiet kompetenti fiż-żona doganali u fiskali.

Artikolu 4
Organizzazzjoni

7. “indaġni amministrattiva”, tfisser il-kontrolli, il-verifiki u lazzjonijiet l-oħra kollha meħudin mill-Istati Membri fil-qadi
ta' dmirijiethom bil-ħsieb li jiżguraw l-applikazzjoni
korretta tal-leġiżlazzjoni fiskali;

1.
Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni, li fi
żmien xahar mill-11 ta' Marzu 2011, bl-awtorità kompetenti
tiegħu għall-finijiet ta' din id-Direttiva u għandu jinforma lillKummissjoni mingħajr dewmien bi kwalunkwe bidla għal dan.
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Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-informazzjoni disponibbli
għall-Istati Membri l-oħra u tippubblika lista tal-awtoritajiet
tal-Istati Membri f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

msemmija fl-Artikolu 1(1) li hija jkollha fil-pussess tagħha jew
li tikseb b'riżultat ta' indaġnijiet amministrattivi.

2.
L-awtorità kompetenti għandha taħtar uffiċċju ċentrali ta'
kollegament uniku. L-awtorità kompetenti għandha tkun
responsabbli li tinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri loħra b'dan.

Artikolu 6

L-uffiċċju ċentrali ta' kollegament jista' wkoll jinħatar bħala
responsabbli għall-kuntatti mal-Kummissjoni. L-awtorità kompe
tenti għandha tkun responsabbli li tinforma lill-Kummissjoni
b'dan.
3.
L-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru tista' taħtar
dipartimenti ta' kollegament bil-kompetenza mogħtija f'konfor
mità mal-leġiżlazzjoni jew il-politika interna tiegħu. L-uffiċċju
ċentrali ta' kollegament għandu jkun responsabbli li jżomm
aġġornata l-lista tad-dipartimenti ta' kollegament u jagħmilha
disponibbli għall-uffiċċji ċentrali ta' kollegament tal-Istati
Membri l-oħrajn ikkonċernati u għall-Kummissjoni.
4.
L-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru tista' taħtar
uffiċjali kompetenti. L-uffiċċju ċentrali ta' kollegament għandu
jkun responsabbli li jżomm aġġornata l-lista tal-uffiċjali kompe
tenti u jagħmilha disponibbli għall-uffiċċji ċentrali ta' kollega
ment tal-Istati Membri l-oħrajn ikkonċernati u għall-Kummiss
joni.
5.
L-uffiċjali impenjati f'kooperazzjoni amministrattiva skont
din id-Direttiva għandhom fi kwalunkwe każ jitqiesu uffiċjali
kompetenti għal dan il-fini, f'konformità mal-arranġamenti stab
biliti mill-awtoritajiet kompetenti.
6.
Fejn dipartiment ta' kollegament jew uffiċjal kompetenti
jibgħat jew jirċievi talba jew tweġiba għal talba għall-kooperazz
joni, huwa għandu jinforma lill-uffiċċju ċentrali ta' kollegament
tal-Istat Membru tiegħu skont il-proċeduri stabbiliti minn dak lIstat Membru.
7.
Fejn dipartiment ta' kollegament jew uffiċjal kompetenti
jirċievi talba għall-kooperazzjoni li teħtieġ azzjoni li taqa' 'l
barra mill-kompetenza li tingħatalu f'konformità mal-leġiżlazz
joni jew il-politika interna tal-Istat Membru tiegħu, huwa
għandu jgħaddi din it-talba mingħajr dewmien lill-uffiċċju
ċentrali ta' kollegament tal-Istat Membru tiegħu u jinforma
lill-awtorità rikjedenti b'dan. F'tali każ, il-perijodu stabbilit flArtikolu 7 għandu jibda mill-jum ta' wara dak li fih it-talba
għall-kooperazzjoni tgħaddi lill-uffiċċju ċentrali ta' kollegament.
KAPITOLU II
SKAMBJU TA' INFORMAZZJONI

Indaġnijiet amministrattivi
1.
L-awtorità rikjesta għandha tieħu ħsieb l-arranġamenti
għat-twettiq ta' kwalunkwe indaġni amministrattiva meħtieġa
biex tinkiseb l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5.

2.
It-talba msemmija fl-Artikolu 5 jista' jkun fiha talba moti
vata għal indaġni amministrattiva speċifika. Jekk l-awtorità
rikjesta tkun tal-opinjoni li ma tkun meħtieġa l-ebda indaġni
amministrattiva, hija għandha tinforma lill-awtorità rikjedenti
bir-raġunijiet għal dan.

3.
Sabiex tinkiseb l-informazzjoni rikjesta jew biex titwettaq
l-indaġni amministrattiva rikjesta, l-awtorità rikjesta għandha
ssegwi l-istess proċeduri li ssegwi li kieku kienet ser taġixxi
minn rajha jew fuq it-talba ta' awtorità oħra fl-Istat Membru
tagħha stess.

4.
Meta speċifikament mitluba mill-awtorità rikjedenti, lawtorità rikjesta għandha tikkomunika d-dokumenti oriġinali
bil-kondizzjoni li dan ma jmurx kontra d-dispożizzjonijiet fisseħħ fl-Istat Membru tal-awtorità rikjesta.

Artikolu 7
Limiti ta' żmien
1.
L-awtorità rikjesta għandha tipprovdi l-informazzjoni
msemmija fl-Artikolu 5 kemm jista' jkun malajr, u mhux
aktar tard minn sitt xhur mid-data tal-irċevuta tat-talba.

Madankollu, fejn l-awtorità rikjesta tkun diġà fil-pussess ta' dik
l-informazzjoni, l-informazzjoni għandha tiġi trasmessa fi żmien
xahrejn minn dik id-data.

2.
F'ċerti każijiet speċjali, il-limiti ta' żmien għajr dawk
previsti fil-paragrafu 1 jistgħu jinqablu bejn l-awtoritajiet rikjesti
u dawk rikjedenti.

3.
L-awtorità rikjesta għandha tikkonferma immedjatament u
fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn sebat ijiem ta' ħidma
mill-irċevuta, jekk huwa possibbli b'mezzi elettroniċi, li tkun
irċeviet talba mill-awtorità rikjedenti.

TAQSIMA I

Skambju ta' informazzjoni fuq talba
Artikolu 5
Proċedura għall-iskambju ta' informazzjoni fuq talba
Fuq it-talba tal-awtorità rikjedenti, l-awtorità rikjesta għandha
tikkomunika lill-awtorità rikjedenti kwalunkwe informazzjoni

4.
Fi żmien xahar mill-irċevuta tat-talba, l-awtorità rikjesta
għandha tinnotifika lill-awtorità rikjedenti bi kwalunkwe defiċ
jenzi fit-talba u bil-ħtieġa għal kwalunkwe informazzjoni add
izzjonali. F'tali każ, il-limit ta' żmien stabbiliti fil-paragrafu 1
għandhom jibdew mill-jum wara li l-awtorità rikjedenti tkun
irċeviet l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa.
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5.
Fejn l-awtorità rikjesta ma tkunx f'pożizzjoni twieġeb
għat-talba sal-limitu ta' żmien rilevanti, hija għandha tinforma
lill-awtorità rikjedenti immedjatament u fi kwalunkwe każ fi
żmien tliet xhur mill-irċevuta tat-talba, bir-raġunijiet għannuqqas tagħha li tagħmel hekk, u d-data sa meta hi tqis li
tista' tkun f'pożizzjoni li twieġeb.

ammont ta' limitu. Hija għandha wkoll tinforma lill-Kummiss
joni b'dan. Stat Membru jista' jitqies li ma jixtieqx jirċievi infor
mazzjoni f'konformità mal-paragrafu 1, jekk ma jinformax lillKummissjoni bi kwalunkwe kategorija speċifika li fir-rigward
tagħha huwa jkollu informazzjoni disponibbli.

6.
Fejn l-awtorità rikjesta m'għandhiex fil-pussess tagħha linformazzjoni rikjesta u ma tkunx f'pożizzjoni twieġeb għattalba għall-informazzjoni jew tirrifjuta li tagħmel dan għar-raġu
nijiet previsti fl-Artikolu 17, hija għandha tinforma immedjata
ment lill-awtorità rikjedenti dwar ir-raġunijiet għal dan u fi
kwalunkwe każ fi żmien xahar mill-irċevuta tat-talba.

4.
Qabel l-1 ta' Lulju 2016, l-Istati Membri għandhom
jipprovdu lill-Kummissjoni fuq bażi annwali bi statistiki dwar
il-volum ta' skambji awtomatiċi u, sa fejn ikun possibbli, b'in
formazzjoni dwar l-ispejjeż u l-benefiċċji amministrattivi u
oħrajn rilevanti relatata mal-iskambji li seħħew u bidliet potenzjali oħrajn, kemm għall-amministrazzjonijiet fiskali u kif ukoll
għall-partijiet terzi.

TAQSIMA II

Skambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni
Artikolu 8
Ambitu

u

kondizzjonijiet għall-iskambju
obbligatorju ta' informazzjoni

awtomatiku

1.
L-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru għandha,
permezz ta' skambju awtomatiku, tikkomunika lill-awtorità
kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, informazzjoni
rigward perijodi taxxabbli mill-1 ta' Jannar 2014 li tkun dispo
nibbli dwar ir-residenti f'dak l-Istat Membru l-ieħor, dwar ilkategoriji speċifiċi li ġejjin ta' dħul u ta' kapital kif għandhom
jinftehmu skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru li
jikkomunika l-informazzjoni:

(a) dħul minn impjieg;

(b) ħlasijiet tad-direttur;

(c) prodotti tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja li mhumiex koperti
minn strumenti legali oħra tal-Unjoni dwar l-iskambju ta'
informazzjoni u miżuri simili oħra;

(d) pensjonijiet;

(e) dritt ta' proprjetà ta' u dħul minn beni immobbli.

5.
Qabel l-1 ta' Lulju 2017, il-Kummissjoni għandha tippre
żenta rapport li jipprovdi ħarsa ġenerali u valutazzjoni tal-ista
tistika u l-informazzjoni riċevuta, dwar kwistjonijiet bħallispejjeż amministrattivi u oħrajn rilevanti u l-benefiċċji taliskambju awtomatiku ta' informazzjoni, kif ukoll l-aspetti prat
tiċi marbuta ma' dan. Jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha
tippreżenta proposta lill-Kunsill rigward il-kategoriji ta' dħul u
ta' kapital u/jew il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1,
inkluż il-kondizzjoni li għandha tkun disponibbli l-informazz
joni li tikkonċerna lil residenti fi Stati Membri oħra.

Meta jkun qed jeżamina proposta ppreżentata mill-Kummiss
joni, il-Kunsill għandu jivvaluta t-tisħiħ ulterjuri tal-effiċjenza u
l-funzjonament tal-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni u ttitjib tal-istandard tiegħu, bil-għan li jipprevedi li:

(a) l-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru għandha,
permezz ta' skambju awtomatiku, tikkomunika lill-awtorità
kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, informazz
joni rigward perijodi taxxabbli mill-1 ta' Jannar 2017
rigward ir-residenti f'dak l-Istat Membru l-ieħor, dwar millinqas tliet kategoriji speċifiċi ta' dħul u ta' kapital elenkati
fil-paragrafu 1, kif għandhom jinftiehmu skont il-leġiżlazz
joni nazzjonali tal-Istat Membru li jikkomunika l-informazz
joni; u

(b) il-lista ta' kategoriji fil-paragrafu 1 tiġi estiża biex tinkludi
dividendi, qligħ kapitali u royalties.

2.
Qabel l-1 ta' Jannar 2014, l-Istati Membri għandhom
jinformaw lill-Kummissjoni bil-kategoriji elenkati fil-paragrafu
1 li fir-rigward tagħhom għandhom informazzjoni disponibbli.
Huma għandhom jinformaw minnufih lill-Kummissjoni bi
kwalunkwe bidla sussegwenti għalihom.

6.
Il-komunikazzjoni tal-informazzjoni għandha ssir tal-inqas
darba fis-sena, fi żmien sitt xhur wara tmiem is-sena tat-taxxa
tal-Istat Membru li matulha l-informazzjoni tkun saret dispo
nibbli.

3.
L-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tista' tindika lillawtorità kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor li hija
ma tixtieqx tirċievi informazzjoni dwar il-kategoriji ta' dħul u ta'
kapital imsemmijin fil-paragrafu 1, jew li ma tixtieqx tirċievi
informazzjoni dwar dħul jew kapital li ma jkunx iktar minn

7.
Il-Kummissjoni għandha tadotta l-arranġamenti prattiċi
għall-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni, f'konformità
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 26(2), qabel id-dati msem
mija fl-Artikolu 29(1).
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8.
Fejn l-Istati Membri jaqblu dwar l-iskambju awtomatiku ta'
informazzjoni għal kategoriji addizzjonali ta' dħul u kapital fi
ftehimiet bilaterali jew multilaterali li jikkonkludu ma' Stati
Membri oħrajn, huma għandhom jikkomunikaw dawk il-ftehi
miet lill-Kummissjoni li għandha tagħmel dawn il-ftehimiet
disponibbli għall-Istati Membri l-oħrajn kollha.
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Artikolu 10
Limiti ta' żmien
1.
L-awtorità kompetenti li lilha ssirilha disponibbli l-infor
mazzjoni msemmija fl-Artikolu 9(1), għandha tgħaddi dik l-in
formazzjoni lill-awtorità kompetenti ta' kwalunkwe Stat
Membru ieħor ikkonċernat malajr kemm jista' jkun, u mhux
aktar tard minn xahar wara li ssir disponibbli.

TAQSIMA III

Skambju spontanju ta' informazzjoni
Artikolu 9
Ambitu u kondizzjonijiet għall-iskambju spontanju ta'
informazzjoni
1.
L-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru għandha
tikkomunika l-informazzjonimsemmija fl-Artikolu 1(1) lill-awto
rità kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor ikkonċernat,
fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

2.
L-awtorità kompetenti li lilha tiġi kkomunikata l-infor
mazzjoni skont l-Artikolu 9 għandha tikkonferma, jekk
possibbli permezz ta' mezzi elettroniċi, li tkun irċeviet l-infor
mazzjoni lill-awtorità kompetenti li tkun pprovdiet l-informazz
joni immedjatament u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn
sebat ijiem ta' ħidma wara l-irċevuta.

KAPITOLU III
FOROM OĦRA TA' KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

(a) l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru wieħed li jkollha
raġunijiet biex taħseb li jista' jkun hemm telf ta' taxxa flIstat Membru l-ieħor;

TAQSIMA I

Preżenza fl-uffiċċji amministrattivi u parteċipazzjoni flindaġnijiet amministrattivi
Artikolu 11
Ambitu u kondizzjonijiet

(b) persuna soġġetta għat-taxxa tikseb tnaqqis fi, jew eżenzjoni
minn, taxxa fi Stat Membru wieħed li jista' jwassal għal
żieda fit-taxxa jew għal obbligu ta' taxxa fl-Istat Membru
l-ieħor;

(c) kuntatti kummerċjali bejn xi persuna soġġetta għat-taxxa fi
Stat Membru wieħed u persuna soġġetta għat-taxxa fl-Istat
Membru l-ieħor isiru permezz ta' pajjiż wieħed jew aktar
b'tali mod li l-iffrankar fit-taxxa jista' jirriżulta fi Stat
Membru wieħed jew l-ieħor jew fit-tnejn;

(d) l-awtorità kompetenti ta' xi Stat Membru jkollha raġunijiet
biex taħseb li l-iffrankar fit-taxxa jista' jirriżulta minn trasfe
rimenti artifiċjali ta' profitti fi gruppi ta' intrapriżi;

(e) informazzjoni mogħtija lil Stat Membru wieħed mill-awto
rità kompetenti tal-Istat Membru l-ieħor tkun ippermettiet li
tinkiseb l-informazzjoni li tista' tkun rilevanti biex issir va
lutazzjoni tal-obbligu tat-taxxa fl-Istat Membru tal-aħħar.

2.
L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru jistgħu
jikkomunikaw, permezz ta' skambju spontanju, lill-awtoritajiet
kompetenti tal-Istati Membri l-oħra kwalunkwe informazzjoni li
huma konxji tagħha u li tista' tkun utli għall-awtoritajiet kompe
tenti tal-Istati Membri l-oħra.

1.
Bi ftehim bejn l-awtorità rikjedenti u l-awtorità rikjesta u
skont l-arranġamenti stabbiliti minn din tal-aħħar, l-uffiċjali
awtorizzati mill-awtorità rikjedenti jistgħu, bil-ħsieb li
jiskambjaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(1):

(a) ikunu preżenti fl-uffiċċji fejn l-awtoritajiet amministrattivi
tal-Istat Membru rikjest jaqdu dmirijithom;

(b) ikunu preżenti matul l-indaġnijiet amministrattivi mwettqa
fit-territorju tal-Istat Membru rikjest.

Fejn l-informazzjoni mitluba tinsab f'dokumentazzjoni li għaliha
għandhom aċċess l-uffiċjali tal-awtorità rikjesta, l-uffiċjali talawtorità rikjedenti għandhom jingħataw kopji tagħhom.

2.
Safejn dan huwa permissibbli taħt il-leġiżlazzjoni tal-Istati
Membru rikjest, il-ftehim imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jipprovdi
li, fejn uffiċjali tal-awtorità rikjedenti jkunu preżenti matul
indaġnijiet amministrattivi, huma jistgħu jintervistaw individwi
u jeżaminaw reġistri.

Kwalunkwe rifjut mill-persuna taħt investigazzjoni li tirrispetta
l-miżuri ta' spezzjoni tal-uffiċjali tal-awtorità rikjedenti għandhu
jitqies mill-awtorità rikjesta daqs li kieku dak ir-rifjut twettaq
kontra l-uffiċjali tal-awtorità tal-aħħar.
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3.
L-uffiċjali awtorizzati mill-Istat Membru rikjedenti preżenti
fi Stat Membru ieħor skont il-paragrafu 1 għandhom f'kull waqt
ikunu jistgħu jipproduċu awtorizzazzjoni bil-miktub li tiddikjara
l-identità tagħhom u l-kapaċità uffiċjali tagħhom.

3.
L-awtorità rikjesta għandha tinforma immedjatament lillawtorità rikjedenti bit-tweġiba tagħha u, partikolarment, biddata tan-notifika l-istrument jew tad-deċiżjoni lid-destinatarju.

TAQSIMA II

4.
L-awtorità rikjedenti għandha tagħmel talba għal notifika
skont dan l-Artikolu biss meta ma tkunx tista' tinnotifika f'kon
formità mar-regoli li jirregolaw in-notifika tal-istrumenti kkon
ċernati fl-Istat Membru rikjedenti, jew fejn tali notifika tagħti lok
għal diffikultajiet sproporzjonati. L-awtorità kompetenti ta' Stat
Membru tista' tinnotifika kwalunkwe dokument permezz talposta rreġistrata jew elettronikament direttament lil persuna
fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

Kontrolli simultanji
Artikolu 12
Kontrolli simultanji
1.
Fejn żewġ Stati Membri jew aktar jaqblu li jwettqu
kontrolli simultanji, fit-territorju tagħhom stess, fuq persuna
waħda jew aktar dwar interess komuni jew komplementari
għalihom, bil-ħsieb li jiskambjaw l-informazzjoni miksuba
b'dan il-mod, il-paragrafi 2, 3 u 4 għandhom japplikaw.

TAQSIMA IV

2.
L-awtorità kompetenti f'kull Stat Membru għandha tiden
tifika b'mod indipendenti l-persuni li jkollha l-intenzjoni li
tipproponi kontroll simultanju fuqhom. Hija għandha tinnoti
fika lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri l-oħra kkonċernati
dwar kwalunkwe każ li għalih tipproponi kontroll simultanju,
waqt li tagħti r-raġunijiet għall-għażla tagħha.

Hija għandha tispeċifika l-perijodu ta' żmien li matulu iridu
jitwettqu dawk il-kontrolli.

3.
L-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru kkonċernat
għandha tiddeċiedi jekk tixtieqx tieħu sehem f'kontrolli simul
tanji. Hija għandha tikkonferma l-qbil tagħha jew tikkomunika
r-rifjut motivat tagħha lill-awtorità li pproponiet kontroll simul
tanju.

4.
L-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru kkonċernat
għandha taħtar rappreżentant bir-responsabbiltà li jissorvelja u
jikkoordina l-operazzjoni ta' kontroll.

Feedback
Artikolu 14
Kondizzjonijiet
1.
Meta awtorità kompetenti tipprovdi informazzjoni skont
l-Artikoli 5 jew 9, hija tista' titlob lill-awtorità kompetenti li
tirċievi l-informazzjoni biex tibgħat feedback dwar dan. Jekk
tintalab feedback, l-awtorità kompetenti li tkun irċeviet l-infor
mazzjoni għandha, mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar issegretezza fiskali u l-protezzjoni tad-data applikabbli fl-Istat
Membru tagħha, tibgħat il-feedback lill-awtorità kompetenti li
tkun ipprovdiet l-informazzjoni kemm jista' jkun malajr u mhux
aktar tard minn tliet xhur wara li jkun magħruf l-eżitu tal-użu
tal-informazzjoni mitluba. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina
l-arranġamenti prattiċi f'konformità mal-proċedura msemmija flArtikolu 26(2).

2.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom
jibagħtu l-feedback dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazz
joni lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati darba fis-sena, f'kon
formità mal-arranġamenti prattiċi maqbula bilateralment.

TAQSIMA III

Notifika amministrattiva
Artikolu 13
Talba għal notifika
1.
Fuq talba tal-awtorità kompetenti ta' Stat Membru, l-awto
rità kompetenti ta' Stat Membru ieħor għandha, skont ir-regoli li
jirregolaw in-notifika ta' strumenti simili fl-Istat Membru rikjest,
tinnotifika lid-destinatarju bi kwalunkwe strument u deċiżjoni li
joriġinaw mill-awtoritajiet amministrattivi tal-Istat Membru
rikjedenti u li jikkonċernaw l-applikazzjoni fit-territorju tiegħu
ta' leġiżlazzjoni dwar taxxi koperti minn din id-Direttiva.

2.
It-talbiet għal notifika għandhom jindikaw is-suġġett talistrument jew deċiżjoni li għandhom jiġu nnotifikati u
għandhom jispeċifikaw l-isem u l-indirizz tad-destinatarju, flim
kien ma' kwalunkwe informazzjoni oħra li tista' tiffaċilita l-iden
tifikazzjoni tad-destinatarju.

TAQSIMA V

Kondiviżjoni tal-aħjar prattika u tal-esperjenza
Artikolu 15
Ambitu u kondizzjonijiet
1.
L-Istati Membri għandhom, flimkien mal-Kummissjoni,
jeżaminaw u jevalwaw il-kooperazzjoni amministrattiva skont
din id-Direttiva u għandhom jikkondividu l-esperjenza tagħhom,
bil-ħsieb li tittejjeb tali kooperazzjoni u, fejn ikun il-każ, jitfasslu
regoli fl-oqsma kkonċernati.

2.
L-Istati Membri jistgħu, flimkien mal-Kummissjoni, jippro
duċu linji gwida dwar kwalunkwe aspett meqjus bħala meħtieġ
għall-kondiviżjoni tal-aħjar prattika u tal-esperjenza kondiviża.
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KAPITOLU IV
KONDIZZJONIJIET

LI JIRREGOLAW IL-KOOPERAZZJONI
AMMINISTRATTIVA

Artikolu 16
Żvelar ta' informazzjoni u dokumenti
1.
L-informazzjoni kkomunikata bejn l-Istati Membri f'kwa
lunkwe forma skont din id-Direttiva għandha tkun koperta millobbligu ta' segretezza uffiċjali u tgawdi mill-protezzjoni estiża
għal informazzjoni simili taħt il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru
li rċeviha. Tali informazzjoni tista' tintuża għall-amministrazz
joni u l-infurzar tal-liġijiet domestiċi tal-Istati Membri fir-rigward
tat-taxxi msemmijin fl-Artikolu 2.
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mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li minnu toriġina linformazzjoni.

5.
Informazzjoni, rapporti, dikjarazzjonijiet u kwalunkwe
dokument ieħor, jew veri kopji jew siltiet minnhom, miksuba
mill-awtorità rikjesta u kkomunikati lill-awtorità rikjedenti skont
din id-Direttiva jistgħu jiġu invokati bħala evidenza mill-korpi
kompetenti tal-Istat Membru rikjedenti fuq l-istess bażi ta' in
formazzjoni, rapporti, dikjarazzjonijiet u kwalunkwe dokument
ieħor simili pprovduti minn awtorità ta' dak l-Istat Membru.

Artikolu 17
Limiti

Tali informazzjoni tista' tintuża wkoll għall-valutazzjoni u linfurzar ta' taxxi u dazji oħrajn koperti mill-Artikolu 2 tadDirettiva tal-Kunsill 2010/24/UE tas-16 ta' Marzu 2010 dwar
l-assistenza reċiproka għall-irkupru ta' talbiet relatati ma' taxxi,
dazji u miżuri oħra (1), jew għall-valutazzjoni u l-infurzar talkontribuzzjonijiet obbligatorji tas-sigurtà soċjali.

Barra minn hekk, din tista' tintuża b'rabta mal-proċedimenti
ġudizzjarji u amministrattivi li jistgħu jinvolvu penalitajiet, li
jinbdew bħala riżultat ta' ksur tal-liġi tat-taxxa, mingħajr preġu
dizzju għar-regoli ġenerali u d-dispożizzjonijiet li jirregolaw iddrittijiet tal-konvenuti u tax-xhieda f'tali proċedimenti.

2.
Bil-permess tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li
jikkomunika informazzjoni skont din id-Direttiva, u biss safejn
dan huwa permissibbli taħt il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru talawtorità kompetenti li tirċievi l-informazzjoni, l-informazzjoni u
d-dokumenti li jkunu waslu skont din id-Direttiva jistgħu
jintużaw għal finijiet diversi minn dawk imsemmijin fil-paragrafu 1. Tali permess għandu jingħata jekk l-informazzjoni
tista' tintuża għal finijiet simili fl-Istat Membru tal-awtorità
kompetenti li tikkomunika l-informazzjoni.

3.
Fejn awtorità kompetenti ta' Stat Membru tikkunsidra li linformazzjoni li tkun irċeviet mill-awtorità kompetenti ta' Stat
Membru ieħor x'aktarx li tkun utli għall-finijiet imsemmijin filparagrafu 1 għall-awtorità kompetenti ta' Stat Membru terz, hija
tista' tittrasmetti dik l-informazzjoni lill-awtorità kompetenti talaħħar, bil-kondizzjoni li dik it-trasmissjoni tkun f'konformità
mar-regoli u l-proċeduri stabbiliti f'din id-Direttiva. Hija
għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li
minnu toriġina l-informazzjoni dwar l-intenzjoni tagħha li
tikkondividi dik l-informazzjoni ma' Stat Membru terz. L-Istat
Membru tal-oriġini tal-informazzjoni jista' jopponi din il-kondi
viżjoni ta' informazzjoni fi żmien 10 ijiem ta' ħidma minn mets
jirċievi l-komunikazzjoni mill-Istat Membru li jkun jixtieq
jikkondividi l-informazzjoni.

4.
Il-permess biex tintuża informazzjoni skont il-paragrafu 2,
li tkun ġiet trasmessa skont il-paragrafu 3, jista' jingħata biss
(1) ĠU L 84, 31.3.2010, p. 1.

1.
Awtorità rikjesta fi Stat Membru wieħed għandha
tipprovdi lill-awtorità rikjedenti fi Stat Membru ieħor l-infor
mazzjoni msemmija fl-Artikolu 5, bil-kondizzjoni li l-awtorità
rikjedenti tkun eżawriet is-sorsi ta' informazzjoni tas-soltu li
setgħet użat fiċ-ċirkostanzi biex tikseb l-informazzjoni mitluba,
mingħajr ma tieħu r-riskju li tikkomprometti l-kisba tal-għanijiet
tagħha.

2.
Din id-Direttiva m'għandha timponi l-ebda obbligu fuq
Stat Membru rikjest biex iwettaq indaġnijiet jew biex jikkomu
nika informazzjoni, jekk dan ikun kontra l-leġiżlazzjoni tiegħu
li jitwettaq tali indaġnijiet jew li jiġbor l-informazzjoni mitluba
għall-finijiet tiegħu stess.

3.
L-awtorità kompetenti ta' Stat Membru rikjest tista' tirrif
juta li tipprovdi informazzjoni meta l-Istat Membru rikjedenti
ma jkunx jista', għal raġunijiet ġuridiċi, jipprovdi informazzjoni
simili.

4.
L-għoti ta' informazzjoni jista' jkun irrifjutat jekk dan
iwassal għall-iżvelar ta' sigriet kummerċjali, industrijali jew
professjonali jew ta' proċess kummerċjali, jew ta' informazzjoni
li l-iżvelar tagħha jmur kontra l-ordni pubbliku.

5.
L-awtorità rikjesta għandha tinforma lill-awtorità rikjedenti
bir-raġunijiet għar-rifjut ta' talba għal informazzjoni.

Artikolu 18
Obbligi
1.
Jekk tintalab informazzjoni minn Stat Membru skont din
id-Direttiva, l-Istat Membru rikjest għandu juża l-miżuri tiegħu
bil-għan li tinġabar informazzjoni sabiex tinkiseb l-informazz
joni mitluba, anki jekk dak l-Istat Membru jista' ma jkunx
jeħtieġ tali informazzjoni għall-finijiet fiskali tiegħu stess. Dak
l-obbligu huwa mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 2, 3 u 4
tal-Artikolu 17, li l-invokazzjoni tiegħu m'għandha bl-ebda mod
tinftiehem li tippermetti Stat Membru rikjest jirrifjuta li jforni
informazzjoni sempliċiment għax ma jkollu l-ebda interess
domestiku f'tali informazzjoni.
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2.
Fl-ebda każ m'għandu l-Artikolu 17(2) u (4) jinftiehem li
jippermetti awtorità rikjesta ta' Stat Membru tirrifjuta li tforni
informazzjoni sempliċiment għax din l-informazzjoni tinżamm
minn bank, istituzzjoni finanzjarja oħra, persuna nominata jew
li taġixxi fil-kapaċità ta' aġent jew tà fiduċjarju jew għax tirreferi
għall-interessi proprjetarji ta' persuna.

3.
L-informazzjoni spontanja u l-konferma ta' rċevuta tagħha
skont l-Artikoli 9 u 10 rispettivament, it-talbiet għal notifiki
amministrattivi skont l-Artikolu 13 u l-informazzjoni ta' reazzjoni skont l-Artikolu 14 għandhom jintbagħtu permezz
tal-formola standard adottata mill-Kummissjoni f'konformità
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 26 (2).

3.
Minkejja l-paragrafu 2, Stat Membru jista' jirrifjuta t-tras
missjoni tal-informazzjoni mitluba meta tali informazzjoni
tikkonċerna perijodu taxxabbli qabel l-1 ta' Jannar 2011 u
meta t-trasmissjoni ta' tali informazzjoni tista' tkun ġiet irrifju
tata abbażi tal-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 77/799/KEE jekk
kienet ġiet mitluba qabel il-11 ta' Marzu 2011.

4.
L-iskambji awtomatiċi ta' informazzjoni skont l-Artikolu 8
għandhom jintbagħtu bl-użu ta' format standard elettroniku
mmirat li jiffaċilita tali skambju awtomatiku u bbażat fuq ilformat elettroniku skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva tal-Kunsill
2003/48/KE dwar tassazzjoni ta' riżervi fuq id-dħul fil-forma
ta' pagamenti ta' imgħaxx (1), li għandu jintuża għat-tipi kollha
ta' skambju awtomatiku ta' informazzjoni, adottat millKummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 26(2).

Artikolu 19
Estensjoni ta' kooperazzjoni usa' pprovduta lil pajjiż terz
Fejn Stat Membru jipprovdi kooperazzjoni usa' ma' pajjiż terz
minn dik prevista skont din id-Direttiva, dak l-Istat Membru ma
jistax jirrifjuta li jipprovdi tali kooperazzjoni usa' lil kwalunkwe
Stat Membru ieħor li jixtieq jidħol f'tali kooperazzjoni reċiproka
usa' ma' dak l-Istat Membru.

Artikolu 20

Artikolu 21
Arranġamenti prattiċi
1.
L-informazzjoni kkomunikata skont din id-Direttiva
għandha, safejn hu possibli, tkun ipprovduta b'mezzi elettroniċi
bl-użu tan-netwerk CCN.
Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tadotta l-arranġamenti
prattiċi meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-ewwel subparagrafu
skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 26(2).

Formoli standard u formati elettroniċi
1.
It-talbiet għal informazzjoni u għal indaġnijiet amminis
trattivi skont l-Artikolu 5 u t-tweġibiet għalihom, il-konfermi ta'
rċevuta, it-talbiet għal informazzjoni kuntestwali addizzjonali, linabbiltà jew ir-rifjut skont l-Artikolu 7 għandhom, kemm jista'
jkun possibbli, jintbagħtu permezz ta' formola standard adotatta
mill-Kummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Arti
kolu 26(2).

Il-formoli standard jistgħu jiġu akkumpanjati minn rapporti,
dikjarazzjonijiet jew kwalunkwe dokument ieħor, jew veri
kopji jew siltiet minnhom.

2.
Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għal
kwalunkwe żvilupp tan-netwerk CCN li jkun meħtieġ biex
jippermetti l-iskambju ta' dik l-informazzjoni bejn Stati Membri.
L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għal kwalunkwe
żvilupp tas-sistemi tagħhom li jkun meħtieġ biex dik l-infor
mazzjoni tiġi skambjata permezz tan-netwerk CCN.
L-Istati Membri għandhom iċedu l-pretensjonijiet kollha għarrimborż ta' spejjeż imġarrba fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva
ħlief, fejn adatt, fir-rigward ta' ħlasijiet lill-esperti.

2.
Il-formola standard li hemm referenza għaliha fil-paragrafu
1 għandha tinkludi tal-inqas l-informazzjoni li ġejja li għandha
tiġi pprovduta mill-awtorità rikjedenti:

3.
Persuni debitament akkreditati mill-Awtorità ta' Akkredi
tament ta' Sigurtà tal-Kummissjoni jista' jkollhom aċċess għal
dik l-informazzjoni sal-punt fejn tkun meħtieġa għall-kura, ilmanutenzjoni u l-iżvilupp tan-netwerk CCN.

(a) l-identità tal-persuna taħt eżami jew investigazzjoni;

4.
It-talbiet għal kooperazzjoni, inklużi t-talbiet għal notifika,
u d-dokumenti mehmuża jistgħu jsiru fi kwalunkwe lingwa
miftiehma mill-awtorità rikjesta u dik rikjedenti.

(b) l-għan fiskali tal-informazzjoni mitluba.

L-awtorità rikjedenti tista', safejn ikun magħruf u f'konformità
mal-iżviluppi internazzjonali, tipprovdi l-isem u l-indirizz ta'
kwalunkwe persuna li hu maħsub li għandha fil-pussess tagħha
l-informazzjoni rikjesta kif ukoll kwalunkwe element li jista'
jiffaċilita l-ġbir ta' informazzjoni mill-awtorità rikjesta.

Dawk it-talbiet għandhom ikunu akkumpanjati minn traduzzjoni fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda mil-lingwi uffiċjali talIstat Membru tal-awtorità rikjesta f'każijiet speċjali biss fejn lawtorità rikjesta tiddikjara r-raġuni tagħha għaliex tkun qed
titlob it-traduzzjoni.
(1) ĠU L 157, 26.6.2003, p. 38.
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Artikolu 22
Obbligi speċifiċi
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segretezza uffiċjali u għandha tgawdi l-protezzjoni estiża għal
informazzjoni simili skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru li
jkun irċeviha.

1.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa
biex:
(a) tiġi żgurata koordinazzjoni interna effettiva fl-organizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 4;

Ir-rapporti u d-dokumenti prodotti mill-Kummissjoni msem
mijin f'dan il-paragrafu jistgħu jintużaw biss mill-Istati Membri
għal skopijiet analitiċi, iżda m'għandhomx jiġu ppubblikati jew
isiru disponibbli għal kwalunkwe persuna jew korp ieħor
mingħajr il-qbil espliċitu tal-Kummissjoni.

(b) tiġi stabbilita kooperazzjoni diretta mal-awtoritajiet tal-Istati
Membri l-oħra msemmija fl-Artikolu 4;
KAPITOLU VI

(c) jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tal-arranġamenti ta' koo
perazzjoni amministrattiva previsti f'din id-Direttiva.

RELAZZJONIJIET MA' PAJJIŻI TERZI

2.
Il-Kummissjoni għandha tikkomunika lil kull Stat Membru
kwalunkwe informazzjoni ġenerali dwar l-implimentazzjoni u lapplikazzjoni ta' din id-Direttiva li tirċievi u li hi tkun f'pożizzjoni li tipprovdi.

Skambju ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi

KAPITOLU V
RELAZZJONIJIET MAL-KUMMISSJONI

Artikolu 23

Artikolu 24
1.
Fejn l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tirċievi infor
mazzjoni minn pajjiż terz li tkun prevedibbilment rilevanti
għall-amministrazzjoni u l-infurzar tal-liġijiet domestiċi ta' dak
l-Istat Membru rigward it-taxxi msemmijin fl-Artikolu 2, dik lawtorità tista', dment li dan ikun permess skont ftehim ma' dak
il-pajjiż terz, tipprovdi dik l-informazzjoni lill-awtoritajiet
kompetenti tal-Istati Membri li għalihom dik l-informazzjoni
tista' tkun utli u lil kwalunkweawtorità rikjedenti.

Evalwazzjoni
1.
L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jeżaminaw u
jevalwaw il-funzjonament tal-kooperazzjoni amministrattiva
prevista f'din id-Direttiva.
2.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni
kwalunkwe informazzjoni rilevanti meħtieġa għall-evalwazzjoni
tal-effikaċja tal-kooperazzjoni amministrattiva skont din id-Di
rettiva fil-ġlieda kontra l-evażjoni fiskali u l-evitar tat-taxxa.
3.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni
valutazzjoni annwali tal-effikaċja tal-iskambju awtomatiku ta'
informazzjoni imsemmi fl-Artikolu 8 kif ukoll ir-riżultati prat
tiċi miksuba. Il-forma u l-kondizzjonijiet ta' komunikazzjoni ta'
dik il-valutazzjoni annwali għandhom jiġu adottati millKummissjoni skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 26(2).
4.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, skont il-proċedura
msemmija fl-Artikolu 26(2), lista ta' data statistika li għandha
tingħata mill-Istati Membri għall-finijiet tal-evalwazzjoni ta' din
id-Direttiva.
5.
L-informazzjoni kkomunikata lill-Kummissjoni taħt ilparagrafi 2 sa 4 għandha tinżamm kunfidenzjali mill-Kummiss
joni skont id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-awtoritajiet talUnjoni.
6.
L-informazzjoni kkomunikata lill-Kummissjoni minn Stat
Membru taħt il-paragrafi 2, 3 u 4, kif ukoll kwalunkwe rapport
jew dokument prodott mill-Kummissjoni bl-użu ta' tali infor
mazzjoni, jistgħu jiġu trasmessi lil Stati Membri oħrajn. Tali
informazzjoni trasmessa għandha tkun koperta mill-obbligu ta'

2.
L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jikkomunikaw, skont iddispożizzjonijiet domestiċi tagħhom dwar il-komunikazzjoni ta'
data personali lil pajjiżi terzi, informazzjoni miksuba skont din
id-Direttiva lil pajjiż terz, kemm-il darba l-kondizzjonijiet kollha
li ġejjin ikunu ssodisfatti:

(a) l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li minnu tkun
oriġinat l-informazzjoni tkun qablet ma' dik il-komunikazz
joni;

(b) il-pajjiż terz ikkonċernat ikun impenja lilu nnifsu li
jipprovdi l-kooperazzjoni meħtieġa biex tinġabar evidenza
dwar in-natura irregolari jew illegali ta' transazzjonijiet li
jidhru li jikkontravjenu jew jikkostitwixxu abbuż ta' leġiż
lazzjoni fiskali.

KAPITOLU VII
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 25
Protezzjoni tad-data
L-iskambju kollu ta' informazzjoni skont din id-Direttiva
għandu jkun soġġett għad-dispożizzjonijiet li jimplimentaw idDirettiva 95/46/KE. Madankollu, għall-fini tal-applikazzjoni
korretta ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jillimitaw
l-ambitu tal-obbligi u d-drittijiet previsti fl-Artikolu 10, l-Arti
kolu 11(1), l-Artikoli 12 u 21 tad-Direttiva 95/46/KE safejn
meħtieġ sabiex jiġu salvagwardati l-interessi msemmija flArtikolu 13(1)(e) ta' dik id-Direttiva.
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Artikolu 26
Kumitat
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat
imsejjaħ il-“Kumitat dwar il-Kooperazzjoni Amministrattiva
għat-Tassazzjoni”.
2.
Fejn issir referenza għal dan il-paragafu, l-Artikoli 5 u 7
tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw.
Il-perijodu stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE
għandu jkun stabbilit għal tliet xhur.
Artikolu 27
Rappurtar
Kull ħames snin wara l-1 ta' Jannar 2013, il-Kummissjoni
għandha tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-Di
rettiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Artikolu 28
Tħassir tad-Direttiva 77/799/KEE
Id-Direttiva 77/799/KEE hija mħassra b'effett mill-1 ta' Jannar
2013.
Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jitqiesu bħala
referenzi għal din id-Direttiva.
Artikolu 29

11.3.2011

Madankollu, huma għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-rego
lamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex
jikkonformaw mal-Artikolu 8 ta' din id-Direttiva b'effett mill1 ta' Jannar 2015.
Huma għandhom minnufih jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar dan.
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, huma għandu
jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom
ikunu akkumpanjati b'tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi li bihom għandha ssir
tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.
2.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni
t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma
jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.
Artikolu 30
Dħul fis-Seħħ
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Artikolu 31
Destinatarji
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.
Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Frar 2011.

Traspożizzjoni
1.
L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, irregolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa
sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva b'effett mill-1 ta'
Jannar 2013.

Għall-Kunsill
Il-President
MATOLCSY Gy.
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(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 233/2011
tal-10 ta’ Marzu 2011
li jimplimenta l-Artikolu 16(2) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 204/2011 dwar miżuri restrittivi
fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 204/2011
tat-2 ta’ Marzu 2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sit
wazzjoni fil-Libja (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 16(2)
tiegħu,
Billi:
(1)

(2)

Fit-2 ta’ Marzu 2011, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE)
Nru 204/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sit
wazzjoni fil-Libja.
Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni fil-Libja, persuni u
entitajiet oħra għandhom jiġu inklużi fil-lista ta’ persuni

u entitajiet suġġetti għal miżuri restrittivi kif elenkati flAnness III għal dak ir-Regolament,
ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-persuni u l-entitajiet imsemmijin fl-Anness għal dan ir-Rego
lament għandhom jiġu inklużi fl-Anness III għar-Regolament
(UE) Nru 204/2011.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

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

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Marzu 2011.
Għall-Kunsill
Il-President
MARTONYI J.

(1) ĠU L 58, 3.3.2011, p. 1.
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ANNESS
Persuni u entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 1
Persuni
Isem

1.

Is-Sur Mustafa Zarti

Informazzjoni dwar
l-identifikazzjoni

Raġunijiet

twieled fid-29 ta' Marzu
1970, ċittadin Awstrijak
(Nru tal-passaport
P1362998, validu mis-6 ta'
Novembru 2006 sal-5 ta'
Novembru 2016)

Assoċjat mill-qrib mar-reġim u l-viċi
kap eżekuttiv tal-“LibyanInvestiment
Authority”, membru tal-bord tanNational Oil Corporation, kap talkumpannija taż-żejt “Tamoil” u viċi
president tal-First Energy Bank filBaħrejn.

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

(1 )

Entitajiet
Isem

1.

Central Bank of Libya
(CBL)

2.

Libya Africa Investment
Portfolio

3.

Libyan Foreign Bank

4.

Libyan Housing and
Infrastructure Board
(HIB)

5.

Libyan Investment
Authority (LIA,
magħrufa wkoll bħala
Libyan Arab Foreign
Investment Company
(LAFICO))

(1) Data tal-Adozzjoni

Data tal-elenkar

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u
l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta' fi
nanzjament għar-reġim tiegħu.

(1 )

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u
l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta' fi
nanzjament għar-reġim tiegħu.

(1 )

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u
l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta' fi
nanzjament għar-reġim tiegħu.

(1 )

Tajora, Tripli, Libja Numru
ta' leġislazzjoni: 60/2006
mill-Kumitat Ġenerali talPoplu Libjan
Tel: +218 21 369 1840,
Fax: +218 21 369 6447
http://www.hib.org.ly

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u
l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta' fi
nanzjament għar-reġim tiegħu.

(1 )

I Fateh Tower Office No.99
22nd Floor, Borgaida Street,
Tripoli, 1103 Libya,
Phone: 218 21 336 2091,
fax: 218 21 336 2082,
www.lia.ly

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u
l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta' fi
nanzjament għar-reġim tiegħu.

(1 )

Jamahiriya Street, LAP
Building, PO Box 91330,
Tripoli, Libya
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REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 234/2011
tal-10 ta' Marzu 2011
li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil li jistabbilixxi
proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enzimi tal-ikel u l-aromatizzanti talikel
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

(4)

L-awtorità adottat opinjoni xjentifika nhar id-9 ta' Lulju
2009 dwar ir-rekwiżiti ta' dejta għall-valutazzjoni tal-app
likazzjonijiet tal-addittivi tal-ikel (5). Din id-dejta għandha
tiġi pprovduta meta tintbagħat applikazzjoni għall-użu ta'
addittiv ġdid tal-ikel. F’każ ta’ applikazzjoni għal modifika
tal-kondizzjonijiet tal-użu ta' addittiv tal-ikel diġà awto
rizzat jew għal modifika tal-ispeċifikazzjonijiet ta' addittiv
tal-ikel diġà awtorizzat, id-dejta meħtieġa għall-valutazz
joni tar-riskju tista' ma tkunx meħtieġa, kemm-il darba
dan ikun iġġustifikat mill-applikant.

(5)

L-Awtorità adottat opinjoni xjentifika nhar it-23 ta' Lulju
2009 dwar ir-rekwiżiti ta' dejta għall-valutazzjoni tal-app
likazzjonijiet tal-enzimi tal-ikel (6). Din id-dejta għandha
tiġi pprovduta meta tintbagħat applikazzjoni għall-użu ta'
enzima ġdida tal-ikel. F’każ ta’ applikazzjoni għal modi
fika tal-kondizzjonijiet tal-użu ta' enzima tal-ikel diġà
awtorizzata jew għal modifika tal-ispeċifikazzjonijiet ta'
enzima tal-ikel diġà awtorizzata, id-dejta meħtieġa
għall-valutazzjoni tar-riskju tista' ma tkunx meħtieġa,
kemm-il darba dan ikun iġġustifikat mill-applikant.

(6)

L-Awtorità adottat opinjoni xjentifika nhar id-19 ta'
Mejju 2010 dwar ir-rekwiżiti tad-dejta għall-valutazzjoni
tar-riskju tal-aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq likel (7). Din id-dejta għandha tiġi pprovduta meta tintba
għat applikazzjoni għall-użu ta' aromatizzant ġdid. F’każ
ta’ applikazzjoni għal modifika tal-kondizzjonijiet tal-użu
ta' aromatizzant diġà awtorizzat jew għal modifika talispeċifikazzjonijiet ta' aromatizzant diġà awtorizzat, iddejta meħtieġa għall-valutazzjoni tar-riskju tista' ma
tkunx meħtieġa, kemm-il darba dan ikun iġġustifikat
mill-applikant.

(7)

Huwa importanti li jsiru testijiet tossikoloġiċi li jilħqu
ċertu livell. Għalhekk id-Direttiva 2004/10/KE tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 dwar larmonizzazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjoni
jiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu mal-applikazz
joni tal-prinċipji ta' prattika tajba tal-laboratorju u l-veri
fikazzjoni tal-applikazzjonijiet tagħhom għal provi fuq
sustanzi kimiċi (8) għandha tiġi segwita. Fejn dawn ilprovi jitwettqu barra mit-territorju tal-Unjoni, għandhom
jimxu skont “il-Prinċipji ta' Prattika Tajba tal-Laboratorju
tal-OECD” (GLP) (OECD,1998) (9).

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1188.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1305.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1623.pdf
ĠU L 50, 20.2.2004, p. 44.
Is-sensiela tal-OECD dwar il-Prinċipji ta' Prattika Tajba tal-Labora
torju u l-Monitoraġġ tal-Konformità. Numru 1. Il-Prinċipji ta' Prattika
Tajba
tal-Laboratorju
tal-OECD
(kif
riveduti
fl-1997)
ENV/MC/CHEM(98)17.

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 li jistab
bilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi talikel, l-enzimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel (1), u b'mod parti
kolari l-Artikolu 9(1) tiegħu,
Wara li kkonsultat l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
skont l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008,
Billi:
Ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 jistipula arranġa
menti proċedurali għall-aġġornament tal-listi tas-sustanzi
li t-tqegħid fis-suq tagħhom huwa awtorizzat fl-Unjoni
skont ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar laddittivi tal-ikel (2), ir-Regolament (KE) Nru 1332/2008
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru
2008 dwar l-enzimi tal-ikel (3) u r-Regolament (KE) Nru
1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas16 ta' Diċembru 2008 dwar l-aromatizzanti u ċerti
ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għallużu fl-ikel u fuq l-ikel (4) (minn issa 'l quddiem imsejħa
“l-liġjiet settorjali tal-ikel”)

(1)

(2)

Skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008
hija l-Kummissjoni li għandha tadotta l-miżura ta' impli
mentazzjoni fir-rigward tal-kontenut, l-abbozzar u l-pre
żentazzjoni tal-applikazzjonijiet biex taġġorna l-listi talUnjoni taħt kull liġi settorjali tal-ikel, l-arranġamenti
għall-verifika tal-validità tal-applikazzjonijiet u t-tip ta'
informazzjoni li għandha tiġi inkluża fl-opinjoni talAwtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn issa 'l
quddiem tissejjaħ l-Awtorità).

(3)

Sabiex jiġu aġġornati l-listi jeħtieġ li jiġi vverifikat li l-użu
tas-sustanza huwa konformi mal-kundizzjonijiet ġenerali
u speċifiċi tal-użu kif ipprovdut fil-liġijiet settorjali tal-ikel
rispettivi.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L
L
L
L

354,
354,
354,
354,

31.12.2008,
31.12.2008,
31.12.2008,
31.12.2008,

p.
p.
p.
p.

1.
16.
7.
34.

L 64/16

(8)

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L-użu tal-addittivi tal-ikel u l-enzimi tal-ikel għandu jkun
dejjem iġġustifikat teknoloġikament. L-applikanti
għandhom ukoll jispjegaw fil-każ ta' addittiv tal-ikel lgħala l-effett teknoloġiku ma jistax jinkiseb b'mezzi
oħra ekonomikament u teknoloġikament prattikabbli.

11.3.2011

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
KAPITOLU I
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

L-użu ta' sustanza għandu jkun awtorizzat jekk ma jqar
raqx bil-konsumatur. L-applikanti għandhom jispjegaw li
l-użi meħtieġa ma jqarrqux bil-konsumatur. Il-vantaġġi u
l-benefiċċji għall-konsumatur għandhom ukoll jiġu spje
gati fil-każ ta' addittiv tal-ikel.
Mingħajr ħsara għall-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru
1332/2008, l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru
1333/2008 u l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru
1334/2008, il-Kummissjoni għandha tivverifika l-validità
tal-applikazzjoni u jekk hix fl-ambitu tal-liġi settorjali talikel rispettiva. Għandu jitqies il-parir mill-Awtorità, fejn
xieraq, dwar kemm id-dejta mibgħuta hija xierqa għallvalutazzjoni tar-riskju. Din il-verifika ma għandhiex
tittardja l-valutazzjoni ta' applikazzjoni.
L-informazzjoni pprovduta fl-opinjoni tal-Awtorità
għandha tkun biżżejjed biex jiġi vverifikat jekk l-awto
rizzazzjoni tal-użu propost tas-sustanza huwiex sikur
għall-konsumaturi. Din tinkludi konklużjonijiet dwar ittossiċità tas-sustanza, fejn xieraq u possibbli l-konstatazzjoni ta' doża aċċettabbli ta' kuljum (ADI) espressa
f'sura ta' numri b'dettalji dwar valutazzjoni ta' espożizzjoni alimentari għall-kategoriji kollha tal-ikel, inkluża
espożizzjoni ta' gruppi ta' konsumaturi vulnerabbli.
L-applikant għandu wkoll iqis il-gwida fid-dettall dwar iddejta meħtieġa għall-valutazzjoni tar-riskju stabbilita millAwtorità (Il-Ġurnal tal-EFSA (1).
Dan ir-Regolament iqis l-għarfien xjentifiku u tekniku
attwali. Il-Kummissjoni tista' tirrevedi dan ir-Regolament
fid-dawl ta' xi żviluppi f'dan il-qasam u l-pubblikazzjoni
ta' xi gwida xjentifika addizzjonali jew riveduta millAwtorità.
Arranġamenti prattiċi marbuta ma' applikazzjoni għallawtorizzazzjoni ta' addittivi tal-ikel, enzimi u aromatiz
zanti tal-ikel, bħal indirizzi, persuni ta' kuntatt, trażmiss
joni ta' dokumenti, eċċ., għandhom ikunu disponibbli
f'komunikazzjoni għaliha tal-Kummissjoni u/jew talAwtorità.
Jeħtieġ li jiġi pprovdut perjodu ta' żmien sabiex l-appli
kanti jkunu jistgħu jikkonformaw mad-dispożizzjoniet ta'
dan ir-Regolament.
Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opin
joni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u
s-Saħħa tal-Annimali.

(1) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal.htm

Ambitu
Dan ir-Regolament għandu japplika għal applikazzjonijiet kif
imsemmi fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008
li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addit
tivi tal-ikel, enzimi u aromatizzanti tal-ikel.
KAPITOLU II
KONTENUT, ABBOZZAR U PREŻENTAZZJONI TA'
APPLIKAZZJONI

Artikolu 2
Kontenut ta' applikazzjoni
1.
L-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 1 għandha tikkon
sisti f'dan li ġej:
(a) ittra,
(b) dossier tekniku,
(c) taqsira tad-dossier.
2.
L-ittra msemmija fil-paragrafu 1(a) għandha tkun abboz
zata skont il-mudell ipprovdut fl-Anness.
3.
fih:

Id-dossier tekniku msemmi fil-paragrafu 1(b) għandu jkun

(a) id-dejta amministrattiva kif ipprovdut fl-Artikolu 4,
(b) id-dejta meħtieġa għall-valutazzjoni tar-riskju kif ipprovdut
fl-Artikoli 5, 6, 8 u 10, u
(c) id-dejta meħtieġa għall-valutazzjoni tar-riskju kif ipprovdut
fl-Artikoli 7, 9 u 11.
4.
F'każ ta' applikazzjoni għal modifika tal-kondizzjonijiet
tal-użu ta' addittiv tal-ikel, enzima jew aromatizzant tal-ikel
diġà awtorizzati d-dejta kollha msemmija fl-Artikoli 5 sa 11
tista' ma tkunx meħtieġa. L-applikant għandu jibgħat ġustifikazzjoni li tista' tiġi vverifikata dwar l-għala t-tibdiliet proposti
ma jaffettwawx ir-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju attwali.
5.
F'każ ta' applikazzjoni għal modifika tal-ispeċifikazzjonijiet
ta' addittiv tal-ikel, enzima jew aromatizzant tal-ikel diġà awto
rizzati:
(a) id-dejta tista' tkun limitata għall-ġustifikazzjoni tat-talba u ttibdil fl-ispeċifikazzjoni;
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1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta'
Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetika
ment (2);

(b) l-applikant għandu jibgħat ġustifikazzjoni li tista' tiġi vveri
fikata dwar l-għala t-tibdiliet proposti ma jaffettwawx irriżultati tal-valutazzjoni tar-riskju attwali.
6.
It-taqsira tad-dossier msemmija fil-paragrafu 1(c) għandha
tinkludi stqarrija ġġustifikata li l-użu tal-prodott huwa konformi
mal-kondizzjonijiet stipulati:
(a) fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1332/2008 jew
(b) fl-Artikoli 6, 7 u 8 tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008,
jew
(c) fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008.
Artikolu 3
Abbozzar u preżentazzjoni
1.
L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni.
L-applikant għandu jqis il-gwida prattika dwar is-sottomissjoni
tal-applikazzjonijiet magħmula disponibbli mill-Kummissjoni
(Websajt tad-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi (1).
2.
Biex tiġi stabbilita l-lista tal-Unjoni tal-enzimi tal-ikel kif
imsemmi fl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1332/2008, lapplikazzjonijiet ma għandhomx jintbagħtu aktar tard minn 24
xahar wara d-data ta' applikazzjoni tal-miżuri ta' implimentazz
joni stabbiliti b'dan ir-Regolament.
Artikolu 4
Dejta amministrattiva
Id-dejta amministrattiva kif imsemmi fl-Artikolu 2(3)(a) għandha
tinkludi:
(a) isem l-applikant (kumpanija, organizzazzjoni, eċċ) indirizz
u dettalji ta' kuntatt;
(b) isem il-manifattur(i) tas-sustanza, jekk huwa differenti minn
dak tal-applikant, l-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt;
(c) isem il-persuna responsabbli għad-dossier, l-indirizz u ddettalji ta' kuntatt;
(d) id-data ta' sottomissjoni tad-dossier;
(e) it-tip tal-applikazzjoni, jiġifieri li tirrigwarda addittiv tal-ikel,
enzima tal-ikel, jew aromatizzant;
(f)

fejn applikabbli, l-isem kimiku skont in-nomenklatura
IUPAC;

(g) fejn huwa applikabbli, l-E-numru tal-addittiv kif iddefinit
fil-leġiżlazzjoni dwar l-addittivi tal-ikel;
(h) fejn huwa applikabbli, referenza għal enzimi tal-ikel awto
rizzati simili;
(i)

fejn huwa applikabbli, in-numru FL ta' sustanza għat-taħwir
kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-aromatiz
zanti;

(j)

fejn huwa applikabbli, l-informazzjoni dwar awtorizzazzjo
nijiet li jaqgħu fi ħdan l-ambitu tar-Regolament (KE) Nru

(1) http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
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(k) werrej tad-dossier;
(l)

lista ta' dokumenti u dettalji oħra; l-applikant għandu jiden
tifika n-numru u t-titoli tal-volumi ta' dokumentazzjoni
mibgħuta bħala sostenn tal-applikazzjoni; indiċi fid-dettall
b'referenza għall-volumi u l-paġni għandu jiġi inkluż;

(m) lista tal-partijiet tad-dossier li jridu jiġu ttrattati bħala kunfi
denzjali; l-applikanti għandhom jindikaw x'jixtiequ li jkun
ittrattat bħala kunfidenzjali u jagħtu ġustifikazzjoni verifi
kabbli skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru
1331/2008.
Artikolu 5
Dispożizzjonijiet ġenerali dwar dejta meħtieġa għallvalutazzjoni tar-riskju
1.
Id-dossier mibgħut b'appoġġ ta' applikazzjoni għall-valu
tazzjoni tas-sigurtà ta' sustanza għandu jippermetti valutazzjoni
tar-riskju komprensiva tas-sustanza u għandu jippermetti veri
fika li s-sustanza mhix ta' tħassib għas-sigurtà tal-konsumatur fi
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 6(a) tar-Regolament (KE) Nru
1332/2008, l-Artikolu 6(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru
1333/2008 u l-Artikolu 4(a) tar-Regolament (KE) Nru
1334/2008.
2.
Id-dossier tal-applikazzjoni għandu jinkludi d-dejta kollha
disponibbli rilevanti għall-fini tal-valutazzjoni tar-riskju (jiġifieri
d-dokumenti kompluti ppubblikati tar-referenzi kollha kkwotati,
kopji kompluti tal-istudji oriġinali mhux ippubblikati).
3.
L-applikant għandu jqis l-aħħar dokumenti ta' gwida adot
tati jew approvati mill-Awtorità disponibbli dakinhar ta' meta
tintbagħat l-applikazzjoni (Il-Ġurnal tal-EFSA).
4.
Id-dokumentazzjoni dwar il-proċedura segwita fil-ġbir taddejta għandha tiġi pprovduta, inklużi l-istrateġiji ta' tfittxija ta'
letteratura (suppożizzjonijiet magħmula, kliem ewlieni użat,
bażijiet ta' dejta użati, perjodu ta' żmien kopert, kriterji ta'
limitazzjoni, eċċ.) u riżultat komprensiv ta' din it-tfittxija.
5.
L-istrateġija ta' valutazzjoni tas-sigurtà u l-istrateġija ta'
ttestjar korrispondenti għandhom jiġu deskritti u ġġustifikati
b'raġunijiet għall-inklużjoni u l-esklużjoni ta' studji speċifiċi
u/jew informazzjoni.
6.
Id-dejta individwali mhux ipproċessata tal-istudji mhux
ippubblikati u, fejn possibbli, tal-istudji ppubblikati kif ukoll
ir-riżultati individwali tal-eżamijiet għandhom ikunu disponibbli
fuq talba mill-Awtorità.
7.
Għal kull studju bijoloġiku jew tossikoloġiku, għandu jiġi
ċċarat jekk il-materjal tat-test huwiex konformi mal-ispeċifikazzjoni proposta jew eżistenti. Fejn il-materjal tat-test ikun
differenti minn dik l-ispeċifikazzjoni, l-applikant għandu juri rrilevanza ta' dik id-dejta mas-sustanza li tkun qed titqies.
(2) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.
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Għandhom isiru studji tossikoloġiċi f'faċilitajiet li huma
konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2004/10/KE jew, jekk
isiru barra mit-territorju tal-Unjoni, għandhom jimxu skont
“il-Prinċipji ta' Prattika Tajba tal-Laboratorju tal-OECD” (GLP).
L-applikant għandu jipprovdi evidenza biex juri li dawk irrekwiżiti huma sodisfatti. Għal studji mhux imwettqa skont ilprotokolli standard, għandhom jiġu pprovduti kemm l-interpre
tazzjoni tad-dejta kif ukoll ġustifikazzjoni dwar kemm hija
xierqa għall-valutazzjoni tar-riskju.
8.
L-applikant għandu jipproponi konklużjoni ġenerali dwar
is-sigurtà tal-użi proposti tas-sustanza. Il-valutazzjoni ġenerali ta'
riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem għandha ssir fil-kuntest
ta' espożizzjoni magħrufa jew possibbli tal-bniedem.
Artikolu 6
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Artikolu 7
Dejta meħtieġa għall-ġestjoni tar-riskju tal-addittivi tal-ikel
1.
Id-dossier mibgħut b'appoġġ ta' applikazzjoni għandu jin
kludi l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi vverifikat jekk hemmx
ħtieġa teknoloġika raġonevoli li ma tistax tinkiseb b'mezzi oħra
ekonomikament u teknoloġikament prattikabbli u jekk l-użu
propost ma jqarraqx bil-konsumatur fi ħdan it-tifsira tal-punti
(b) u (c) tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008.
2.
Sabiex tiġi żgurata l-verifika msemmija fil-paragrafu 1,
għandha tiġi pprovduta informazzjoni biżżejjed u xierqa dwar:
(a) l-identità tal-addittiv tal-ikel, inkluża referenza għall-ispeċifi
kazzjonijiet attwali;

1.
Barra mid-dejta li trid tiġi pprovduta skont l-Artikolu 5,
għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar:

(b) il-funzjoni u l-ħtieġa teknoloġika għal-livell propost f'kull
waħda mill-kategoriji tal-ikel jew tal-prodotti li għalihom
tinħtieġ awtorizzazzjoni u spjegazzjoni li dan ma jistax
jinkiseb b'mod raġonevoli b'mezzi oħra ekonomikament u
teknoloġikament prattiċi;

(a) l-identità u l-karatterizzazzjoni tal-addittiv, inklużi l-ispeċifi
kazzjonijiet proposti u d-dejta analitika;

(c) l-investigazzjonijiet dwar l-effikaċja tal-addittiv tal-ikel għalleffett maħsub fil-livell ta' użu propost;

(b) fejn applikabbli, id-daqs tal-partiċella, it-tqassim tad-daqs talpartiċella u karatteristiċi fiżiko-kimiċi oħra;

(d) vantaġġi u benefiċċju għall-konsumatur. L-applikant għandu
jqis ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament
(KE) Nru 1333/2008;

(c) il-proċess ta' manifattura;

(e) l-għala l-użu ma għandux iqarraq lill-konsumatur;

(d) il-preżenza ta' impuritajiet;

(f) livelli normali u użi massimi proposti fil-kategoriji tal-ikel
imsemmija fil-lista tal-Unjoni, jew f'kategorija tal-ikel
proposta mill-ġdid, jew f'ingredjent tal-ikel aktar speċifiku
li jifforma parti minn waħda minn dawn il-kategoriji;

Dejta speċifika meħtieġa għall-valutazzjoni tar-riskju taladdittivi tal-ikel

(e) l-istabbiltà, ir-reazzjoni u d-destin fl-ikel li fih ikun żdied laddittiv;
(f) fejn ikun applikabbli, l-awtorizzazzjonijiet u l-valutazzjoni
jiet tar-riskju attwali;
(g) livelli normali u użi massimi proposti fil-kategoriji tal-ikel
imsemmija fil-lista tal-Unjoni, jew f'kategorija tal-ikel
proposta mill-ġdid, jew f'ingredjent tal-ikel aktar speċifiku
li jifforma parti minn waħda minn dawn il-kategoriji;
(h) valutazzjoni ta' espożizzjoni alimentari;
(i) id-dejta bijoloġika u tossikiloġika.
2.
Għal dak li għandu x'jaqsam mad-dejta bijoloġika u tossi
koloġika, imsemmija fil-punt (i) tal-paragrafu 1, l-oqsma ewlenin
li ġejjin għandhom jiġu koperti:
(a) it-tossikokinetika,
(b) it-tossiċità subkronika,
(c) il-ġenotossiċità,
(d) it-tossiċità/karċinoġenità kronika,

(g) il-valutazzjoni tal-espożizzjoni, imsejsa fuq l-użu normali u
massimu għal kull waħda mill-kategoriji jew kull wieħed
mill-prodotti kkonċernati;
(h) l-ammont ta' addittiv tal-ikel preżenti fl-ikel finali kif
ikkunsmat mill-konsumatur;
(i) metodi analitiċi li jippermettu l-identifikazzjoni u l-kwanti
fikazzjoni tal-addittiv jew il-fdalijiet tiegħu fl-ikel;
(j) fejn applikabbli, il-konformità mal-kondizzjonijiet speċifiċi
għall-ħlewwiet u għall-koloranti kif stabbilit fl-Artikolu 7
u 8 tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008.
Artikolu 8
Dejta speċifika meħtieġa għall-valutazzjoni tar-riskju talenzimi tal-ikel
1.
Barra mid-dejta li trid tiġi pprovduta skont l-Artikolu 5,
għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar:
(a) isem(ismijiet), sinonimi, taqsiriet u klassifikazzjoni(jiet);
(b) Numru tal-Enzima tal-Kummissjoni;
(c) l-ispeċifikazzjonijiet proposti, inkluża l-oriġini;

(e) it-tossiċità riproduttiva u marbuta ma' stadju jew proċess taliżvilupp.

(d) il-proprjetajiet;
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(e) ir-referenza għal xi enzima tal-ikel simili;
(f) il-materjal ta' sors;
(g) il-proċess ta' manifattura;
(h) l-istabbiltà, ir-reazzjoni u d-destin fl-ikel li fih tkun żdiedet lenzima;
(i) fejn ikun applikabbli, l-awtorizzazzjonijiet u l-valutazzjoni
jiet attwali;
(j) l-użi proposti fl-ikel u, fejn applikabbli, il-livelli normali u
massimi ta' użu propost;
(k) il-valutazzjoni ta' espożizzjoni alimentari;
(l) id-dejta bijoloġika u tossikiloġika.
2.
Għal dak li għandu x'jaqsam mad-dejta bijoloġika u tossi
koloġika, imsemmija fil-punt (l) tal-paragrafu 1, l-oqsma ewlenin
li ġejjin għandhom jiġu koperti:
(a) it-tossiċità subkronika;
(b) il-ġenotossiċità.
Artikolu 9
Dejta meħtieġa għall-ġestjoni tar-riskju tal-enzimi tal-ikel
1.
Id-dossier mibgħut b'appoġġ ta' applikazzjoni għandu jin
kludi l-informazzjoni meħtieġa biex jiġi vverifikat jekk hemmx
ħtieġa tekonloġika raġonevoli u jekk l-użu propost ma jqarraqx
bil-konsumatur fi ħdan it-tifsira tal-punti (b) u (c) tal-Artikolu 6
tar-Regolament (KE) Nru 1332/2008.
2.
Sabiex tiġi żgurata l-verifika msemmija fil-paragrafu 1,
għandha tiġi pprovduta informazzjoni biżżejjed u xierqa dwar:
(a) l-identità tal-enzima tal-ikel, inkluża referenza għall-ispeċifi
kazzjonijiet;
(b) il-funzjoni u l-ħtieġa teknoloġika, inkluża deskrizzjoni talproċess(i) tipiku(tipiċi) li fih/fihom tista' tiġi applikata lenzima tal-ikel;
(c) l-effett tal-enzima tal-ikel fuq l-ikel finali;
(d) l-għala l-użu ma għandux iqarraq lill-konsumatur;
(e) il-livelli normali u massimi ta' użu propost fejn applikabbli;
(f) il-valutazzjoni ta' espożizzjoni alimentari, kif deskritta fiddokument ta' gwida tal-Awtorità dwar l-enzimi tal-ikel (1).
Artikolu 10
Dejta speċifika meħtieġa għall-valutazzjoni tar-riskju talaromatizzanti
1.
Barra mid-dejta li trid tiġi pprovduta skont l-Artikolu 5,
għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar:
(a) il-proċess ta' manifattura;
(b) l-ispeċifikazzjonijiet;
(c) fejn applikabbli, informazzjoni dwar id-daqs tal-partiċella, ittqassim tad-daqs tal-partiċella u karatteristiċi fiżiko-kimiċi
oħra;
(1 )

Gwida tal-EFSA mħejjija mill-Panil Xjentifiku għall-Materjal li jiġi
f'Kuntatt mal-Ikel, Enzimi, Aromatizzanti u Mezzi ta' Pproċessar
dwar it-Tressiq ta' Dossier dwar l-Enzimi tal-Ikel. The EFSA Journal
(2009) 1305, p. 1.
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(d) fejn ikun applikabbli, l-awtorizzazzjonijiet u l-valutazzjoni
jiet attwali;
(e) l-użi proposti fl-ikel u l-livelli ta' użu normali u massimi
proposti fil-kategoriji skont il-lista tal-Unjoni jew f'tip iktar
speċifiku ta' prodott fi ħdan il-kategoriji;
(f) id-dejta dwar sorsi ta' dieta;
(g) il-valutazzjoni ta' espożizzjoni alimentari;
(h) id-dejta bijoloġika u tossikiloġika.
2.
Għal dak li għandu x'jaqsam mad-dejta bijoloġika u tossi
koloġika, imsemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1, l-oqsma
ewlenin li ġejjin għandhom jiġu koperti:
(a) eżami ta' similarità strutturali/metabolika ma' sustanzi għattaħwir f'valutazzjoni tal-grupp ta' aromatizzanti attwali
(VGA);
(b) il-ġenotossiċità;
(c) it-tossiċità subkronika, fejn applikabbli;
(d) it-tossiċità marbuta ma' stadju jew proċess tal-iżvilupp, fejn
applikabbli;
(e) dejta dwar it-tossiċità kronika u l-karċinoġenità, fejn appli
kabbli.
Artikolu 11
Dejta meħtieġa għall-ġestjoni tar-riskju tal-aromatizzanti
Id-dossier imressaq b'appoġġ ta' applikazzjoni għandu jinkludi linformazzjoni li ġejja:
(a) l-identità tal-aromatizzant, inkluża referenza għall-ispeċifi
kazzjonijiet attwali;
(b) il-proprjetajiet organolettiċi tas-sustanza;
(c) il-livelli normali u massimi ta' użu propost fil-kategoriji talikel jew f'ikel iktar speċifiku li jagħmel parti minn waħda
minn dawn il-kategoriji;
(d) il-valutazzjoni tal-espożizzjoni, imsejsa fuq l-użu normali u
massimu għal kull waħda mill-kategoriji jew kull wieħed
mill-prodotti kkonċernati.
KAPITOLU III
ARRANĠAMENTI GĦALL-VERIFIKA TAL-VALIDITÀ TA'
APPLIKAZZJONI

Artikolu 12
Proċeduri
1.
Mal-wasla ta' applikazzjoni l-Kummissjoni għandha tivve
rifika mingħajr dewmien jekk addittiv tal-ikel, enzima tal-ikel
jew aromatizzant jaqax fi ħdan l-ambitu tal-liġi settorjali talikel xierqa u jekk l-applikazzjoni għandhiex l-elementi kollha
meħtieġa skont il-Kapitolu II.
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2.
Fejn l-applikazzjoni għandha l-elementi kollha meħtieġa
skont il-Kapitolu II, il-Kummissjoni għandha, fejn meħtieġ, titlob
l-Awtorità tivverifika kemm hija xierqa d-dejta għall-valutazzjoni
tar-riskju skont l-opinjonijiet xjentifiċi dwar ir-rekwiżiti tad-dejta
għall-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet tas-sustanzi u biex tħejji,
fejn xieraq, opinjoni.
3.
Fi żmien 30 jum tax-xogħol mill-wasla tat-talba talKummissjoni, l-Awtorità għandha tinforma lill-Kummissjoni
b'ittra dwar kemm hija xierqa d-dejta għall-valutazzjoni tarriskju. Jekk id-dejta titqies xierqa għall-valutazzjoni tar-riskju,
il-perjodu ta' valutazzjoni msemmi fl-Artikolu 5(1) tar-Regola
ment (KE) Nru 1331/2008 għandu jibda mid-data meta tasal littra tal-Awtorità għand il-Kummissjoni.
Iżda, skont il-punt (a) tat-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 17(4)
tar-Regolament (KE) Nru 1332/2008, f'każ li tiġi stabbilita l-lista
tal-Unjoni tal-enzimi tal-ikel, l-Artikolu 5(1) tar-Regolament
(KE) Nru 1331/2008 ma japplikax.
4.
F'każ ta' applikazzjoni għal aġġornament tal-lista talUnjoni tal-addittivi tal-ikel, l-enzimi tal-ikel jew l-aromatizzanti,
il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni addizzjonali millapplikant dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw il-validità tal-appli
kazzjoni u tinforma l-applikant dwar il-perjodu li fih għandha
tiġi pprovduta din l-informazzjoni. F'każ ta' applikazzjonijiet
mibgħuta skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru
1332/2008, il-Kummissjoni għandha tiddetermina dan ilperjodu flimkien mal-applikant.
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KAPITOLU IV
OPINJONI TAL-AWTORITÀ

Artikolu 13
Informazzjoni li trid tiġi inkluża fl-opinjoni tal-Awtorità
1.
L-opinjoni tal-Awtorità għandha tinkludi l-informazzjoni li
ġejja:
(a) l-identità u l-karatterizzazzjoni tal-addittivi tal-ikel, l-enzima
tal-ikel jew l-aromatizzant;
(b) il-valutazzjoni tad-dejta bijoloġika u tossikoloġika;
(c) valutazzjoni tal-espożizzjoni alimentari għall-popolazzjoni
Ewropea waqt li jitqiesu sorsi oħra possibbli ta' espożizzjoni
alimentari;
(d) valutazzjoni tar-riskju ġenerali li tistabbilixxi, jekk ikun
possibbli u rilevanti, valur ta' gwida bbażat fuq is-saħħa, u
li jenfasizza l-inċertezzi u l-limitazzjonijiet fejn ikun rile
vanti;
(e) meta l-espożizzjoni alimentari taqbeż il-valur ta' gwida
bbażat fuq is-saħħa identifikat fil-valutazzjoni ġenerali tarriskju, il-valutazzjoni tal-espożizzjoni alimentari tas-sustanza
għandha tingħata fid-dettall, filwaqt li tiġi pprovduta fejn
possibbli l-kontribuzzjoni għall-espożizzjoni totali ta' kull
kategorija ta' ikel jew oġġett tal-ikel li għaliha/għalih l-użu
huwa awtorizzat jew intalab;
(f) konklużjonijiet.

5.
Meta l-applikazzjoni ma tkunx fi ħdan il-liġi settorjali
xierqa tal-ikel jew meta ma jkunx fiha l-elementi kollha
meħtieġa skont il-Kapitolu II jew meta l-Awtorità tqis li ddejta għall-valutazzjoni tar-riskju mhix xierqa, l-applikazzjoni
għandha titqies bħala mhux valida. F'każ bħal dan il-Kummiss
joni għandha tinforma lill-applikant, lill-Istati Membri u lillAwtorità u tindika r-raġunijiet għaliex l-applikazzjoni titqies
mhux valida.

2.
Il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni addizzjonali
speċifika fit-talba tagħha ta' opinjoni tal-Awtorità
KAPITOLU V
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 14
Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

6.
B’deroga mill-paragrafu 5, applikazzjoni tista' titqies bħala
valida wkoll anki jekk ma jkollhiex l-elementi kollha meħtieġa
skont il-Kapitolu II, jekk kemm-il darba l-applikant ikun bagħat
ġustifikazzjoni li tista' tiġi vverifikata għal kull element nieqes.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Għandu japplika mill-11 ta' Settembru 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Marzu 2011.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO
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ANNESS
ITTRA MUDELL LI TINTHEMEŻ MA’ APPLIKAZZJONI GĦAL ADDITTIVI TAL-IKEL
IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Direttorat Ġenerali
Direttorat
Unità
Data: ...........................................................................................
................................................................................................
...............................
Suġġett: Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ addittiv tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008.

 Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ addittiv ġdid tal-ikel
 Applikazzjoni għal modifika tal-kondizzjonijiet ta’ użu ta’ addittiv tal-ikel diġà awtorizzat
 Applikazzjoni għal modifika tal-ispeċifikazzjonijiet ta’ addittiv tal-ikel diġà awtorizzat
(Jekk jogħġbok indika b’mod ċar billi timmarka waħda mill-kaxxi).
L-Applikant(i) u/jew ir-Rappreżentant(i) tiegħu/tagħhom fl-Unjoni Ewropea.
(isem, indirizz, …)
................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................................................................
iressqu (iressaq) din l-applikazzjoni biex jaġġornaw (jaġġorna) il-lista tal-addittivi tal-ikel tal-UE.
Isem l-addittiv tal-ikel:
................................................................................................
.....................................................................................................................................
Numru ELINCS jew EINECS (jekk attribwit)
Nru CAS (jekk applikabbli)
Il-klassi (klassijiet) funzjonali tal-addittivi tal-ikel (1):
(lista)
................................................................................................
.....................................................................................................................................
Kategoriji tal-ikel u livelli meħtieġa:
Kategorija tal-ikel

Livell ta’ użu normali

Livell ta’ użu massimu propost

(1) Il-klassijiet funzjonali ta’ addittivi tal-ikel fl-ikel u tal-addittivi tal-ikel fl-addittivi tal-ikel u l-enzimi tal-ikel huma elenkati fl-Anness I tarRegolament (KE) Nru 1333/2008. Jekk l-addittiv mhux parti mill-klassijiet imsemmija, jista’ jiġi propost isem funzjonali ġdid u
definizzjoni.
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Dejjem tiegħek,
Firma: ................................................................................................................................................................
........................................................
Mehmuża:

 Dossier komplut
 Sommarju pubbliku tad-dossier
 Sommarju fid-dettall tad-dossier
 Lista tal-partijiet tad-dossier mitlub li jridu jiġu ttrattati bħala kunfidenzjali
 Kopja tad-dejta amministrattiva tal-applikant(i)
ITTRA MUDELL LI TINTHEMEŻ MA’ APPLIKAZZJONI GĦAL ENZIMI TAL-IKEL
IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Direttorat Ġenerali
Direttorat
Unità
Data: ...........................................................................................
................................................................................................
...............................
Suġġett: Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ enzima tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008.

 Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ enzima ġdida tal-ikel
 Applikazzjoni għal modifika tal-kondizzjonijiet ta’ użu ta’ enzima tal-ikel diġà awtorizzata
 Applikazzjoni għal modifika tal-ispeċifikazzjonijiet ta’ enzima tal-ikel diġà awtorizzata
(Jekk jogħġbok indika b’mod ċar billi timmarka waħda mill-kaxxi)
L-Applikant(i) u/jew ir-Rappreżentant(i) tiegħu/tagħhom fl-Unjoni Ewropea
(isem, indirizz, …)
................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................................................................
iressqu (iressaq) din l-applikazzjoni biex jaġġornaw (jaġġorna) il-lista tal-enzimi tal-ikel tal-UE.
Isem l-enzima tal-ikel:
................................................................................................
.....................................................................................................................................
Numru tal-Klassifikazzjoni tal-Enzima tal-Kummissjoni tal-Enzimi tal-IUBMB
Il-materjal ta’ sors
................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................................................................
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Isem

Speċifikazzjonijiet

Ikel

Kondizzjonijiet
għall-użu
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Restrizzjonijiet dwar
il-bejgħ tal-enzima
tal-ikel
lill-konsumatur
aħħari

Rekwiżit speċifiku
fir-rigward
tal-ittikkettjar
tal-ikel

Dejjem tiegħek,
Firma: ................................................................................................................................................................
........................................................
Mehmuża:

 Dossier komplut
 Sommarju pubbliku tad-dossier
 Sommarju fid-dettall tad-dossier
 Lista tal-partijiet tad-dossier mitlub li jridu jiġu ttrattati bħala kunfidenzjali
 Kopja tad-dejta amministrattiva tal-applikant(i)
ITTRA MUDELL LI TINTHEMEŻ MA’ APPLIKAZZJONI GĦALL-AROMATIZZANTI
IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Direttorat Ġenerali
Direttorat
Unità
Data: ...........................................................................................
................................................................................................
...............................
Suġġett: Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ aromatizzant tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008.

 Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ sustanza aromatizzanti ġdida
 Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni aromatizzanti ġdida
 Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ prekursur aromatizzanti ġdid
 Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ aromatizzanti bi proċess termali ġdid
 Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ aromatizzanti ieħor ġdid
 Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ materjal ta’ sors ġdid
 Applikazzjoni għal modifika tal-kondizzjonijiet ta’ użu ta’ aromatizzant tal-ikel diġà awtorizzat
 Applikazzjoni għal modifika tal-ispeċifikazzjonijiet ta’ aromatizzant tal-ikel diġà awtorizzat
(Jekk jogħġbok indika b’mod ċar billi timmarka waħda mill-kaxxi)
L-Applikant(i) u/jew ir-Rappreżentant(i) tiegħu/tagħhom fl-Unjoni Ewropea
(isem, indirizz, …)
................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................................................................
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iressqu(iressaq) din l-applikazzjoni biex jaġġornaw(jaġġorna) il-lista dwar l-aromatizzanti tal-ikel tal-UE.
Isem l-aromatizzant jew il-materjal ta’ sors:
................................................................................................
.....................................................................................................................................
Numru FL-, CAS-, JECFA-, CoE (jekk ikun attribwit)
Proprjetajiet organolettiċi tal-aromatizzant
................................................................................................
.....................................................................................................................................
Kategoriji tal-ikel u livelli meħtieġa:
Kategorija tal-ikel

Livell ta’ użu normali

Livell ta’ użu massimu propost

Dejjem tiegħek,
Firma: ................................................................................................................................................................
........................................................
Mehmuża:

 Dossier komplut
 Sommarju pubbliku tad-dossier
 Sommarju fid-dettall tad-dossier
 Lista tal-partijiet tad-dossier mitlub li jridu jiġu ttrattati bħala kunfidenzjali
 Kopja tad-dejta amministrattiva tal-applikant(i)
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REGOLAMENT IMPLIMENTATTIV TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 235/2011
tal-10 ta’ Marzu 2011
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-11 ta’ Marzu
2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Marzu 2011.
Għall-Kummissjoni,
f'isem il-President,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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
MA
TN
TR
ZZ

122,2
55,0
115,9
82,8
94,0

0707 00 05

TR
ZZ

166,8
166,8

0709 90 70

MA
TR
ZZ

43,0
137,5
90,3

0805 10 20

EG
IL
JM
MA
TN
TR
ZZ

56,5
70,5
51,6
49,2
56,2
69,8
59,0

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

42,1
42,1
48,3
44,2

0808 10 80

AR
CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

99,8
101,6
119,8
101,7
52,3
146,4
67,5
98,4

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

89,7
103,2
53,6
182,7
88,8
103,6

(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 IMPLIMENTATTIV TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 236/2011
tal-10 ta’ Marzu 2011
li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta'
ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq
2010/11
għas-sena tas-suq 2010/11 ġew stabbiliti bir-Regolament
tal-Kummissjoni (UE) Nru 867/2010 (3). Dawn il-prezzi
jiet u dazji ġew emendati l-aħħar mir-Regolament talKummissjoni (UE) Nru 232/2011 (4).

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 organizzazz
joni 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
951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għallapplikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006
f'dak li għandu x'jaqsam mal-iskambji mal-pajjiżi terzi fis-settur
taz-zokkor (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2), it-tieni sub
paragrafu, it-tieni sentenza tiegħu,
Billi:
(1)

L-ammonti tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji add
izzjonali applikabbli għall-importazzjoni taz-zokkor
abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u ta' ċerti ġuleppijiet

(2)

L-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha f'idejha llum
twassal biex dawn l-ammonti jiġu mmodifikati, skont irregoli ddettaljati pprovduti fir-Regolament (KE) Nru
951/2006,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-prezzijiet rappreżentattivi u d-dazji addizzjonali applikabbli
għall-importazzjoni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 36 tarRegolament (KE) Nru 951/2006, stabbiliti bir-Regolament (UE)
Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11, huma b'dan mmodi
fikati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-11 ta’ Marzu
2011.

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

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Marzu 2011.
Għall-Kummissjoni,
f'isem il-President,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3) ĠU L 259, 1.10.2010, p. 3.
(4) ĠU L 63, 10.3.2011, p. 15.
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ANNESS
L-ammonti mmodifikati tal-prezzijiet rappreżentattivi u tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni
taz-zokkor abjad, taz-zokkor mhux ipproċessat u tal-prodotti bil-kodiċi NM 1702 90 95, applikabbli
mill-11 ta’ Marzu 2011
(EUR)
Kodiċi NM

Ammont tal-prezz rappreżentattiv għal kull
100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

1701 11 10 (1)

57,95

0,00

1701 11 90 (1)

57,95

0,00

1701 12 10 (1)

57,95

0,00

1701 12 90 (1)

57,95

0,00

(2)

54,91

1,00

1701 99 10 (2)

54,91

0,00

1701 99 90 (2)

54,91

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19

1701 91 00

Ammont tad-dazju addizzjonali għal kull
100 kg nett tal-prodott ikkonċernat

(1) Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt III, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.
(2) Stabbilit għall-kwalità standard kif iddefinita fl-Anness IV, il-punt II, tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.
(3) Stabbilit bħala 1 % tal-kontenut f'sukrożju.
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL 2011/156/PESK
tal-10 ta' Marzu 2011
li timplimenta d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/137/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tassitwazzjoni fil-Libja
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 2011/137/PESK tat-28 ta’ Frar
2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja (1),
u b'mod partikolari l-Artikoli 8(2) tagħha, flimkien mal-Arti
kolu 31(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,
Billi:
(1)

(2)

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Il-persuni u l-entitajiet imsemmijin fl-Anness għal din id-Deċiż
joni għandhom jiġu inklużi fl-Anness IV għad-Deċiżjoni
2011/137/PESK.
Artikolu 2

Fit-28 ta' Frar 2011, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni
2011/137/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sit
wazzjoni fil-Libja.
Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni fil-Libja, persuni u
entitajiet oħra għandhom jiġu inklużi fil-lista ta' persuni
u entitajiet suġġetti għal miżuri restrittivi kif elenkati flAnness IV għal dik id-Deċiżjoni,

(1) ĠU L 58, 3.3.2011, p. 53.

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni
tagħha.
Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Marzu 2011.
Għall-Kunsill
Il-President
MARTONYI J.
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ANNESS
Persuni u entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 1
Persuni
Isem

1.

Is-Sur Mustafa Zarti

Informazzjoni dwar
l-identifikazzjoni

Raġunijiet

twieled fid-29 ta' Marzu
1970, ċittadin Awstrijak
(Nru tal-passaport
P1362998, validu mis-6 ta'
Novembru 2006 sal-5 ta'
Novembru 2016)

Assoċjat mill-qrib mar-reġim u l-viċi
kap eżekuttiv tal-“LibyanInvestiment
Authority”, membru tal-bord tanNational Oil Corporation, kap talkumpannija taż-żejt “Tamoil” u viċi
president tal-First Energy Bank filBaħrejn.

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

(1 )

Entitajiet
Isem

1.

Central Bank of Libya
(CBL)

2.

Libya Africa Investment
Portfolio

3.

Libyan Foreign Bank

4.

Libyan Housing and
Infrastructure Board
(HIB)

5.

Libyan Investment
Authority (LIA,
magħrufa wkoll bħala
Libyan Arab Foreign
Investment Company
(LAFICO))

(1) Data tal-Adozzjoni

Data tal-elenkar

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u
l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta' fi
nanzjament għar-reġim tiegħu.

(1 )

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u
l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta'
finanzjament għar-reġim tiegħu.

(1 )

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u
l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta'
finanzjament għar-reġim tiegħu.

(1 )

Tajora, Tripli, Libja Numru
ta' leġislazzjoni: 60/2006
mill-Kumitat Ġenerali talPoplu Libjan
Tel: +218 21 369 1840,
Fax: +218 21 369 6447
http://www.hib.org.ly

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u
l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta'
finanzjament għar-reġim tiegħu.

(1 )

I Fateh Tower Office No.99
22nd Floor, Borgaida Street,
Tripoli, 1103 Libya,
Phone: 218 21 336 2091,
fax: 218 21 336 2082,
www.lia.ly

Taħt il-kontroll ta' Muammar Qadhafi u
l-familja tiegħu, u sors potenzjali ta'
finanzjament għar-reġim tiegħu.

(1 )

Jamahiriya Street, LAP
Building, PO Box 91330,
Tripoli, Libya

PREZZ TAL-ABBONAMENT 2011 (mingħajr VAT, inklużi l-ispejjeż tal-posta b’kunsinna normali)
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, edizzjoni stampata biss

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 1 100 fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 1 200 fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 770 fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 400 fis-sena

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

multilingwi:
23 lingwa uffiċjali tal-UE

Eur 300 fis-sena

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

Skont il-lingwa/i
tal-Kompetizzjoni

Eur 50 fis-sena

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

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

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