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I
(Atti leġiżlattivi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT (UE) Nru 492/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-5 ta’ April 2011
dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni
(kodifikazzjoni)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

il-ħaddiema tal-Istati Membri dwar l-impjieg, il-paga u lkondizzjonijiet l-oħra ta’ xogħol u impjieg, kif ukoll iddritt ta’ tali ħaddiema li jispostaw ruħhom liberament flUnjoni sabiex iwettqu attivitajiet bħala persuni impjegati
suġġett għal kwalunkwe limitazzjonijiet ġustifikati
minħabba ordni pubbliku, sigurtà pubblika jew saħħa
pubblika.

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 46 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
(3)

Għandhom jiġu previsti dispożizzjonijiet li jippermettu li
jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti bl-Artikoli 45 u 46 tatTrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea filqasam tal-moviment liberu.

(4)

Il-moviment liberu jikkonstitwixxi dritt fundamentali
għall-ħaddiema u l-familji tagħhom. Il-mobbiltà taxxogħol fi ħdan l-Unjoni għandha tkun wieħed millmezzi li bihom ħaddiem hu garantit il-possibbiltà li
jtejjeb il-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol tiegħu u
jmexxi 'l quddiem l-avvanz soċjali tiegħu, filwaqt li
tgħin biex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tal-ekonomiji tal-Istati
Membri. Għandu jiġi affermat id-dritt tal-ħaddiema kollha
fl-Istati Membri li jwettqu l-attività tal-għażla tagħhom fi
ħdan l-Unjoni.

(5)

Dritt bħal dan għandu jkun gawdut mingħajr diskrimi
nazzjoni minn ħaddiema permanenti, staġjonali u talfruntiera u minn dawk li jwettqu l-attivitajiet tagħhom
għall-iskop li jipprovdu servizzi.

(6)

Id-dritt tal-moviment liberu, sabiex ikun jista' jiġi eżer
ċitat bi standards oġġettivi, bil-libertà u d-dinjità, jeħtieġ li
l-ugwaljanza fit-trattament tkun żgurata fil-fatt u fid-dritt
fir-rigward tal-materji kollha li għandhom x'jaqsmu mattwettiq attwali ta’ attivitajiet bħala persuni impjegati u
mal-eliġibbiltà għal dar fejn joqogħdu, u wkoll li ostakoli
għall-mobbiltà tal-ħaddiema għandhom ikunu eliminati,
b'mod partikolari fir-rigward tal-kondizzjonijiet għall-in
tegrazzjoni tal-familja tal-ħaddiem fl-ambjent tal-pajjiż
ospitanti.

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-Parlamenti
nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KEE) Nru 1612/68 tal-Kunsill tal-15 ta’
Ottubru 1968 dwar il-libertà tal-moviment għallħaddiema fi ħdan il-Komunità (3) ġie emendat kemm-il
darba b'mod sostanzjali (4). Għal iktar ċarezza u razzjo
nalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Il-moviment liberu tal-ħaddiema għandu jkun żgurat fi
ħdan l-Unjoni. Il-ksib ta’ dan l-għan jimplika l-abolizzjoni
ta’ kull diskriminazzjoni minħabba ċittadinanza bejn

(1) ĠU C 44, 11.2.2011, p. 170.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta’ Settembru 2010 (għadha
mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u deċiżjoni tal-Kunsill tal21 ta’ Marzu 2011.
(3) ĠU L 257, 19.10.1968, p. 2.
(4) Ara l-Anness I.
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Il-prinċipju ta’ non-diskriminazzjoni bejn ħaddiema talUnjoni jeżiġi li ċ-ċittadini kollha tal-Istati Membri
jkollhom l-istess prijorità fir-rigward tal-impjieg kif hu
gawdut minn ħaddiema nazzjonali.

Il-mekkaniżmu għall-ikklerjar ta’ postijiet vakanti, parti
kolarment permezz tal- kooperazzjoni diretta bejn isservizzi ċentrali tal-impjieg u wkoll bejn is-servizzi reġjo
nali, kif ukoll permezz tal-koordinazzjoni ta l-iskambju
tal-informazzjoni jiżgura b'mod ġenerali stampa ċara tassuq tax-xogħol. Il-ħaddiema li jkunu jixtiequ jispostaw
ruħhom iridu wkoll ikunu regolarment infurmati dwar
kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol.

Rabtiet mill-qrib jeżistu bejn il-moviment liberu talħaddiema, l-impjieg u t-taħriġ professjonali, partikolar
ment fejn tal-aħħar jimmira li jqiegħed lill-ħaddiema
f'qagħda li jkunu jistgħu jilqgħu offerti tal-impjieg minn
reġjuni oħra tal-Unjoni. Rabtiet bħal dawn jeħtieġu li lproblemi li jinqalgħu f'dan ir-rigward m'għandhomx
ikunu aktar studjati għalihom waħedhom imma kkunsi
drati bħala interdipendenti, billi jittieħdu inkunsiderazzjoni wkoll il-problemi tal-impjieg fil-livell reġjonali, u hu
għalhekk neċessarju li jiġu diretti l-isforzi tal-Istati
Membri għall-koordinazzjoni tal-politika tagħhom dwar
ix-xogħol,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I
L-IMPJIEG, L-UGWALJANZA FIT-TRATTAMENT U L-FAMILJI
TAL-ĦADDIEMA
TAQSIMA I

27.5.2011

Artikolu 3
1.
Taħt dan ir-Regolament, dispożizzjonijiet stabbiliti b'liġi,
regolament, jew azzjoni amministrativa ta’ xi Stat Membru
m'għandhomx japplikaw:
(a) fejn huma jillimitaw l-applikazzjoni għal u l-offerti ta’
impjieg, jew id-dritt ta’ ċittadini barranin li jidħlu għal u
jwettqu xogħol jew jissuġġettaw lil dawn għall-kondizzjoni
jiet mhux applikabbli fir-rigward tal-istess ċittadini tagħhom;
jew
(b) fejn, għalkemm applikabbli irrispettivament miċ-ċittadi
nanza, l-għan jew l-effett esklużiv jew prinċipali tagħhom
hu li jżommu ċittadini ta’ Stati Membri oħra 'l bogħod millimpjieg offrut.
L-ewwel subparagrafu m'għandux japplika għall-kondizzjonijiet
marbutin ma’ għarfien lingwistiku minħabba n-natura tal-kariga
li għandha timtela.
2.
Għandhom ikunu inklużi b'mod partikolari fost id-dispo
żizzjonijiet jew prattiki ta’ xi Stat Membru li saret referenza
għalihom fl-ewwel sub-paragrafu tal-paragrafu 1 dawk li:
(a) jippreskrivu proċedura speċjali għar-reklutaġġ ta’ ċittadini
barranin;
(b) jillimitaw jew jagħmlu restrizzjoni fuq ir-reklamar tal-posti
jiet vakanti fl-istampa jew permezz ta’ xi mezz ieħor jew
jagħmluh soġġett għall-kondizzjonijiet ta’ xort'oħra minn
dawk applikabbli għal dawk li jħaddmu li jwettqu l-attivita
jiet tagħhom fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru;

Eliġibbiltà għall-impjieg
Artikolu 1
1.
Kwalunkwe ċittadin ta’ xi Stat Membru, għandu, irrispetti
vament mill-post ta’ residenza tiegħu, ikollu d-dritt li jidħol
għall-attività bħala persuna impjegata, u li jwettaq attività tali,
fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor skont id-dispożizzjonijiet
stabbiliti b'liġi, regolament jew azzjoni amministrattiva li jirre
golaw l-impjieg taċ-ċittadini ta’ dak l-Istat.

2.
Hu għandu, b'mod partikolari, ikollu d-dritt li jidħol għallimpjieg disponibbli fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor bl-istess
prijorità ta’ ċittadini ta’ dak l-Istat.

Artikolu 2
Kwalunkwe ċittadin ta’ xi Stat Membru u kull min iħaddem li
jkunu qegħdin iwettqu xi attività fit-territorju ta’ xi Stat Membru
jistgħu jiskambjaw l-applikazzjonijiet tagħhom għal u l-offerti
tagħhom ta’ impjieg, u jistgħu jikkonkludu u jħaddmu kuntratti
ta’ impjieg skont id-dispożizzjonijiet fis-seħħ stabbiliti b'liġi,
regolament, jew azzjoni amministrativa, mingħajr l-ebda diskri
minazzjoni riżultanti minnhom.

(c) jissuġġettaw l-eliġibbiltà għall-impjieg għall-kondizzjonijiet
ta’ reġistrazzjoni mal-uffiċċji tal-impjieg jew jimpedixxu
reklutaġġ ta’ ħaddiema individwali, fejn persuni li ma
jgħixux fit-territorju ta’ dak l-Istat huma kkonċernati.
Artikolu 4
1.
Dispożizzjonijiet stabbiliti b'liġi, regolament, jew azzjoni
amministrattiva tal-Istati Membri li jirrestrinġu b'numru jew
persentaġġ l-impjieg ta’ ċittadini barranin fi kwalunkwe intrap
riża, fergħa ta’ attività jew reġjun, jew f'livell nazzjonali,
m'għandhomx japplikaw għal ċittadini tal-Istati Membri l-oħra.
2.
Meta fi Stat Membru l-għoti ta’ kwalunkwe benefiċċju lillintrapriżi huwa suġġett għall-impjieg ta’ persentaġġ minimu ta’
ħaddiema nazzjonali, iċ-ċittadini tal-Istati Membri l-oħra
għandhom jingħaddu bħala ħaddiema nazzjonali, suġġett
għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki
Professjonali (1).
(1) ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22.
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Artikolu 5
Ċittadin ta’ xi Stat Membru li jfittex impjieg fit-territorju ta’ Stat
Membru ieħor għandu jirċievi l-istess għajnuna hemmhekk bħal
dik mogħtija mill-uffiċċji tal-impjieg f'dak l-Istat lil ċittadini
tagħhom li jkunu qegħdin ifittxu impjieg.
Artikolu 6
1.
L-ingaġġ u r-reklutaġġ ta’ ċittadin ta’ Stat Membru wieħed
għal kariga fi Stat Membru ieħor m'għandhomx jiddependu fuq
kriterji mediċi, professjonali jew kriterji oħrajn li huma diskri
minatorji fuq il-bażi ta’ ċittadinanza, bi tqabbil ma’ dawk appli
kati għal ċittadini tal-Istat Membru l-ieħor li jkunu jixtiequ
jwettqu l-istess attività.
2.
Ċittadin ta’ Stat Membru li għandu offerta f'ismu
mingħand persuna li tħaddem fi Stat Membru minbarra dak li
tiegħu hu għandu ċ-ċittadinanza jista' jkollu joqgħod għal test
professjonali, jekk min iħaddem espressament jitlob dan meta
jkun qed jagħmel l-offerta tiegħu ta’ impjieg.

TAQSIMA 2

L 141/3

L-ewwel subparagrafu ta’ dan l-Artikolu m'għandux jaffettwa
liġijiet jew regolamenti f'ċerti Stati Membri li jagħtu drittijiet
aktar estensivi lil ħaddiema ġejjin minn Stati Membri oħra.
Artikolu 9
1.
Ħaddiem ċittadin ta’ xi Stat Membru u li hu impjegat fitterritorju ta’ Stat Membru ieħor għandu jgawdi d-drittijiet u lbenefiċċji kollha mogħtija lill-ħaddiema nazzjonali f'dak li
għandu x'jaqsam ma’ dar fejn jgħix inkluża l-proprjetà tat-tip
ta’ dar li jeħtieġ.
2.
Il-ħaddiem imsemmi fil-paragrafu 1 jista', bl-istess dritt
bħaċ-ċittadini ta’ dak l-Istat Membru, iniżżel ismu fil-lista ta’
djar għall-abitazzjoni fir-reġjun li fih hu jkun impjegat fejn
lista bħal din teżisti; huwa għandu jgawdi l-benefiċċji u prijori
tajiet li jirrizultaw.
Jekk il-familja tiegħu tkun baqgħet fil-pajjiż mnejn hu jkun ġie,
hija għandha tiġi kkunsidrata għal dan l-iskop bħala li toqgħod
fir-reġjun imsemmi, fejn il-ħaddiema nazzjonali jibbenefikaw
minn preżunzjoni simili.

Impjieg u ugwaljanza fit-trattament
Artikolu 7
1.
Ħaddiem ċittadin ta’ xi Stat Membru ma jistax, fit-terri
torju ta’ Stat Membru ieħor, ikun trattat b'mod differenti minn
ħaddiema nazzjonali minħabba ċ-ċittadinanza tiegħu fir-rigward
ta’ kwalunkwe kondizzjoni tal-impjieg u tax-xogħol, partikolar
ment fir-rigward ta’ paga, tkeċċija u jekk hu jisfa' mingħajr
xogħol, ingaġġ mill-ġdid jew impjieg mill-ġdid.
2.
Huwa għandu jgawdi l-istess vantaġġi soċjali u ta’ taxxa
bħall-ħaddiema nazzjonali.
3.
Huwa għandu ukoll, bis-saħħa tal-istess dritt u taħt l-istess
kondizzjonijiet bħall-ħaddiema nazzjonali, ikollu aċċess għal
taħriġ fi skejjel professjonali u ċentri għal taħriġ mill-ġdid.

TAQSIMA 3

Il-familji tal-ħaddiema
Artikolu 10
It-tfal ta’ ċittadin ta’ Stat Membru li hu jew kien impjegat fitterritorju ta’ Stat Membru ieħor għandhom ikunu ammessi
għall-korsijiet edukattivi ġenerali, ta’ apprendistat u ta’ taħriġ
professjonali ta’ dak l-Istat taħt l-istess kondizzjonijiet bħal ċitta
dini ta’ dak l-Istat, jekk dawn it-tfal ikunu qegħdin jgħixu fitterritorju tiegħu.
L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-isforzi kollha biex
dawn it-tfal ikunu jistgħu jattendu għal dawn il-korsijiet taħt
l-aħjar kondizzjonijiet possibbli.

KAPITOLU II

4.
Kwalunkwe klawżola ta’ ftehim kollettiv jew individwali
jew ta’ kwalunkwe regolament kollettiv ieħor li tikkonċerna leliġibbiltà għall-impjieg, paga u kondizzjonijiet oħra ta’ xogħol
jew tkeċċija għandha tkun nulla u bla effett sa fejn tistabbilixxi
jew tawtorizza kondizzjonijiet diskriminatorji fir-rigward ta’
ħaddiema ċittadini tal-Istati Membri l-oħra.
Artikolu 8
Ħaddiem ċittadin ta’ Stat Membru u li hu impjegat fit-territorju
ta’ Stat Membru ieħor għandu jgawdi ugwaljanza fit-trattament
fir-rigward ta’ sħubija fi trejdunjins u t-tħaddim ta’ drittijiet
marbutin magħhom, inkluż id-dritt għall-vot u li jkun eliġibbli
għall-postijiet ta’ amministrazzjoni jew treġija ta’ trejdunjin. Hu
jista' jkun eskluż milli jieħu sehem fit-tmexxija ta’ korpi rregolati
mid-dritt pubbliku u milli jieħu impjieg irregolat mid-dritt
pubbliku. Barra minn dan, huwa għandu jkollu d-dritt ta’ eleġibbiltà għal korpi rappreżentattivi tal-ħaddiema fl-intrapriża.

L-IKKLERJAR TA' POSTIJIET VAKANTI U APPLIKAZZJONIJIET
GĦALL-IMPJIEG
TAQSIMA 1

Kooperazzjoni bejn l-istat membri u mal-kummissjoni
Artikolu 11
1.
L-Istati Membri jew il-Kummissjoni għandhom jinstigaw
jew flimkien jidħlu għal kwalunkwe studju dwar l-impjieg jew
il-qgħad li huma jikkunsidraw neċessarju għall-moviment liberu
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni.
Is-servizzi ċentrali tal-impjieg tal-Istati Membri għandhom
jikkooperaw mill-qrib ma’ xulxin u mal-Kummissjoni bil-għan
li jaġixxu flimkien fir-rigward ta’ kklerjar ta’ postijiet vakanti u
applikazzjonijiet għall-impjieg fi ħdan l-Unjoni u l-ippustjar
riżultanti ta’ ħaddiema fl-impjieg.
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2.
Għal dan il-għan l-Istati Membri għandhom jaħtru servizzi
speċjalizzati li għandhom ikunu fdati bl-organizzazzjoni ta’
xogħol fl-oqsma li saret referenza għalihom fit-tieni subparag
rafu tal-paragrafu 1 u jikkooperaw ma’ xulxin u mad-diparti
menti tal-Kummissjoni.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummisjoni dwar
kwalunkwe tibdil fil-ħatra ta’ dawn is-servizzi; il-Kummissjoni
għandha tippubblika dettalji dwarhom għall-informazzjoni f'IlĠurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Artikolu 12
1.
L-Istati Membri għandhom jibgħatu lill-Kummissjoni in
formazzjoni dwar problemi li jinħolqu inkonnessjoni mal-movi
ment liberu u l-impjieg tal-ħaddiema, kif ukoll informazzjoni
dwar l-istat u l-iżvilupp tal-impjieg.

27.5.2011

(d) informazzjoni, skont ir-reġjun u l-fergħa ta’ attività, dwar
applikanti li ddikjaraw li huma effettivament lesti jaċċettaw
impjieg f'pajjiż ieħor.

Is-servizz speċjalizzat ta’ kull Stat Membru għandu jgħaddi din
l-informazzjoni lis-servizzi u lill-aġenziji tal-impjieg xierqa
kemm jista' jkun malajr.

2.
Id-dettalji ta’ postijiet vakanti u applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu ċċirkolati skont sistema
uniformi li għandha titwaqqaf mill-Uffiċċju Ewropew għallKoordinazzjoni msemmi fl-Artikolu 18 b'kollaborazzjoni malKumitat Tekniku.

Din is-sistema tista' tigi adattata jekk ikun meħtieġ.
2.
Il-Kummissjoni, filwaqt li tieħu inkonsiderazzjoni bl-aħjar
mod possibbli l-opinjoni tal-Kumitat Tekniku msemmi fl-Arti
kolu 29 (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “Kumitat Tekniku”),
għandha tistabbilixxi l-mod li bih l-informazzjoni msemmija filparagrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tiġi mħejjija.
3.
Skont il-proċedura stabbilita mill-Kummissjoni, filwaqt li
jieħu inkonsiderazzjoni bl-aħjar mod possibbli l-opinjoni talKumitat Tekniku, is-servizz speċjalizzat ta’ kull Stat Membru
għandu jibgħat lis-servizzi speċjalizzati tal-Istati Membri l-oħra
u lill-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni msemmi fl-Arti
kolu 18, l-informazzjoni li tikkonċerna l-kondizzjonijiet talħajja u tax-xogħol u l-istat tas-suq tax-xogħol li tista' tkun ta’
gwida għall-ħaddiema mill-Istati Membri l-oħra. Din l-infor
mazzjoni għandha tiġi aġġornata regolarment.
Is-servizzi speċjalizzati tal-Istati Membri l-oħra għandhom
jiżguraw li tingħata pubbliċità wiesgħa lil din l-informazzjoni,
partikolarment billi tiċċirkolaha fost is-servizzi tal-impjieg xierqa
u bil-mezzi kollha ta’ komunikazzjoni adattati biex jinfurmaw
lill-ħaddiema kkonċernati.
TAQSIMA 2

Artikolu 14
1.
Kull post vakanti fis-sens tal-Artikolu 13, ikkomunikat lisservizzi tal-impjieg ta’ Stat Membru, għandu jiġi nnotifikat lil u
pproċessat mis-servizzi tal-impjieg kompetenti tal-Istati Membri
l-oħra kkonċernati.

Dawn is-servizzi għandhom jgħaddu lis-servizzi tal-ewwel Stat
Membru d-dettalji ta’ applikazzjonijiet adattati.

2.
L-applikazzjonijiet għall-impjieg imsemmija fil-punt (c) talewwel subparagrafu tal-Artikolu 13(1), għandhom ikunu
mwieġba mis-servizzi rilevanti tal-Istati Membri fi żmien raġo
nevoli, li ma jaqbiżx xahar.

3.
Is-servizzi tal-impjieg għandhom jagħtu lill-ħaddiema li
huma ċittadini tal-Istati Membri l-istess prijorità li jagħtu lmiżuri rilevanti lill-ħaddiema nazzjonali vis-à-vis ħaddiema li
huma ċittadini ta’ pajjiżi terzi.

Makkinarju għall-ikklerjar ta' postijiet vakanti
Artikolu 13
1.
Is-servizz speċjalizzat ta’ kull Stat Membru għandu rego
larment jibgħat lis-servizzi speċjalizzati tal-Istati Membri l-oħra
u lill-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni msemmi fl-Arti
kolu 18:

Artikolu 15
1.
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 14 għandhom jiġu impli
mentati mis-servizzi speċjalizzati. Madanakollu, sa fejn kienu
awtorizzati mis-servizzi ċentrali u sa fejn l-organizzazzjoni
tas-servizzi tal-impjieg ta’ Stat Membru u t-tekniki tat-tqegħid
użati jagħmluh possibbli,

(a) dettalji tal-postijiet vakanti li jistgħu jimtlew minn ċittadini
ta’ Stati Membri oħra;
(a) is-servizzi tal-impjieg reġjonali tal-Istati Membri għandhom:
(b) dettalji tal-postijiet vakanti indirizzati lil pajjiżi terzi;
(c) dettalji tal-applikazzjonijiet għal impjieg ta’ dawk li
esprimew formalment ix-xewqa li jaħdmu fi Stat Membru
ieħor;

(i) fuq il-bażi tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 13, li
fuqha l-azzjoni approprjata tittieħed, iġibu flimkien
b'mod dirett u jikklerjaw postijiet vakanti u applikazz
jonijiet għall-impjieg;
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(ii) jistabbilixxu relazzjonijiet diretti għall-ikklerjar:
— ta' postijiet vakanti offerti lil impjegat imsemmi;
— tal-applikazzjonijiet
individwali
għall-impjieg
mibgħutin jew lil servizz tal-impjieg speċifiku jew
lil min iħaddem li qiegħed iwettaq l-attività tiegħu
fl-inħawi koperti minn dan is-servizz;
— fejn l-operazzjonijiet ta’ kklerjar jikkonċernaw
ħaddiema staġjonali li għandhom ikunu reklutati
malajr kemm jista' jkun;
(b) is-servizzi responsabbli territorjalment għar-reġuni fil-frun
tiera ta’ żewġ Stati Membri jew iktar għandhom regolarment
jiskambjaw informazzjoni dwar postijiet vakanti u appli
kazzjonijiet għall-impjieg fir-reġjun tagħhom u, waqt li
jaġixxu skont l-arranġamenti tagħhom ma’ servizzi talimpjieg tal-pajjiżi tagħhom, għandhom direttament iġibu
flimkien u jikklerjaw postijiet vakanti u applikazzjonijiet
għall-impjieg.
Jekk ikun meħtieġ, is-servizzi responsabbli territorjalment
għal reġuni fil-fruntiera għandhom iwaqqfu wkoll strutturi
ta’ servizz u kooperazzjoni sabiex jipprovdu:
— lill-utenti b'informazzjoni prattika kemm jista' jkun dwar
aspetti varji ta’ mobbiltà, u
— lill-amministrazzjoni u l-forza tax-xogħol, lis-servizzi
soċjali (partikolarment pubbliċi, privati jew dawk ta’
interess pubbliku) u lill-istituzzjonijiet kollha kkonċer
nati, b'qafas ta’ miżuri koordinati dwar il-mobbiltà;
(c) is-servizzi uffiċjali tal-impjieg li jispeċjalizzaw f'xi okkupazzjonijiet jew kategoriji speċifiċi ta’ persuni għandhom jikkoo
peraw direttament ma’ xulxin.
2.
L-Istati Membri kkonċernati għandhom jibagħtu lillKummissjoni l-lista, imħejjija bi qbil komuni, ta’ servizzi msemmija fil-paragrafu 1; il-Kummissjoni għandha tippubblika
din il-lista, u kwalunkwe emenda għaliha, f'Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea.
Artikolu 16
L-adozzjoni ta’ proċeduri ta’ reklutaġġ kif applikati mill-korpi ta’
implimentazzjoni previsti taħt ftehimiet konklużi bejn żewġ
Stati Membri jew aktar m'għandhiex tkun obbligatorja.
TAQSIMA 3
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l-Kummissjoni għandhom mill-inqas darba fis-sena janalizzaw
flimkien ir-riżultati tal-arranġamenti tal-Unjoni dwar il-postijiet
vakanti u l-applikazzjonijiet għall-impjieg.

2.
L-Istati Membri għandhom jeżaminaw mal-Kummissjoni lpossibbiltajiet kollha biex tingħata prijorità lil ċittadini ta’ Stati
Membri meta jimtlew postijiet vakanti għall-impjieg sabiex
jinkiseb bilanċ bejn il-postijiet vakanti u applikazzjonijiet
għall-impjieg fi ħdan l-Unjoni. Huma għandhom jadottaw kull
miżura neċessarja għal dan il-għan.

3.
Kull sentejn, il-Kummissjoni għandha tagħti rapport lillParlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u
Soċjali Ewropew dwar l-implimentazzjoni tal-Kapitolu II, li
jiġbor fil-qosor l-informazzjoni meħtieġa u l-informazzjoni
miksuba mill-istudji u r-riċerki magħmula, u jenfasizza kull
punt utli fir-rigward tal-iżviluppi fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni.

TAQSIMA 4

Uffiċċju ewropew għall-koordinazzjoni
Artikolu 18
L-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni ta’ Kklerjar ta’ Postijiet
Vakanti u Applikazzjonijiet għall-Impjieg (minn hawn 'il
quddiem imsejjaħ “l-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni”),
stabbilit fi ħdan il-Kummissjoni għandu jkollu l-kompitu ġene
rali li jippromwovi kklerjar ta’ postijiet vakanti fuq il-livell talUnjoni. Huwa għandu jkun responsabbli, partikolarment, għaddoveri tekniċi kollha f'dan il-qasam li, taħt id-dispożizzjonijiet
ta’ dan ir-Regolament, huma assenjati lill-Kummissjoni, u speċ
jalment sabiex jgħin is-servizzi tal-impjieg nazzjonali.

Huwa għandu jagħti fil-qosor l-informazzjoni msemmija fl-Arti
koli 12 u 13 u d-data li toħroġ mill-istudji u riċerka mwettqa
b'konformità mal-Artikolu 11, sabiex joħroġ fid-deher
kwalunkwe fatt utli dwar żviluppi mbassra fuq is-suq tax-xogħol
tal-Unjoni; fatti bħal dawn għandhom ikunu kkomunikati lisservizzi speċjalizzati tal-Istati Membri u lill-Kumitat Konsultattiv
imsemmi fl-Artikolu 21 u lill-Kumitat Tekniku.

Artikolu 19
1.
L-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni għandu jkun
responsabbli, partikolarment:

(a) biex jikkoordina l-mizuri prattiċi neċessarji għall-ikklerjar ta’
postijiet vakanti fuq il-livell tal-Unjoni u biex janalizza lmovimenti riżultanti tal-ħaddiema;

Miżuri biex jiġi kkontrollat il-bilanċ tas-suq tax-xogħol
Artikolu 17
1.
Fuq il-bażi ta’ rapport mill-Kummissjoni ppreparat abbażi
ta’ informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri, dawn tal-aħħar u

(b) biex jikkontribwixxi għal tali objettivi billi jimplimenta,
f'kooperazzjoni mal-Kumitat Tekniku, metodi ta’ azzjoni
konġunta fuq livell amministrattiv u tekniku;
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(c) biex iwettaq, fejn tqum ħtieġa speċjali, u bi ftehim masservizzi speċjalizzati, il-ġbir flimkien ta’ postijiet vakanti u
applikazzjonijiet għall-impjieg għall-ikklerjar minn dawn isservizzi speċjalizzati.
2.
Huwa għandu jikkomunika lis-servizzi speċjalizzati posti
jiet vakanti u applikazzjonijiet għall-impjieg mibgħuta diretta
ment lill-Kummissjoni, u għandu jkun infurmat bl-azzjoni li
ttieħdet dwarhom.
Artikolu 20
Il-Kummissjoni tista', bi ftehim mal-awtorità kompetenti ta’ kull
Stat Membru, u skont il-kondizzjonijiet u proċeduri li hija
għandha tiddetermina fuq il-bażi tal-Opinjoni tal-Kumitat
Tekniku, torganizza żjarat u inkarigi għall-uffiċjali ta’ Stati
Membri oħra u wkoll programmi avvanzati għall-persunal speċ
jalizzat.

KAPITOLU III
KUMITATI BIEX TIĠI ŻGURATA KOOPERAZZJONI MILL-QRIB
BEJN L-ISTATI MEMBRI F'MATERJI LI JIKKONĊERNAW ILMOVIMENT LIBERU TAL-ĦADDIEMA U L-IMPJIEG TAGĦHOM
TAQSIMA 1
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dwar skambju ta’ informazzjoni li tikkonċerna żvilupp fissuq tax-xogħol, dwar il-moviment ta’ ħaddiema bejn Stati
Membri, dwar programmi jew mizuri biex jiġu żviluppati
gwida professjonali u taħriġ professjonali li x'aktarx izidu lpossibbiltajiet ta’ moviment liberu u impjieg, u dwar ilforom kollha ta’ assistenza lill-ħaddiema u l-familji tagħhom,
inklużi għajnuna soċjali u djar għall-ħaddiema.
Artikolu 23
1.
Il-Kumitat Konsultattiv għandu jkun kompost minn sitt
membri għal kull Stat Membru, li tnejn minnhom għandhom
jirrappreżentaw il-Gvern, tnejn lit-trejdunjins u tnejn lill-assoċ
jazzjonijiet ta’ min iħaddem.
2.
Għal kull waħda minn dawn il-kategoriji msemmija filparagrafu 1, membru supplenti wieħed għandu jkun maħtur
minn kull Stat Membru.
3.
Iż-żmien ta’ kariga tal-membri u tal-membri supplenti
għandu jkun ta’ sentejn. Il-ħatra tagħhom tista' tiġi mġedda.
Mat-tmiem taż-żmien tagħhom fil-kariga, il-membri u l-membri
supplenti għandhom jibqgħu fil-kariga sakemm jiġu mibdula
jew sakemm il-ħatriet tagħhom jiġu mġedda.

Il-kumitat konsultattiv
Artikolu 21

Artikolu 24

Il-Kumitat Konsultattiv għandu jkun responsabbli biex jassisti lKummissjoni fl-eżami ta’ kwistjonijiet li jirriżultaw mill-appli
kazzjoni tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea
u l-miżuri meħuda għall-implimentazzjoni tiegħu, f'materji li
jikkonċernaw il-moviment liberu tal-ħaddiema u l-impjieg
tagħhom.

Il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat Konsultattiv
għandhom ikunu maħtura mill-Kunsill li għandu jagħmel
ħiltu, meta jkun qiegħed jagħżel rappreżentanti ta’ trejdunjins
u assoċjazzjonijiet ta’ min iħaddem, biex jikseb rappreżentazzjoni adekwata fuq il-Kumitat tas-setturi ekonomiċi varji konċer
nati.

Artikolu 22

Il-lista tal-membri u tal-membri supplenti għandha tkun ipp
ubblikata mill-Kunsill għall-informazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kumitat Konsultattiv għandu jkun responsabbli, partikolar
ment:
(a) biex jeżamina kull problema li tikkonċerna l-moviment
liberu u l-impjieg fil-qafas tal-politiki nazzjonali dwar
ħaddiema disponibbli, bil-għan li ssir koordinazzjoni talpolitiki tal-impjieg tal-Istati Membri, li b'hekk tikkontrib
wixxi għall-izvilupp tal-ekonomiji u għal titjib fil-bilanċ
tas-suq tax-xogħol;
(b) biex jagħmel studju ġenerali tal-effetti tal-implimentazzjoni
ta’ dan ir-Regolament u kwalunkwe mizuri supplementari;

Artikolu 25
Il-Kumitat Konsultattiv għandu jkun ippresedut minn membru
tal-Kummissjoni jew rappreżentant tiegħu. Il-President
m'għandux jivvota. Il-Kumitat għandu jiltaqa' għall-inqas darb
tejn fis-sena. Huwa għandu jiġi msejjaħ mill-President tiegħu,
jew fuq inizjattiva tiegħu stess, inkella fuq talba ta’ mill-inqas
terz tal-membri.
Is-servizzi segretarjali għandhom ikunu pprovduti għall-Kumitat
mill-Kummissjoni.

(c) biex jissottometti lill-Kummissjoni kwalunkwe proposta
motivata sabiex jiġi rivedut dan ir-Regolament;

Artikolu 26

(d) biex jagħti, jew fuq talba tal-Kummissjoni inkella fuq l-iniz
jattiva tiegħu stess, opinjonijiet motivati dwar kwistjonijiet
ġenerali jew dwar kwistjonijiet ta’ prinċipju, partikolarment

Il-President jista' jistieden individwi jew rappreżentanti ta’ korpi
b'esperjenza wiesgħa fil-qasam tal-impjieg jew moviment ta’
ħaddiema biex jieħdu sehem f'laqgħat bħala osservaturi jew
bħala esperti. Il-President jista' jkun assistit minn konsulenti
esperti.
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Artikolu 27
1.
Opinjoni mogħtija mill-Kumitat m'għandhiex tkun valida
jekk żewġ terzi tal-membri ma jkunux preżenti.
2.
Opinjonijiet għandhom jaffermaw ir-raġunijiet li fuqhom
huma bbażati; huma għandhom jiġu adottati b'maġġoranza
assoluta tal-voti validament mitfugħa; huma għandhom ikunu
akkumpanjati bi stqarrija bil-miktub tal-opinjonijiet espressi
mill-minoranza, meta din tal-aħħar titlob hekk.
Artikolu 28
Il-Kumitat Konsultattiv għandu jistabbilixxi l-metodi ta’ ħidma
tiegħu b'regoli ta’ proċedura li għandhom jidħlu fis-seħħ wara li
l-Kunsill, wara li jkun irċieva opinjoni mill-Kummissjoni, ikun ta
l-approvazzjoni tiegħu. Id-dħul fis-seħħ ta’ kwalunkwe emenda
li l-Kumitat jiddeċiedi li jagħmel għal dawn ir-regoli għandu
jkun suġġett għall-istess proċedura.

TAQSIMA 2

Il-kumitat tekniku
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2.
Kull Gvern għandu jaħtar membru supplenti minn fost irrappreżentanti l-oħra tiegħu, membri jew membri supplenti, fuq
il-Kumitat Konsultattiv.

Artikolu 32
Il-Kumitat Tekniku għandu jkun ippresedut minn membru talKummissjoni jew rappreżentant tiegħu. Il-President m'għandux
jivvota. Il-President u l-membri tal-Kumitat jistgħu jkunu assistiti
minn konsulenti esperti.

Is-servizzi segretarjali għandhom ikunu pprovduti lill-Kumitat
mill-Kummissjoni.

Artikolu 33
Il-proposti u l-opinjonijiet formulati mill-Kumitat Tekniku
għandhom ikunu sottomessi lill-Kummissjoni, u l-Kumitat
Konsultattiv għandu jkun infurmat b'dan. Kwalunkwe proposta
u opinjoni tali għandha tkunu akkumpanjata bi stqarrija bilmiktub tal-opinjonijiet espressi mill-membri varji tal-Kumitat
Tekniku meta dawn tal-aħħar jitolbu hekk.

Artikolu 29
Il-Kumitat Tekniku għandu jkun responsabbli li jassisti lillKummissjoni biex tħejji, tippromwovi u ssegwi x-xogħol u lmiżuri tekniċi kollha sabiex jingħata effett lil dan ir-Regolament
u kwalunkwe miżura supplementari.
Artikolu 30

Artikolu 34
Il-Kumitat Tekniku għandu jistabbilixxi l-metodi ta’ ħidma
tiegħu b'regoli ta’ proċedura li għandhom jidħlu fis-seħħ wara
li l-Kunsill, wara li jkun irċieva opinjoni mill-Kummissjoni, ikun
ta l-approvazzjoni tiegħu. Id-dħul fis-seħħ ta’ kwalunkwe
emenda li l-Kumitat jiddeċiedi li jagħmel għal dawn ir-regoli
għandu jkun suġġett għall-istess proċedura.

Il-Kumitat Tekniku għandu jkun responsabbli, partikolarment:
(a) biex jippromwovi u javvanza kooperazzjoni bejn l-awtorita
jiet pubbliċi konċernati fl-Istati Membri dwar il-kwistjonijiet
tekniċi kollha marbutin mal-moviment liberu tal-ħaddiema
u l-impjieg tagħhom;
(b) biex jifformula proċeduri għall-organizzazzjoni tal-attivitajiet
konġunti tal-awtoritajiet pubbliċi kkonċernati;

KAPITOLU IV
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 35
Ir-regoli ta’ proċedura tal-Kumitat Konsultattiv u tal-Kumitat
Tekniku fis-seħħ fit-8 ta’ Novembru 1968 għandhom ikomplu
japplikaw.

Artikolu 36
(c) biex jiffaċilita l-ġbir ta’ informazzjoni li x'aktarx tkun ta’ użu
għall-Kummissjoni u għall-istudji u riċerka previsti f'dan irRegolament u jinkoraġġixxi skambju ta’ informazzjoni u
esperjenza bejn il-korpi amministrattivi kkonċernati;
(d) biex jinvestiga fuq livell tekniku l-armonizzazzjoni talkriterji li bihom Stati Membri jevalwaw l-istat tas-swieq
tax-xogħol tagħhom.
Artikolu 31
1.
Il-Kumitat Tekniku għandu jkun kompost minn rappre
żentanti tal-Gvernijiet tal-Istat Membri. Kull Gvern għandu
jaħtar bħala membru tal-Kumitat Tekniku, wieħed mill-membri
li jirrappreżentawh fuq il-Kumitat Konsultattiv.

1.
Dan ir-Regolament m'għandux jaffettwa d-dispożizzjonijiet
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija
Atomika li jittrattaw dwar eliġibbiltà għall-impjieg imħarreġ
fil-qasam tal-enerġija nukleari, lanqas kwalunkwe miżura
meħuda b'konformità ma’ dan it-Trattat.

Madanakollu, dan ir-Regolament għandu japplika għall-katego
rija ta’ ħaddiema msemmija fl-ewwel subparagrafu u għallmembri tal-familji tagħhom sa fejn il-pożizzjoni legali tagħhom
mhijiex irregolata mit-Trattat jew il-mizuri msemmija hawn fuq.

2.
Dan ir-Regolament m'għandux jaffettwa miżuri meħudin
skont l-Artikolu 48 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea.
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3.
Dan ir-Regolament m'għandux jaffettwa l-obbligi ta’ Stati
Membri li joħorġu minn relazzjonijiet speċjali jew ftehimiet filfutur ma’ ċerti pajjiżi jew territorji mhux Ewropej, ibbazati fuq
rabtiet istituzzjonali eżistenti fit-8 ta’ Novembru 1968, jew
ftehim diġà ezistenti fit-8 ta’ Novembru 1968 ma’ ċerti pajjiżi
jew territorji mhux Ewropej, ibbazati fuq rabtiet istituzzjonali
bejniethom.

27.5.2011

Artikolu 39
In-nefqa amministrattiva tal-Kumitat Konsultattiv u tal-Kumitat
Tekniku għandha tkun inkluża fil-baġit ġenerali tal-Unjoni
Ewropea fit-taqsima dwar il-Kummissjoni.

Artikolu 40
Ħaddiema minn pajjiżi jew territorji bħal dawn li skont din iddispożizzjoni qegħdin iwettqu attivitajiet bħala persuni impjegati
fit-territorju ta’ xi wieħed minn dawk l-Istati Membri ma jkunux
jistgħu jinvokaw il-benefiċċju tad-dispożizzjonijiet ta’ dan irRegolament fit-territorju tal-Istati Membri l-oħra.

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-Istati Membri u għaċċittadini tagħhom, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 2 u 3.

Artikolu 41
Ir-Regolament (KEE) Nru 1612/68 huwa mħassar.

Artikolu 37
L-Istati Membri għandhom, għal skopijiet ta’ informazzjoni,
jikkomunikaw lill-Kummisjoni t-test ta’ ftehimiet, konvenzjoni
jiet jew arranġamenti konklużi bejniethom fil-qasam talħaddiema disponibbli bejn id-data tal-iffirmar tagħhom u dik
tad-dħul fis-seħħ tagħhom.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu
bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw
skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 38
Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri b'konformità ma’ dan irRegolament għall-implimentazzjoni tiegħu. Għal dan il-għan,
hija għandha taġixxi b'kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet
pubbliċi ċentrali tal-Istati Membri.

Artikolu 42
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
dak 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 Strasburgu, il-5 ta’ April 2011.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

J. BUZEK

GYŐRI E.

27.5.2011
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ANNESS I
IR-REGOLAMENT IMĦASSAR FLIMKIEN MA’ LISTA TAL-EMENDI SUĊĊESSIVI TIEGĦU

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1612/68
(ĠU L 257, 19.10.1968, p. 2)
Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 312/76
(ĠU L 39, 14.2.1976, p. 2)
Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2434/92
(ĠU L 245, 26.8.1992, p. 1)
Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77)

L-Artikolu 38(1) biss

MT
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ANNESS II
Tabella ta’ korrelazzjoni

Ir-Regolament (KEE) Nru 1612/68

Dan ir-Regolament

L-Ewwel Parti

Kapitolu I

Titolu I

Taqsima 1

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 3(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 3(1), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 3(1), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 3(1), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 3(1), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 3(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 3(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 3(2)

Artikolu 3(2)

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 6

Artikolu 6

Titolu II

Taqsima 2

Artikolu 7

Artikolu 7

Artikolu 8(1)

Artikolu 8

Artikolu 9

Artikolu 9

Titolu III

Taqsima 3

Artikolu 12

Artikolu 10

It-Tieni Parti

Kapitolu II

Titolu I

Taqsima 1

Artikolu 13

Artikolu 11

Artikolu 14

Artikolu 12

Titolu II

Taqsima 2

Artikolu 15

Artikolu 13

Artikolu 16

Artikolu 14

Artikolu 17

Artikolu 15

Artikolu 18

Artikolu 16

Titolu III

Taqsima 3

MT
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Ir-Regolament (KEE) Nru 1612/68
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Dan ir-Regolament

Artikolu 19

Artikolu 17

Titolu IV

Taqsima 4

Artikolu 21

Artikolu 18

Artikolu 22

Artikolu 19

Artikolu 23

Artikolu 20

It-Tielet Parti

Kapitolu III

Titolu I

Taqsima 1

Artikolu 24

Artikolu 21

Artikolu 25

Artikolu 22

Artikolu 26

Artikolu 23

Artikolu 27

Artikolu 24

Artikolu 28

Artikolu 25

Artikolu 29

Artikolu 26

Artikolu 30

Artikolu 27

Artikolu 31

Artikolu 28

Titolu II

Taqsima 2

Artikolu 32

Artikolu 29

Artikolu 33

Artikolu 30

Artikolu 34

Artikolu 31

Artikolu 35

Artikolu 32

Artikolu 36

Artikolu 33

Artikolu 37

Artikolu 34

Ir-Raba’ Parti

Kapitolu IV

Titolu I

—

Artikolu 38

—

Artikolu 39

Artikolu 35

Artikolu 40

—

Artikolu 41

—

Titolu II

—

Artikolu 42(1)

Artikolu 36(1)
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Ir-Regolament (KEE) Nru 1612/68

27.5.2011

Dan ir-Regolament

Artikolu 42(2)

Artikolu 36(2)

Artikolu 42(3), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel u t-tieni
inċiżi

Artikolu 36(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 42(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 36(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 43

Artikolu 37

Artikolu 44

Artikolu 38

Artikolu 45

—

Artikolu 46

Artikolu 39

Artikolu 47

Artikolu 40

—

Artikolu 41

Artikolu 48

Artikolu 42

—

Anness I

—

Anness II
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REGOLAMENT (UE) Nru 493/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tal-5 ta’ April 2011
li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 377/2004 dwar il-ħolqien ta’ netwerk bejn l-uffiċjali ta’
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

(4)

L-uffiċjali
ta’
komunikazzjoni
tal-immigrazzjoni
għandhom jiġbru l-informazzjoni li tikkonċerna l-immi
grazzjoni illegali għall-użu jew fuq livell operattiv jew fuq
livell strateġiku, jew it-tnejn li huma. Tali informazzjoni
tista’ sostanzjalment tikkontribwixxi għall-attivitajiet talFrontex relatati mal-analiżi tar-riskju, u għal dan l-iskop
għandha tiġi stabbilita kooperazzjoni eqreb bejn innetwerks differenti tal-uffiċjali ta’ komunikazzjoni talimmigrazzjoni u l-Aġenzija Frontex.

(5)

L-Istati Membri kollha għandhom ikunu f’pożizzjoni li
jsejħu laqgħat, meta jkun xieraq, bejn l-uffiċjali ta’ komu
nikazzjoni tal-immigrazzjoni stazzjonati f’pajjiż terz jew
f’reġjun partikolari, sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni
bejniethom. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni u lFrontex għandhom jipparteċipaw f’dawk il-laqgħat.
Għandu jkun possibbli li jiġu mistiedna korpi u awtori
tajiet oħra, bħalma huma l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ
fil-Qasam tal-Asil u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tanNazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati.

(6)

Id-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill (5) tistabbilixxi għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar
2007 sal-31 ta’ Diċembru 2013 il-Fond għall-Fruntieri
Esterni bħala parti mill-programm Ġenerali “Solidarjetà
u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni”, sabiex jikkontrib
wixxi għat-tisħiħ tal-ispazju tal-libertà, sigurtà u ġustizzja
u jiġi applikat il-prinċipju ta’ solidarjetà bejn l-Istati
Membri. Għandu jkun possibbli li jintużaw ir-riżorsi
disponibbli tal-Fond għall-Fruntieri Esterni sabiex jissaħħu
l-attivitajiet organizzati mis-servizzi konsolari u servizzi
oħrajn tal-Istati Membri f’pajjiżi terzi u sabiex jiġi sostnut
ir-rinforz tal-kapaċità operattiva tan-netwerks differenti
tal-uffiċjali ta’ komunikazzjoni tal-immigrazzjoni, u
b’hekk tiġi promossa kooperazzjoni iktar effikaċi
permezz ta’ dawk in-netwerks, bejn l-Istati Membri.

(7)

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni
għandhom jiġu infurmati b’mod regolari dwar l-attivita
jiet tan-netwerks tal-uffiċjali tal-komunikazzjoni tal-immi
grazzjoni f’pajjiżi u/jew reġjuni speċifiċi ta’ interess parti
kolari għall-Unjoni u dwar is-sitwazzjoni f’dawk il-pajjiżi
u/jew reġjuni fi kwistjonjiet li għandhom x’jaqsmu malimmigrazzjoni illegali. L-għażla tal-pajjiżi u/jew ir-reġjuni
speċifiċi ta’ interess partikolari għall-Unjoni għandha tkun
ibbażata fuq indikaturi migratorji oġġettivi, bħal statistiċi
dwar l-immigrazzjoni illegali, u l-analiżi tar-riskju u in
formazzjoni jew rapporti rilevanti oħra ppreparati minn
Frontex u mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam
tal-Asil, u għandha tqis il-politika ġenerali tar-relazzjonjiet esterni tal-Unjoni.

Wara li kkonsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 79(2)(c) u l-Artikolu 74
tiegħu,

Wara li kkonsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

(2)

(3)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 377/2004 (2) jistipula
l-obbligu li jiġu stabbiliti forom ta’ kooperazzjoni fost luffiċjali ta’ komunikazzjoni tal-immigrazzjoni tal-Istati
Membri, l-għanijiet ta’ tali kooperazzjoni, il-funzjonjiet
u l-kwalifiki xierqa ta’ tali uffiċjali ta’ komunikazzjoni,
kif ukoll ir-responsabiltajiet fil-konfront tal-pajjiż ospi
tanti u l-Istat Membru li jibgħat.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE (3) stabbiliet
Netwerk sigur ibbażat fuq il-web dwar l-Informazzjoni
u l-Kordinazzjoni għas-Servizzi ta’ Amministrazzjoni
tal-Migrazzjoni tal-Istati Membri għall-iskambju ta’ infor
mazzjoni dwar il-migrazzjoni irregolari, id-dħul u l-immi
grazzjoni illegali u t-treġġigħ lura ta’ residenti illegali.
Skont dik id-Deċiżjoni l-elementi tal-iskambju tal-infor
mazzjoni għandhom jinkludu n-netwerks tal-uffiċjali ta’
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 (4) stabbi
lixxa Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni
Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri talUnjoni Ewropea (Frontex). Frontex għandha l-kompitu
li tipprepara analiżi tar-riskju kemm ġenerali kif ukoll
magħmul apposta li għandu jiġi ppreżentat lill-Kunsill u
lill-Kummissjoni.

(1) Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Diċembru 2010
(għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċizjoni talKunsill tal-14 ta’ Marzu 2011.
(2) ĠU L 64, 2.3.2004, p. 1.
(3) ĠU L 83, 1.4.2005, p. 48.
(4) ĠU L 349, 25.11.2004, p. 1.

(5) ĠU L 144, 6.6.2007, p. 22.
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(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 377/2004 għandu, għalhekk, jiġi
emendat kif meħtieġ.

(9)

Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-adatta
ment tad-dispożizzjonjiet attwali tal-Unjoni dwar ilħolqien u l-funzjonament tan-netwerks tal-uffiċjali ta’ ko
munikazzjoni tal-immigrazzjoni sabiex iqisu t-tibdil filliġi tal-Unjoni u l-esperjenza prattika miksuba f’dak ilkuntest, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati
Membri u jistgħu jinkisbu aħjar fuq livell ta’ Unjoni, lUnjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipji
tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat
dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju talproporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Rego
lament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex
jikseb dak l-għan.

(10)

tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhix qed tieħu sehem
fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhux marbuta bih
jew suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu. Peress li dan irRegolament jissejjes fuq l-acquis ta’ Schengen, id-Dani
marka għandha, f’konformità mal-Artikolu 4 ta’ dak ilProtokoll, tiddeċiedi fi żmien 6 xhur wara li l-Kunsill
ikun iddeċieda dwar dan ir-Regolament jekk hijiex ser
timplimentah fil-liġi nazzjonali tagħha.

(14)

F’dak li jirrigwarda lill-Islanda u lin-Norveġja, dan irRegolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet
tal-acquis ta’ Schengen fl-ambitu tat-tifsira tal-Ftehim
konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika
tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja li jikkonċerna l-assoċ
jazzjoni ta’ dawn tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-app
likazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (3) li jaqgħu
fil-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, punt A u E tad-Deċiż
joni tal-Kunsill 1999/437/KE (4) dwar ċerti arranġamenti
għall-applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim.

(15)

F’dak li jirrigwarda lill-Isvizzera, dan ir-Regolament
jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’
Schengen fl-ambitu tat-tifsira tal-Ftehim bejn l-Unjoni
Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Sviz
zera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera
mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp talacquis ta’ Schengen (5) li jaqgħu fil-qasam imsemmi flArtikolu 1, punti A u E tad-Deċiżjoni tal-Kunsill
1999/437/KE moqrija flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiż
joni tal-Kunsill 2008/146/KE (6).

(16)

F’dak li jirrigwarda lil-Liechtenstein, dan ir-Regolament
jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’
Schengen fl-ambitu tat-tifsira tal-Protokoll iffirmat bejn
l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazz
joni Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeż
joni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn lUnjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni
Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvi
lupp tal-acquis ta’ Schengen li jaqgħu fil-qasam imsemmi
fl-Artikolu 1, punti A u E tad-Deċiżjoni tal-Kunsill
1999/437/KE moqrija flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiż
joni tal-Kunsill 2008/261/KE (7),

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

L
L
L
L
L

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u
josserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u riflessi fil-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem
u tal-Libertajiet Fundamentali, f’konformità mal-Artikolu 6
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

(11)

Ir-Renju Unit qed jieħu sehem f’dan ir-Regolament, f’kon
formità mal-Artikolu 5(1) tal-Protokoll dwar l-acquis ta’
Schengen integrat fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, anness
mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u l-Artikolu 8(2)
tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta’ Mejju
2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u
Irlanda ta’ Fuq biex jieħdu parti f’xi dispożizzjonjiet talacquis ta’ Schengen (1).

(12)

L-Irlanda qed tieħu sehem f’dan ir-Regolament, f’konfor
mità mal-Artikolu 5(1) tal-Protokoll dwar l-acquis ta’
Schengen integrat fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, anness
mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u l-Artikolu 6(2)
tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar
2002 rigward it-talba tal-Irlanda biex tieħu sehem f’xi
dispożizzjonjiet tal-acquis ta’ Schengen (2).

(13)

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-po
żizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat dwar lUnjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament

(1) ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43.
(2) ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20.
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ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Emendi
Ir-Regolament (KE) Nru 377/2004 huwa emendat kif ġej:
(1) L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:
(a) fil-pargrafu 1, titħassar it-tieni sentenza;
(b) jiżdied il-paragrafu li ġej:
“3.
L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2
għandhom ikunu disponibbli fuq in-Netwerk sigur
ibbażat fuq il-web dwar l-Informazzjoni u l-Kordinazzjoni għas-Servizzi ta’ Amministrazzjoni tal-Migrazzjoni
tal-Istati Membri stabbilit bid-Deċiżjoni 2005/267/KE (*)
(ICONet) taħt it-taqsima ddedikata għan-netwerks taluffiċjali ta’ komunikazzjoni tal-immigrazzjoni. IlKummissjoni għandha wkoll tipprovdi dik l-informazz
joni lill-Kunsill.
___________
(*) ĠU L 83, 1.4.2005, p. 48.”;

(2) L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:
(a) fil-paragrafu 1, it-tieni inċiż huwa sostitwit b’dan li ġej:
“— jiskambjaw informazzjoni u esperjenza prattika,
b’mod partikolari f’laqgħat u permezz tal-ICONet,

— skambju ta’ informazzjoni, meta jkun xieraq, dwar
l-esperjenza rigward l-aċċess għall-protezzjoni ta’
dawk li jfittxu asil,”;

(b) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“2.
Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea u lAġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni
Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri talUnjoni Ewropea (Frontex) stabbilita bir-Regolament talKunsill (KE) Nru 2007/2004 (*) jistgħu jipparteċipaw fillaqgħat organizzati fl-ambitu tan-netwerks tal-uffiċjali ta’
kollegament tal-immigrazzjoni, għalkemm, jekk ikun ilkonsiderazzjonjiet operattivi jeħtieġu dan, il-laqgħat
jistgħu jsiru fl-assenza ta’ dawk ir-rappreżentanti. Korpi
u awtoritajiet oħra jistgħu jiġu mistiedna, kif xieraq.
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(ċ) il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“3.
L-Istat Membru li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill
tal-Unjoni Ewropea għandu jieħu l-inizjattiva biex
jagħmel laqgħat bħal dawn. Jekk l-Istat Membru li
għandu l-Presidenza mhuwiex rappreżentat fil-pajjiż
jew fir-reġjun konċernat, huwa l-Istat Membru li qiegħed
jagħmilha bħala aġent President li għandu jieħu l-inizjat
tiva biex jagħmel il-laqgħa. Tali laqgħat jistgħu wkoll
isiru fuq inizjattiva ta’ Stati Membri oħra.”;
(3) L-Artikolu 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“Artikolu 6
1.
L-Istat Membru li għandu l-Presidenza tal-Kunsill talUnjoni Ewropea jew, fejn dak l-Istat Membru mhuwiex
rappreżentat fil-pajjiż jew fir-reġjun konċernat, l-Istat
Membru li qiegħed iservi bħala aġent President, fl-aħħar ta’
kull semestru għandu jipprepara rapport lill-Parlament
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet
tan-netwerks tal-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immi
grazzjoni f’pajjiżi u/jew reġjuni speċifiċi ta’ interess partiko
lari għall-Unjoni, kif ukoll dwar is-sitwazzjoni f’dawk ilpajjiżi u/jew ir-reġjuni, fi kwistjonjiet li għandhom x’jaqsmu
mal-immigrazzjoni illegali, u jqis l-aspetti rilevanti kollha,
inklużi d-drittijiet tal-bniedem. L-għażla, wara konsultazzjoni mal-Istati Membri u l-Kummissjoni, ta’ pajjiżi u/jew
reġjuni speċifiċi ta’ interess partikolari għall-Unjoni, għandha
tkun ibbażata fuq indikaturi migratorji oġġettivi, bħal statis
tiċi dwar l-immigrazzjoni illegali, u l-analiżi tar-riskju u
informazzjoni jew rapporti relevanti oħra ppreparati millFrontex u mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam talAsil, u għandha tqis il-politika ġenerali tar-relazzjonjiet
esterni tal-Unjoni.
2.
Ir-rapporti tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1
għandhom jitffasslu skont il-mudell stabbilit mid-Deċiżjoni
tal-Kummissjoni 2005/687/KE tad-29 ta’ Settembru 2005
dwar il-format għar-rendikont dwar l-attivitajiet tannetwerks tal-uffiċjali tal-kollegamenti tal-immigrazzjoni u
dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiż ospitant fi kwistjonijiet li
għandhom x’jaqsmu mal-immigrazzjoni illegali (*) u
għandhom jindikaw il-kriterji ta’ għażla rilevanti.
3.
Il-Kummissjoni għandha, abbażi tar-rapporti tal-Istati
Membri msemmija fil-paragrafu 1, filwaqt li tqis aspetti
relatati mad-drittijiet tal-bniedem fejn dan ikun rilevanti,
tipprovdi sommarju fattwali u, fejn hu xieraq, rakkoman
dazzjonijiet lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fuq bażi
annwali, dwar l-iżvilupp tan-netwerks tal-uffiċjali ta’ komu
nikazzjoni tal-immigrazzjoni.
___________
(*) ĠU L 264, 8.10.2005, p. 8.”.

Artikolu 2
Dħul fis-seħħ

___________
(*) ĠU L 349, 25.11.2004, p. 1.”;

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont
it-Trattati.

Magħmul fi Strasburgu, il-5 ta’ April 2011.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

J. BUZEK

GYŐRI E.
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II
(Atti mhux leġiżlattivi)

DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL
tal-31 ta’ Marzu 2011
dwar ir-regoli ta’ sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE
(2011/292/UE)
korpi jew uffiċċji oħra tal-UE mal-prinċipji, l-istandards u
r-regoli għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata li
huma meħtieġa sabiex jipproteġu l-interessi tal-Unjoni u
tal-Istati Membri tagħha.

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 240 tiegħu,
(6)

L-aġenziji u l-korpi tal-UE stabbiliti taħt it-Titolu V talKapitolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, Europol u
Eurojust japplikaw, fil-kuntest tal-organizzazzjoni interna
tagħhom, il-prinċipji bażiċi u l-istandards minimi stabbi
liti f'din id-Deċiżjoni għall-protezzjoni ta’ IKUE, kif
previst fl-atti fundaturi rispettivi tagħhom.

(7)

Sabiex jiġu żviluppati attivitajiet tal-Kunsill fl-oqsma
kollha li jeħtieġu trattament ta’ informazzjoni klassifikata,
huwa xieraq li tkun stabbilita sistema komprensiva ta’
sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata li
tkopri lill-Kunsill, lis-Segretarjat Ġenerali tiegħu u lillIstati Membri.

L-operazzjonijiet ta’ maniġġar ta’ kriżijiet stabbiliti taħt itTitolu V tal-Kapitolu 2 tat-TUE u l-persunal tagħhom
japplikaw ir-regoli ta’ sigurtà adottati mill-Kunsill għallprotezzjoni ta’ IKUE.

(8)

Ir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE u l-membri tal-gruppi
tagħhom japplikaw ir-regoli ta’ sigurtà adottati millKunsill għall-protezzjoni ta’ IKUE.

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika fejn il-Kunsill, fil-korpi
preparatorji tiegħu, u s-Segretarat Ġenerali tal-Kunsill
(SĠK) jittrattaw informazzjoni klassifikata tal-UE (IKUE).

(9)

Din id-Deċiżjoni hija meħuda mingħajr preġudizzju
għall-Artikoli 15 u 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament
tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u għall-istrumenti li jimpli
mentawhom.

(10)

Din id-Deċiżjoni hija meħuda mingħajr preġudizzju
għall-prattika eżistenti fl-Istati Membri fir-rigward talinfurmar lill-Parlamenti nazzjonali tagħhom dwar l-attivi
tajiet tal-Unjoni,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/937/UE tal-1 ta’
Diċembru 2011 li tadotta r-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill (1), u
b'mod partikolari l-Artikolu 24 tagħha,
Billi:

(1)

(2)

(3)

Skont il-ligijiet u r-regolamenti nazzjonali u safejn huwa
meħtieġ għall-funzjonament tal-Kunsill, l-Istati Membri
għandhom jirrispettaw din id-Deċiżjoni meta l-awtorita
jiet, il-persunal jew il-kuntratturi kompetenti tagħhom
jittrattaw IKUE, sabiex kull wieħed ikun jista' jkun assi
gurat li jingħata livell ekwivalenti ta’ protezzjoni lill-IKUE.

(4)

Il-Kunsill u l-Kummissjoni huma impenjati li japplikaw
standards ekwivalenti ta’ sigurtà għall-protezzjoni ta’
IKUE.

(5)

Il-Kunsill jissottolinja l-importanza li jiġu assoċjati, fejn
xieraq, il-Parlament Ewropew u istituzzjonijiet, aġenziji,

(1) ĠU L 325, 11.12.2009, p. 35.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Għan, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet
1.
Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-prinċipji bażiċi u l-istan
dards minimi ta’ sigurtà għall-protezzjoni tal-IKUE.

L 141/18

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

2.
Dawn il-prinċipji bażiċi u l-istandards minimi għandhom
japplikaw għall-Kunsill u s-SĠK u jiġu rispettati mill-Istati
Membri skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali rispettivi
tagħhom, sabiex kull wieħed minnhom ikun jista' jiġi assigurat
li jingħata livell ekwivalenti ta’ protezzjoni lill-IKUE.

27.5.2011

2.
L-IKUE m'għandhiex tiġi mnaqqsa fil-grad jew diklassifi
kata u l-immarkar imsemmi fl-Artikolu 2(3) lanqas m'għandu
jiġi modifikat jew imneħħi mingħajr il-permess bil-miktub u
minn qabel tal-oriġinatur.

3.
Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, id-definizzjonijiet stabbi
liti fl-Appendiċi A għandhom japplikaw.

3.
Il-Kunsill għandu japprova politika ta’ sigurtà dwar ilħolqien ta’ IKUE li għandha tinkludi gwida tal-klassifikazzjoni
prattika.

Artikolu 2

Artikolu 4

Definizzjoni ta’ IKUE, klassifikazzjonijiet u mmarkar ta’
sigurtà

Protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata

1.
“Informazzjoni klassifikata tal-UE” (IKUE) tfisser
kwalunkwe informazzjoni jew materjal magħżul minn klassifi
kazzjoni ta’ sigurtà tal-UE, li l-iżvelar mhux awtorizzat tiegħu
jista' jikkawża gradi differenti ta’ preġudizzju għall-interessi talUnjoni Ewropea jew għal Stat Membru wieħed jew aktar.
2.
L-IKUE għandha tkun klassifikata f'wieħed minn dawn illivelli:
(a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: informazzjoni u
materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jikka
ġuna preġudizzju eċċezzjonalment gravi għall-interessi es
senzjali tal-Unjoni Ewropea jew ta’ Stat Membru wieħed
jew aktar.
(b) SECRET UE/EU SECRET: informazzjoni u materjal li liżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jikkaġuna dannu
serju għall-interessi essenzjali tal-Unjoni Ewropea jew ta’
Stat Membru wieħed jew aktar.
(c) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informazzjoni u
materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jikka
ġuna dannu għall-interessi essenzjali tal-Unjoni Ewropea jew
ta’ Stat Membru wieħed jew aktar.
(d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informazzjoni u materjal
li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jkun żvantaġġuż
għall-interessi tal-Unjoni Ewropea jew ta’ Stat Membru
wieħed jew aktar.
3.
L-IKUE għandu jkollha marka ta’ klassifikazzjoni ta’ sigurtà
skont il-paragrafu 2. Hija jista' jkollha marki addizzjonali li juru
l-qasam ta’ attività relatat magħha, jidentifikaw l-oriġinatur, jilli
mitaw id-distribuzzjoni, jirrestrinġu l-użu jew jindikaw ir-rilax
xabbiltà.
Artikolu 3

1.

L-IKUE għandha tiġi protetta skont din id-Deċiżjoni.

2.
Id-detentur ta’ kwalunkwe materjal ta’ IKUE għandu jkun
responsabbli għall-protezzjoni tiegħu skont din id-Deċiżjoni.
3.
Fejn l-Istati Membri jintroduċu informazzjoni klassifikata li
jkollha marka ta’ klassifikazzjoni ta’ sigurtà nazzjonali fi strut
turi jew netwerks tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill u s-SĠK għandu
jipproteġi dik l-informazzjoni skont ir-rekwiżiti applikabbli
għall-IKUE fil-livell ekwivalenti kif stabbilit fit-tabella ta’ ekwiva
lenza ta’ klassifikazzjonijiet ta’ sigurtà li jinsabu fl-Appendiċi B.
4.
Kwantitajiet kbar jew ġabra ta’ IKUE jistgħu jeħtieġu livell
ta’ protezzjoni li jikkorrispondi għal klassifikazzjoni ogħla.
Artikolu 5
Ġestjoni tar-riskju għas-sigurtà
1.
Ir-riskju għall-IKUE għandu jiġi ġestit bħala proċess. Dan
il-proċess għandu jimmira li jiddetermina riskji ta’ sigurtà magħ
rufin, jiddefinixxi miżuri ta’ sigurtà biex jitnaqqsu tali riskji għal
livell aċċettabbli skont il-prinċipji bażiċi u l-istandards minimi
stabbiliti f'din id-Deċiżjoni u li japplika dawn il-miżuri f'konfor
mità mal-kunċett ta’ difiża fil-fond kif definit fl-Appendiċi A. Leffettività ta’ tali miżuri għandha tiġi evalwata kontinwament.
2.
Miżuri ta’ sigurtà biex tiġi protetta IKUE matul iċ-ċiklu ta’
ħajja kollu tagħha għandhom ikunu jaqblu b'mod partikolari
mal-klassifikazzjoni ta’ sigurtà, il-forma u l-volum tal-informazz
joni jew il-materjal tagħha, il-lokazzjoni u l-kostruzzjoni ta’ bini
jew oqsma li jospitaw IKUE u t-theddida vvalutata lokalment
minn attivajiet malizzjużi u/jew kriminali, inkluż spjunaġġ,
sabutaġġ u terroriżmu.
3.
Pjanijiet ta’ kontinġenza għandhom jieħdu kont tal-ħtieġa
li IKUE tiġi protetta f'sitwazzjonijiet ta’ emerġenza sabiex jiġi
evitat aċċess mhux awtorizzat, żvelar jew telf ta’ integrità jew
disponibbiltà.

Ġestjoni ta’ klassifikazzjoni
1.
L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-IKUE
hija klassifikata b'mod xieraq, identifikata b'mod ċar bħala in
formazzjoni klassifikata u żżomm il-livell ta’ klassifikazzjoni
biss sakemm dan ikun meħtieġ.

4.
Miżuri preventivi u ta’ rkupru biex jimminimizzaw limpatt ta’ fallimenti jew inċidenti maġġuri fit-trattament u
ħżin ta’ IKUE għandhom jiġu inklużi fi pjanijiet ta’ kontinwazzjoni kummerċjali.
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Artikolu 6

Artikolu 8

Implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni

Sigurtà fiżika

1.
Fejn meħtieġ, il-Kunsill, fuq rakkomandazzjoni millKumitat ta’ Sigurtà, għandu japprova linji politiċi ta’ sigurtà li
jistabbilixxu miżuri għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

1.
Is-sigurtà fiżika hija l-applikazzjoni ta’ miżuri protettivi
fiżiċi u tekniċi biex jiġi evitat aċċess mhux awtorizzat għallIKUE.

2.
Il-Kumitat ta’ Sigurtà jista' jaqbel fil-livell tiegħu dwar linji
gwida ta’ sigurtà biex jissupplimenta jew jappoġġa din id-Deċiż
joni u kwalunkwe linji politiċi ta’ sigurtà approvati mill-Kunsill.

2.
Miżuri ta’ sigurtà fiżika għandhom jkunu diżinjati sabiex
jiċħdu d-dħul bil-moħbi jew furzat minn intruż, sabiex jkunu ta’
deterrent, jimpedixxu u jinnotaw azzjonijiet mhux awtorizzati u
sabiex jippermettu għas-segregazzjoni ta’ persunal fl-aċċess
tagħhom għal IKUE fuq bażi ta’ ħtieġa ta’ għarfien. Tali miżuri
għandhom jiġu ddeterminati abbażi ta’ proċess ta’ ġestjoni ta’
riskju.

Artikolu 7
Sigurtà tal-persunal
1.
Is-sigurtà tal-persunal hija l-applikazzjoni ta’ miżuri biex
jiġi żgurat li l-aċċess għal IKUE jingħata biss lil individwi li
jkunu:

— fil-ħtieġa ta’ għarfien (need-to know);

— ingħataw approvazzjoni ta’ sigurtà sal-livell rilevanti, fejn
xieraq; u

3.
Miżuri ta’ sigurtà fiżika għandhom jitpoġġew fis-seħħ fledifiċji, fil-bini, fl-uffiċċji, fil-kmamar u fiż-żoni l-oħra kollha li
fihom tiġi ttrattata jew maħżuna IKUE, inklużi żoni fejn ikunu
jinsabu sistemi ta’ komunikazzjoni u informazzjoni kif definiti
fl-Artikolu 10(2).
4.
Żoni li fihom tiġi ttrattata jew maħżuna IKUE klassifikata
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla għandhom
jiġu stabbiliti bħala Żoni ta’ sigurtà skont l-Anness II u appro
vati mill-awtorità ta’ sigurtà kompetenti.

— ingħataw informazzjoni dwar ir-responsabbiltajiet tagħhom.

2.
Il-proċeduri għal approvazzjoni ta’ sigurtà tal-persunal
għandhom jitfasslu biex jiddeterminaw jekk individwu jistax
ikun awtorizzat aċċess għal IKUE, b'kont meħud tal-lealtà, ilfiduċja u l-affidabbiltà tiegħu.

3.
L-individwi kollha fis-SĠK li d-doveri tagħhom jistgħu
jitolbu li jkollhom aċċess għal IKUE klassifikata CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla għandhom jingħataw appro
vazzjoni ta’ sigurtà sal-livell rilevanti qabel ma jingħataw aċċess
għal tali IKUE. Il-proċedura għal approvazzjoni ta’ sigurtà talpersunal għal uffiċjali tas-SĠK u ħaddiema oħrajn hija stabbilita
fl-Anness I.

4.
Il-persunal tal-Istati Membri msemmi fl-Artikolu 14(3) li
d-doveri tagħhom tiegħu jitolbu li jkollu aċċess għal IKUE klas
sifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla
għandu jingħata approvazzjoni ta’ sigurtà sal-livell rilevanti
jew jiġi awtorizzat debitament b'mod ieħor bis-saħħa tal-funzjonijiet tiegħu, skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, qabel
ma jingħata aċċess għal tali IKUE.

5.
Qabel ma jingħataw aċċess għal IKUE u f'intervalli regolari
wara, l-individwi kollha għandhom jiġu infurmati bir-responsab
biltajiet tagħhom u jaċċettawhom biex jipproteġu IKUE skont
din id-Deċiżjoni.

6.
Dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu
huma stabbiliti fl-Anness I.

5.
Tagħmir jew apparat approvat biss għandu jintuża biex
tiġi protetta l-IKUE fil-livell CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN
TIAL jew ogħla.
6.
Dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu
huma stabbiliti fl-Anness II.
Artikolu 9
Ġestjoni ta’ informazzjoni klassifikata
1.
Il-ġestjoni ta’ informazzjoni klassifikata hija l-applikazzjoni
ta’ miżuri amministrattivi għall-ikkontrollar ta’ IKUE matul iċċiklu ta’ ħajja kollu tagħha sabiex jiġu ssupplimentati l-miżuri
previsti fl-Artikoli 7, 8 u 10 u b'hekk jgħinu biex il-kompro
mess jew it-telf intenzjonat jew aċċidentali ta’ tali informazzjoni
jiġi skoraġġit, innotat u rkuprat. Tali miżuri jirrelataw b'mod
partikolari għall-ħolqien, ir-reġistrazzjoni, l-ikkuppjar, it-traduzzjoni, il-ġarr u l-qerda ta’ IKUE.
2.
Informazzjoni klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFI
DENTIAL jew ogħla għandha tiġi rreġistrata għal finijiet ta’
sigurtà qabel id-distribuzzjoni u malli tiġi rċevuta. L-awtoritajiet
kompetenti tas-SĠK u tal-Istati Membri għandhom jistabbilixxu
sistema ta’ reġistrar għal dan il-għan. Informazzjoni klassifikata
TRES SECRET UE/EU TOP SECRET għandha tiġi rreġistrata f're
ġistri magħżulin.
3.
Servizzi u edifiċji fejn tiġi ttrattata jew maħżuna IKUE
għandhom ikunu soġġetti għal ispezzjoni regolari mill-awtorità
ta’ sigurtà kompetenti.
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4.
IKUE għandha tintbagħat bejn servizzi u edifiċji li
mhumiex f'żoni protetti fiżikament kif ġej:

(a) bħala regola ġenerali, IKUE għandha tiġi trasmessa b'mezzi
elettroniċi protetti bi prodotti kriptografiċi approvati skont
l-Artikolu 10(6);

(b) meta ma jintużawx il-mezzi msemmija fil-punt (a), l-IKUE
għandha tinġarr jew:

(i) b'mezzi elettroniċi (pereżempju USB sticks, CDs, hard
drives) protetti bi prodotti kriptografiċi approvati skont
l-Artikolu 10(6); jew

(ii) fil-każijiet l-oħra kollha, kif preskritt mill-awtorità ta’
sigurtà kompetenti skont il-miżuri protettivi rilevanti
stabbiliti fl-Anness III.

5.
Dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu
huma stabbiliti fl-Anness III.

27.5.2011

5.
SKI li tittratta informazzjoni klassifikata CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL u ogħla għandha tkun protetta b'tali
mod li l-informazzjoni ma tkunx tista' tiġi kompromessa b'sin
jali elettromanjetiċi mhux intenzjonali (“miżuri ta’ sigurtà
TEMPEST”).
6.
Fejn il-protezzjoni ta’ IKUE tingħata bi prodotti kriptogra
fiċi, tali prodotti għandhom ikunu approvati kif ġej:
(a) il-kunfidenzjalità ta’ informazzjoni klassifikata SECRET
UE/EU SECRET u ogħla għandha tkun protetta bi prodotti
kriptografiċi approvati mill-Kunsill bħala Awtorità ta’ App
rovazzjoni Kripto (AAK) wara rakkomandazzjoni talKumitat ta’ Sigurtà.
(b) il-kunfidenzjalità ta’ informazzjoni klassifikata CONFIDEN
TIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew RESTREINT UE/EU
RESTRICTED għandha tkun protetta bi prodotti kriptogra
fiċi approvati mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill (minn hawn
'il quddiem imsejjaħ “is-Segretarju Ġenerali”) bħala AAK,
wara rakkomandazzjoni mill-Kumitat ta’ Sigurtà.
Minkejja l-punt (b), fis-sistemi nazzjonali tal-Istati Membri, ilkunfidenzjalità ta’ IKUE klassifikata CONDIENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL jew RESTRIENT UE/EU RESTRICTED tista'
tiġi protetta bi prodotti kriptografiċi approvati mill-AAK (Awto
rità ta’ Approvazzjoni Kripto) ta’ Stat Membru.

Artikolu 10
Protezzjoni ta’ IKUE ttrattata f'sistemi ta’ komunikazzjoni
u informazzjoni
1.
L-Assigurazzjoni ta’ Informazzjoni (AI) fil-qasam tassistemi ta’ komunikazzjoni u informazzjoni hija l-fiduċja li tali
sistemi jipproteġu l-informazzjoni li huma jittrattaw u ser
jiffunzjonaw kif meħtieġ, meta meħtieġ, taħt il-kontroll talutenti leġittimi. AI effettiva għandha tiżgura livelli adegwati ta’
kunfidenzjalità, integrità, disponibbiltà, non-rifjut u awtentiċità.
L-AI għandha tkun ibbażata fuq proċess ta’ ġestjoni tar-riskju.

7.
Matul it-trasmissjoni ta’ IKUE b'mezzi elettroniċi,
għandhom jintużaw prodotti kriptografiċi approvati. Minkejja
dan ir-rekwiżit, proċeduri speċifiċi jistgħu jiġu applikati taħt
ċirkostanzi ta’ emerġenza jew konfigurazzjonijiet tekniċi speċi
fiċi kif speċifikat fl-Anness IV.
8.
L-awtoritajiet kompetenti tas-SĠK u tal-Istati Membri
rispettivament għandhom jistabbilixxu l-funzjonijiet AI li ġejjin:
(a) Awtorità AI (AAI);

2.
“Sistema ta’ Komunikazzjoni u Informazzjoni” tfisser
kwalunkwe sistema li tippermetti t-trattament ta’ informazzjoni
f'forma elettronika. Sistema ta’ komunikazzjoni u informazzjoni
għandha tkopri l-assi kollha meħtieġa biex hija topera, inkluż linfrastruttura, l-organizzazzjoni, il-persunal u r-riżorsi ta’ infor
mazzjoni. Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għal Sistemi ta’
Komunikazzjoni u Informazzjoni li jittrattaw IKUE (SKI).

3.

Is-SKI għandha tittratta IKUE skont il-kunċett tal-AI.

4.
Is-SKI kollha għandhom jgħaddu minn proċess ta’ akkre
ditament. L-akkreditament għandu jimmira li jikseb assigurazz
joni li l-miżuri kollha xierqa ta’ sigurtà jkunu ġew implimentati
u li jkun intlaħaq livell suffiċjenti ta’ protezzjoni tal-IKUE u tasSKI skont din id-Deċiżjoni. Id-dikjarazzjonii ta’ akkreditament
għandha tiddetermina l-livell massimu ta’ klassifikazzjoni talinformazzjoni li tista' tiġi ttrattat fi SKI kif ukoll it-termini u
l-kondizzjonijiet korrispondenti.

(b) Awtorità TEMPEST (AT);
(c) Awtorità ta’ Approvazzjoni Kripto (AAK);
(d) Awtorità ta’ Distribuzzjoni Kripto (ADK);
9.
Għal kull sistema, l-awtoritajiet kompetenti tas-SĠK u talIstati Membri rispettivament għandhom jistabbilixxu:
(a) Awtorità ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà (AAS);
(b) Awtorità Operattiva AI.
10.
Id-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Arti
kolu huma stabbiliti fl-Anness IV.
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Artikolu 11

Artikolu 12

Sigurtà industrijali

Skambju ta’ informazzjoni klassifikata ma’ Stati terzi u
organizzazzjonijiet internazzjonali

1.
Sigurtà industrijali hija l-applikazzjoni ta’ miżuri biex tiġi
żgurata l-protezzjoni ta’ IKUE minn kuntratturi u subkuntratturi
f'negozjati ta’ qabel kuntratt u matul iċ-ċiklu ta’ ħajja kollu ta’
kuntratti klassifikati. Tali kuntratti m'għandhomx jinvolvu aċċess
għal informazzjoni klassifikata TRES SECRET UE/EU TOP
SECRET.

2.
Is-SĠK jista' jagħti, permezz ta’ kuntratt, kompiti li
jinvolvu jew jimplikaw l-aċċess jew it-trattament jew il-ħżin ta’
IKUE minn entitajiet industrijali jew entitajiet oħrajn reġistrati fi
Stat Membru jew fi Stat terz li jkun ikkonkluda ftehim jew
ftehim amministrattiv skont l-Artikolu 12(2)(a) jew (b).

3.
Is-SĠK, bħala l-awtorità kontraenti, għandu jiżgura li jkun
hemm konformità mal-istandards minimi dwar is-sigurtà indus
trijali stabbiliti f'din id-Deċiżjoni, u msemmijin fil-kuntratt, waqt
l-għoti ta’ kuntratti klassifikati lil entitajiet industrijali jew enti
tajiet oħra.

4.
L-Awtorità ta’ Sigurtà Nazzjonali (ASN), l-Awtorità ta’
Sigurtà Magħżula (ASM) jew kwalunkwe awtorità kompetenti
oħra ta’ kull Stat Membru għandha tiżgura li, safejn possibbli
taħt il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, kuntratturi u subkun
tratturi reġistrati fit-territorju tagħhom jieħdu l-miżuri xierqa
kollha biex jipproteġu IKUE fin-negozjati ta’ qabel kuntratt u
fil-prestazzjoni ta’ kuntratt klassifikat.

5.
L-ASN, l-ASM jew kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà kompe
tenti oħra ta’ kull Stat Membru għandha tiżgura, skont il-liġijiet
u r-regolamenti nazzjonali, li kuntratturi jew subkuntratturi
reġistrati fl-Istat Membru partikolari li jipparteċipa f'kuntratti
jew subkuntratti klassifikati li jeħtieġu aċċess għal informazzjoni
klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew
SECRET UE/EU SECRET fi ħdan il-faċilitajiet tagħhom, fil-pres
tazzjoni ta’ tali kuntratti jew matul l-istadju prekuntrattwali,
ikollhom Approvazzjoni ta’ Sigurtà għal Faċilità (ASF) fil-livell
rilevanti ta’ klassifikazzjoni.

6.
Il-persunal ta’ kuntrattur jew subkuntrattur, li għall-pres
tazzjoni ta’ kuntratt klassifikat jeħtieġ aċċess għal informazzjoni
klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew
SECRET UE/EU SECRET għandu jingħata Approvazzjoni ta’
sigurtà ta’ Persunal (PSC) mill-ASN, l-ASM rispettiva jew
kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà kompetenti oħra skont il-liġijiet
u r-regolamenti nazzjonali u l-istandards ta’ sigurtà minimi stab
biliti fl-Anness I.

7.
Id-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Arti
kolu huma stabbiliti fl-Anness V.

1.
Fejn il-Kunsill jiddetermina li hemm bżonn ta’ skambju ta’
IKUE ma’ Stat terz jew organizzazzjoni internazzjonali, għandu
jiġi attwat qafas adatt għal dan il-għan.
2.
Sabiex jiġi stabbilit tali qafas u jiġu definiti regoli reċiproċi
dwar il-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata skambjata,
(a) il-Kunsill għandu jikkonkludi ftehimiet dwar il-proċeduri ta’
sigurtà għall-iskambju u l-protezzjoni ta’ informazzjoni klas
sifikata (minn hawn 'il quddiem imsejħin “ftehimiet dwar issigurtà ta’ informazzjoni”); jew
(b) is-Segretarju Ġenerali jista' jidħol f'arranġamenti amminis
trattivi skont il-paragrafu 17 tal-Anness VI fejn il-livell ta’
klassifikazzjoni ta’ IKUE li għandha tiġi rilaxxata, b'regola
ġenerali mhuwiex ogħla minn RESTREINT UE/EU
RESTRICTED.
3.
Ftehimiet dwar is-sigurtà tal-informazzjoni jew l-arranġa
menti amministrattivi msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jin
kludu dispożizzjonijiet biex jiżguraw li meta Stati terzi jew
organizzazzjonijiet internazzjonali jirċievu IKUE, tali informazz
joni tingħata protezzjoni xierqa għal-livell ta’ klassifikazzjoni
tagħha u skont l-istandards minimi li mhumiex anqas striġenti
minn dawk stabbiliti f'din id-Deċiżjoni.
4.
Id-deċiżjoni li tiġi rilaxxata IKUE li toriġina fil-Kunsill lil
Stat terz jew organizzazzjoni internazzjonali għandha tittieħed
mill-Kunsill fuq bażi ta’ każ b'każ, skont in-natura u l-kontenut
ta’ tali informazzjoni, il-ħtieġa ta’ għarfien tar-riċevitur u lmiżura ta’ vantaġġ għall-UE. Jekk l-oriġinatur tal-informazzjoni
klassifikata li għaliha huwa mixtieq ir-rilaxx mhuwiex il-Kunsill,
is-SĠK għandu jfittex l-ewwel il-kunsens bil-miktub tal-oriġi
natur għar-rilaxx. Jekk l-oriġinatur ma jistax jiġi stabbilit, ilKunsill għandu jassumi r-responsabbiltà ta’ dan tal-ewwel.
5.
Żjarat ta’ valutazzjoni għandhom jiġu organizzati sabiex
jaċċertaw l-effettività tal-miżuri ta’ sigurtà fis-seħħ fi Stat terz
jew organizzazzjoni internazzjonali biex tiġi protetta IKUE
prevista jew skambjata.
6.
Id-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Arti
kolu huma stabbiliti fl-Anness VI.
Artikolu 13
Ksur ta’ sigurtà u kompromess ta’ IKUE
1.
Ksur ta’ sigurtà jseħħ bħala r-riżultat ta’ att jew ommiss
joni minn individwu li jkun kontra r-regoli ta’ sigurtà stabbiliti
f'din id-Deċiżjoni.
2.
Jsir kompromess ta’ IKUE meta, bħala riżultat ta’ ksur ta’
sigurtà, tkun ġiet totalment jew parzjalment żvelata lil persuni
mhux awtorizzati.
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3.
Kwalunkwe ksur jew ksur suspettat ta’ sigurtà għandu jiġu
rappurtat immedjatament lill-awtorità ta’ sigurtà kompetenti.
4.
Meta jkun magħruf jew meta jkun hemm raġunijiet raġo
nevoli biex wieħed jassumi li IKUE ġiet kompromessa jew
mitlufa, l-awtorità ta’ sigurtà kompetenti għandha tieħu l-miżuri
xierqa kollha skont il-liġijiet u r-regolamenti rilevanti biex:
(a) tinforma lill-oriġinatur;
(b) tiżgura li l-każ jiġi investigat minn persunal li ma jkunx
ikkonċernat direttament bil-ksur sabiex jistabbilixxi l-fatti;
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(c) persuni oħrajn fl-Istati Membri debitament awtorizzati, bissaħħa tal-funzjonijiet tagħhom, biex ikollhom aċċess għal
IKUE; u

(d) kuntratturi tal-Istati Membri, kemm jekk fit-territorju talIstati Membri kif ukoll jekk barra l-pajjiż.

Artikolu 15
L-organizzazzjoni ta’ sigurtà fil-Kunsill
1.
Bħala parti mir-rwol tiegħu biex jiżgura konsistenza
globali fl-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, il-Kunsill għandu
japprova:

(c) tivvaluta d-dannu potenzjali kkawżat għall-interessi tal-UE
jew tal-Istati Membri;
(a) ftehimiet imsemmijin fl-Artikolu 12(2)(a);
(d) tieħu miżuri adatti biex tiġi prevenuta rikorrenza; u
(e) tinnotifika lill-awtorità adatta dwar l-azzjoni meħuda.
5.
Kwalunkwe individwu li huwa responsabbli għal ksur tarregoli ta’ sigurtà stabbiliti f'din id-Deċiżjoni jista' jkun soġġett
għal azzjoni dixxiplinari skont ir-regoli u r-regolamenti appli
kabbli. Kwalunkwe individwu li huwa responsabbli għallkompromess ta’ IKUE għandu jkun soġġett għal azzjoni dixxi
plinari u/jew legali skont il-liġijiet, ir-regoli u r-regolamenti
applikabbli.

(b) id-deċiżjonijiet li jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ IKUE lil Stati terzi
u organizzazzjonijiet internazzjonali;

(c) programm annwali ta’ ispezzjoni propost mis-Segretarju
Ġenerali u rrakkomandat mill-Kumitat ta’ Sigurtà għal ispezzjonijiet tas-servizzi u l-edifiċji tal-Istati Membri u ta’
aġenziji u korpi tal-UE stabbiliti taħt it-Titolu V, Kapitolu
2 tat-TUE kif ukoll tal-Europol u tal-Eurojust, u żjarat ta’
valutazzjoni fi Stati terzi u organizzazzjonijiet internazzjo
nali sabiex tiġi aċċertata l-effettività tal-miżuri implimentati
biex tiġi protetta IKUE; u

Artikolu 14
Responsabbiltà għall-implimentazzjoni
1.
Il-Kunsill għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex
jiżgura l-konsistenza globali fl-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.
2.
Is-Segretarju Ġenerali għandu jieħu l-miżuri kollha
meħtieġa biex jiżgura li, meta tiġi ttrattata jew maħżuna IKUE
jew kwalunkwe informazzjoni klassifikata oħra, din id-Deċiżjoni
tiġi applikata fl-edifiċji użati mill-Kunsill u fi ħdan is-SĠK,
inkluż fl-uffiċċji tiegħu ta’ kollegament fi Stati terzi, minn uffiċ
jali tas-SĠK u impjegati oħrajn, minn persunal issekondat lisSĠK u minn kuntratturi tas-SĠK.
3.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha,
skont il-liġijiet u r-regolamenti rispettivi tagħhom, biex jiżguraw
li meta tiġi ttrattata jew maħżuna IKUE, tiġi rispettata din idDeċiżjoni:
(a) persunal tar-Rappreżentazzjonijiet Permanenti tal-Istati
Membri għall-Unjoni Ewropea, u delegati nazzjonali li
jattendu għal-laqgħat tal-Kunsill jew tal-korpi preparatorji
tiegħu, jew li jipparteċipaw f'attivitajiet oħrajn tal-Kunsill;
(b) persunal ieħor f'amministrazzjonijiet nazzjonali tal-Istati
Membri, inkluż persunal issekondat għal dawk l-amminis
trazzjonijiet, kemm jekk iservu fit-territorju tal-Istati Membri
kif ukoll jekk barra l-pajjiż;

(d) il-linji politiċi dwar is-sigurtà kif previst fl-Artikolu 6(1).

2.
Is-Segretarju Ġenerali għandu jkun l-Awtorità ta’ sigurtà
tas-SĠK. F'dik il-kompetenza, is-Segretarju Ġenerali għandu:

(a) jimplimenta l-politika ta’ sigurtà tal-Kunsill u jżommha taħt
reviżjoni;

(b) jikkoordina mal-ASN tal-Istati Membri dwar il-kwistjonijiet
kollha ta’ sigurtà relatati mal-protezzjoni ta’ informazzjoni
klassifikata rilevanti għall-attivitajiet tal-Kunsill;

(c) jawtorizza PSCs UE lill-uffiċjali u ħaddiema oħrajn tas-SĠK
f'konformità mal-Artikolu 7(3) qabel ma jkunu jistgħu
jingħataw aċċess għal informazzjoni klassifikata CONFIDEN
TIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla;

(d) kif adatt, jordna investigazzjonijiet dwar kwalunkwe
kompromess attwali jew suspettat jew telf ta’ informazzjoni
klassifikata miżmuma jew li toriġina fil-Kunsill u jitlob lillawtoritajiet ta’ sigurtà rilevanti biex jassistu f'tali investigazzjonijiet;
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(e) iwettaq ispezzjonijiet perjodiċi tal-arranġamenti ta’ sigurtà
biex tiġi protetta informazzjoni klassifikata fl-edifiċji tasSĠK;

(f) iwettaq ispezzjonijiet perjodiċi tal-arranġamenti ta’ sigurtà
għall-protezzjoni ta’ IKUE f'aġenziji u korpi tal-UE stabbiliti
taħt it-Titolu V, Kapitolu 2 tat-TUE, fl-Europol, fl-Eurojust
kif ukoll f'operazzjonijiet ta’ maniġġar ta’ kriżijiet stabbiliti
taħt it-Titoli V, Kapitolu 2, tat-TUE u minn Rappreżentanti
Speċjali tal-UE (RSUE) u l-membri tat-timijiet tagħhom;

(g) flimkien u bi ftehim mal-ASN ikkonċernata, iwettaq ispezzjonijiet perjodiċi tal-arranġamenti ta’ sigurtà biex tiġi
protetta IKUE fis-servizzi u l-uffiċċji tal-Istati Membri;

(h) jikkoordina miżuri ta’ sigurtà mal-awtoritajiet kompetenti
tal-Istati Membri li huma responsabbli biex tiġi protetta
informazzjoni klassifikata u, kif xieraq, Stati terzi jew orga
nizzazzjonijiet internazzjonali, inkluż dwar in-natura tattheddid għas-sigurtà ta’ IKUE u l-mezzi ta’ protezzjoni
kontrihom;

(i) jidħol fl-arranġamenti
Artikolu 12(2)(b); u

amministrattivi

msemmijin

fl-
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CONFIDENTIAL jew ogħla, huma mogħtija approvazz
joni ta’ sigurtà adatta jew huma awtorizzati debitament
b'mod ieħor skont il-funzjonijiet tagħhom f'konformità
mal-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali;
(iv) jiġu stabbiliti programmi ta’ sigurtà kif meħtieġ sabiex
ikun minimizzat ir-riskju li IKUE tiġi kompromessa jew
mitlufa;
(v) kwistjonijiet ta’ sigurtà relatati mal-protezzjoni ta’ IKUE
huma kkoordinati ma’ awtoritajiet nazzjonali kompe
tenti oħrajn, inklużi dawk imsemmijin f'din id-Deċiż
joni; u
(vi) jingħataw tweġibiet għal talbiet ta’ approvazzjoni ta’
sigurtà adatti minn aġenziji u korpi tal-UE stabbiliti
taħt it-Titolu V, Kapitolu 2 tat-TUE, mill-Europol,
mill-Eurojust kif ukoll, minn operazzjonijiet ta’
maniġġar ta’ kriżijiet stabbiliti taħt it-Titolu V, Kaptilu
2 tat-TUE u r-RSUE u t-timijiet tagħhom.
L-ASN huma elenkati fl-Appendiċi C;
(b) jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jipprovdu in
formazzjoni u parir lill-gvernijiet tagħhom, u permezz
tagħhom lill-Kunsill, dwar in-natura tat-theddid għas-sigurtà
ta’ IKUE u l-mezzi ta’ protezzjoni kontrihom.

(j) iwettaq żjarat ta’ valutazzjoni inizjali u perjodiċi fi Stati terzi
jew organizzazzjonijiet internazzjonali sabiex tiġi aċċertata leffettività tal-miżuri implimentati biex tiġi protetta l-IKUE
pprovduta lilhom jew skambjata magħhom.

Kumitat ta’ Sigurtà

L-Uffiċċju ta’ Sigurtà tas-SĠK għandu jkun għad-dispożizzjoni
tas-Segretarju Ġenerali biex jassisti f'dawn ir-responsabbiltajiet.

1.
Kumitat ta’ Sigurtà huwa b'dan stabbilit. Huwa għandu
jeżamina u jivvaluta kwalunkwe materja ta’ sigurtà fil-kamp ta’
applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u jagħmel rakkomandazzjoni
jiet lill-Kunsill kif xieraq.

Artikolu 16

(a) jaħtru ASN responsabbli għall-arranġamenti ta’ sigurtà għallprotezzjoni ta’ IKUE sabiex:

2.
Il-Kumitat ta’ Sigurtà għandu jkun kompost minn rappre
żentanti tal-ASN tal-Istati Membri u għalih għandu jattendi
rappreżentant tal-Kummissjoni u tas-Servizz Ewropew għallAzzjoni Esterna. Huwa għandu jkun ippresedut mis-Segretarju
Ġenerali jew mid-delegat magħżul tiegħu. Huwa għandu jiltaqa'
meta hekk jitlob il-Kunsill, jew fuq talba tas- Segretarju Ġenerali
jew ta’ ASN.

(i) l-IKUE miżmuma minn kwalunkwe dipartiment, korp
jew aġenzija nazzjonali, pubblika jew privata, fil-pajjiż
jew barra l-pajjiż, hija protetta f'konformità ma’ din idDeċiżjoni;

Rappreżentanti ta’ aġenziji u korpi tal-UE stabbiliti taħt it-Titolu
V, Kapitolu 2 tat-TUE, tal-Europol u tal-Eurojust jistgħu jiġu
mistiedna jattendu meta jiġu diskussi kwistjonijiet li jikkonċer
nawhom.

3.
Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 14(3), lIstati Membri għandhom:

(ii) l-arranġamenti ta’ sigurtà għall-protezzjoni ta’ IKUE
huma spezzjonati perjodikament;

(iii) l-individwi kollha impjegati f'amministrazzjoni nazzjo
nali jew minn kuntrattur li jistgħu jingħataw aċċess għal
informazzjoni klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU

3.
Il-Kumitat ta’ sigurtà għandu jorganizza l-attivitajiet tiegħu
b'tali mod li jkun jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar
oqsma speċifiċi ta’ sigurtà. Huwa għandu jistabbilixxi sub-żona
esperta għall-kwistjonijiet ta’ AI u sub-żoni esperti oħrajn kif
meħtieġ. Huwa għandu jfassal termini ta’ referenza għal tali subżoni esperti u jirċievi rapporti minn għandhom dwar l-attivita
jiet tagħhom inkluż, kif meħtieġ, kwalunkwe rakkomandazzjoni
għall-Kunsill.
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Artikolu 17

Artikolu 18

Sostituzzjoni ta’ deċiżjonijiet preċedenti

Dħul fis-seħħ

1.
Din id-Deċiżjoni għandha tħassar u tissostitwixxi d-Deċiż
joni tal-Kunsill 2001/264/KE tad-19 ta’ Marzu 2001 li tadotta rregolamenti tal-Kunsill rigward is-sigurtà (1).

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Marzu 2011.

2
L-IKUE klassifikata kollha skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill
2001/264/KE għandha tkompli tiġi protetta skont id-dispożizz
jonijiet rilevanti ta’ din id-Deċiżjoni.

(1) ĠU L 101, 11.4.2001, p. 1.

Għall-Kunsill
Il-President
VÖLNER P.
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ANNESS I
SIGURTÀ TAL-PERSUNAL
I.

INTRODUZZJONI

1. Dan l-Anness jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 7. Huwa jistabbilixxi b'mod partikolari
l-kriterji għad-determinazzjoni ta’ jekk individwu, b'kont meħud tal-lealtà, il-fiduċja u l-affidabbiltà tiegħu, jistax jiġi
awtorizzat biex ikollu aċċess għal IKUE u l-proċeduri investigattivi u amministrattivi li għandhom jiġu segwiti għal
dak il-għan.
2. F'dan l-Anness kollu, ħlief fejn id-distinzjoni hija rilevanti, it-terminu “Approvazzjoni ta’ sigurtà tal-Persunal” għandu
jirreferi għall-Approvazzjoni ta’ sigurtà tal-Persunal nazzjonali (PSC nazzjonali) u/jew Approvazzjoni ta’ Sigurtà talPersunal tal-UE (PSC UE) kif definit fl-Appendiċi A.
II. AWTORIZZAZZJONI TA' AĊĊESS GĦAL IKUE
3. Individwu għandu jkun awtorizzat biss aċċess għal informazzjoni klassifiakta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL
jew ogħla wara li:
(a) il-ħtieġa ta’ għarfien tiegħu tiġi determinata; u
(b) ikun ingħata PSC għal-livell rilevanti jew ikun debitament awtorizzat b'mod ieħor skont il-funzjonijeit tiegħu
f'konformità mal-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali; u
(c) ikun ġie infurmat dwar ir-regoli u l-proċeduri ta’ sigurtà biex tiġi protetta l-IKUE u jkun irrikonoxxa r-respon
sabbiltajiet tiegħu fir-rigward tal-protezzjoni ta’ tali informazzjoni.
4. Kull Stat Membru u s-SĠK għandhom jidentifikaw il-pożizzjonijiet fl-istrutturi tagħhom li jeħtieġu aċċess għal
informazzjoni klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla u għaldaqstant jeħtieġu PSC sal-livell
rilevanti.
III. REKWIŻITI GĦAL APPROVAZZJONI TA' SIGURTÀ TAL-PERSUNAL
5. Wara li jkunu rċevew talba debitament awtorizzata, ANS jew awtoritajiet nazzjonali kompetenti oħra għandhom
ikunu responsabbli biex jiżguraw li jitwettqu investigazzjonijiet ta’ sigurtà fuq iċ-ċittadini tagħhom li jeħtieġu aċċess
għal informazzjoni klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla. L-istandards ta’ investigazzjoni
għandhom ikunu skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali.
6. Jekk l-individwu kkonċernat ikun joqgħod fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor jew ta’ Stat terz, l-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti għandhom ifittxu assistenza mill-awtorità kompetenti tal-Istat ta’ residenza f'konformità mal-liġijiet u rregolamenti nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jassistu lil xulxin fit-twettiq ta’ investigazzjonijiet ta’ sigurtà skont
il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali.
7. Fejn permessibbli taħt il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, ASN jew awtoritajiet nazzjonali kompetenti oħra jistgħu
jwettqu investigazzjonijiet fuq persuni mhux ċittadini tagħhom li jeħtieġu aċċess għal informazzjoni klassifikata
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla. L-istandards ta’ investigazzjoni għandhom ikunu skont il-liġijiet
u r-regolamenti nazzjonali.
Kriterji ta’ investigazzjoni ta’ sigurtà
8. Il-lealtà, il-fiduċja u l-affidabbiltà ta’ individwu għall-finijiet li tingħata PSC għall-aċċess għal informazzjoni klassifikata
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla għandhom jiġu ddeterminati permezz ta’ investigazzjoni ta’
sigurtà. L-awtorità nazzjonali kompetenti għandha tagħmel valutazzjoni ġenerali bbażata fuq ir-riżultati ta’ tali
investigazzjoni ta’ sigurtà. L-ebda riżultat negattiv uniku m'għandu neċessarjament jikkostitwixxi raġuni għar-rifjut
ta’ PSC. Il-kriterji prinċipali użati għal dak il-fini għandhom jinkludu, safejn possibbli taħt il-liġijiet u r-regolamenti
nazzjonali, eżaminazzjoni ta’ jekk l-individwu:
(a) wettaq jew ipprova jwettaq, assoċja ruħu ma’ jew għen u assista lil xi ħadd ieħor fit-twettiq ta’ kwalunkwe att ta’
spjunaġġ, terroriżmu, sabutaġġ, tradiment jew tixwix;
(b) hu, jew kien, sħab ma’ spiji, terroristi, sabutaturi, jew ma’ individwi raġonevolement suspettati li huma tali jew
sħab ta’ rappreżentanti ta’ organizzazzonijiet jew stati barranin, inkluż servizzi tal-intelligence ta’ stati barranin, li
jistgħu jheddu s-sigurtà tal-UE u/jew ta’ Stati Membri, sakemm dawn l-assoċjazzjonijiet ma kinux awtorizzati
matul id-dover uffiċjali;
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(c) hu, jew kien, membru ta’ kwalunkwe organizzazzjoni li permezz ta’ mezzi vjolenti, sovversivi jew kwalunkwe
mezz illegali ieħor, ippruvaw inter alia jwaqqgħu l-gvern ta’ Stat Membru, jew jibdlu l-forma kostituzzjonali ta’
Stat Membru jew jibdlu l-forma jew il-linji politiċi tal-gvern tiegħu;
(d) hu, jew kien, sostenitur ta’ kwalunkwe organizzazzjoni deskritta fil-punt (c), jew hu, jew kien assoċjat mill-qrib
ma’ membri ta’ tali organizzazzjonijiet;
(e) deliberament żamm jew irrappreżenta ħażin jew iffalsifika informazzjoni ta’ sinifikanza, b'mod partikolari ta’
natura ta’ sigurtà, jew deliberatament gideb fl-ikkompletar tal-kwestjonarju ta’ sigurtà tal-persunal jew matul
intervista ta’ sigurtà;
(f) kien ikkundannat b'reat jew reati kriminali;
(g) għandu storja ta’ dipendenza fuq alkoħol, użu illegali ta’ drogi u/jew użu ħażin ta’ drogi legali;
(h) hu jew kien involut f'kondotta li tista' twassal għar-riskju ta’ vulnerabbiltà għal rikatt jew pressjoni;
(i) b'att jew bi kliem, wera diżonestà, żlealtà, nuqqas ta’ affidabbiltà, jew li mhux den ta’ fiduċja;
(j) kiser regolamenti ta’ sigurtà serjament jew ripetutament; jew ipprova, jew irnexxielu jwettaq, attività mhux
awtorizzata fir-rigward ta’ sistemi ta’ komunikazzjoni u informazzjoni;
(k) jistax ikun suxxettibbli għal pressjoni (pereżempju jekk għandu ċittadinanza waħda jew aktar ta’ pajjiż li mhuwiex
fl-UE jew permezz ta’ familjari jew sħab mill-qrib li jistgħu jkunu vulnerabbli għal servizzi ta’ intellignce barranin,
gruppi terroristiċi jew organizzazzjonijiet jew sovversivi oħra, jew individwi li l-għanijiet tagħhom jistgħu jheddu
l-interessi tas-sigurtà tal-UE u/jew l-Istati Membri).
9. Fejn hu adatt u skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, l-isfond finanzjarju u mediku ta’ individwu jista' wkoll
jitqies rilevanti matul l-investigazzjoni ta’ sigurtà.
10. Fejn hu adatt u skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, il-karattru, il-kondotta u ċ-ċirkostanzi tal-konjugi, talkoabitant jew ta’ membru mill-qrib tal-familja, jistgħu wkoll jitqiesu rilevanti matul l-investigazzjoni ta’ sigurtà.
Rekwiżiti investigattivi għal aċċess għal IKUE
Għoti inizjali ta’ PSC
11. Il-PSC inizjali għal aċċess għal informazzjoni klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL u SECRET UE/EU
SECRET għandha tkun ibbażata fuq investizzjoni ta’ sigurtà li tkopri mill-inqas l-aħħar ħames snin, jew mill-età ta’
18-il sena sal-preżent, skont liema hu l-iqsar, li għandha tinkludi:
(a) l-ikkompletar ta’ kwestjonarju nazzjonali ta’ sigurtà tal-persunal għal-livell ta’ IKUE li għaliha l-individwu jista'
jeħtieġ aċċess; kif jitlesta, dan il-kwestjonarju għandu jintbagħat lill-awtorità ta’ sigurtà kompetenti;
(b) kontroll tal-identità / ċittadinanza / status ta’ ċittadinanza – il-post u d-data tat-twelid tal-individwu għandhom
jiġu vverifikati u l-identità tiegħu kkontrollata. L-istatus taċ-ċittadinanza u/jew in-nazzjonalità, passata u preżenti,
tal-individwu għandha tiġi stabbilita; dan għandu jinkludi valutazzjoni ta’ kwalunkwe vulnerabbiltà għal pressjoni
minn sorsi barranin, pereżempju, minħabba residenza passata jew assoċjazzjonijiet passati; u
(c) kontrolli tar-rekords nazzjonali u lokali – għandu jsir kontroll ta’ rekords ta’ sigurtà nazzjonali u kriminali
ċentrali, fejn dawn tal-aħħar jeżistu, u/jew rekords tal-pulizija u tal-gvern komparabbli oħrajn. Ir-rekords talaġenziji tal-infurzar tal-liġi b'ġurisdizzjoni legali fejn l-individwu rrisjeda jew kien impjegat għandhom jiġu
kontrollati.
12. Il-PSC inizjali għal aċċess għal informazzjoni klassifikata TRES SECRET UE/EU TOP SECRET għandha tkun ibbażata
fuq investigazzjoni ta’ sigurtà li tkopri mill-inqas l-aħħar għaxar snin, jew mill-età ta’ 18-il sena sal-preżent, skont
liema hu l-iqsar. Jekk l-intervisti jitwettqu kif iddikjarat fil-punt (e), l-investigazzjonijiet għandhom ikopru mill-inqas laħħar seba' snin, jew mill-età ta’ 18-il sena sal-preżent, skont liema hu l-iqsar. Flimkien mal-kriterji indikati filparagrafu 8 hawn fuq, l-elementi li ġejjin għandhom jiġu investigati, safejn hu possibbli taħt liġijiet u regolamenti
nazzjonali, qabel ma tingħata TRES SECRET UE/EU TOP SECRET PSC; huma jistgħu wkoll jiġu investigati qabel
tingħata PSC CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew SECRET UE/EU SECRET, fejn hu meħtieġ mil-liġijiet u rregolamenti nazzjonali:
(a) status finanzjarju – għandha tiġi mfittxija informazzjoni dwar il-finanzi tal-individwu sabiex tiġi stmata
kwalunkwe vulnerabbiltà għal pressjoni barranija jew domestika minħabba diffikultajiet finanzjarji serji, jew
biex tiġi skoperta kwalunkwe affluwenza mhux spjegata;
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(b) edukazzjoni – għandha tiġi mfittxija informazzjoni biex jiġi vverifikat l-isfond edukattiv tal-individwu fi skejjel,
universitajiet u stabbilimenti oħra tal-edukazzjoni li wieħed ikun attenda minn għeluq it-18-il sena 'l hawn, jew
matul perijodu lil-awtorità ta’ investigazzjoni tqis xieraq;

(c) impjieg – għandha tiġi mfittxija informazzjoni li tkopri l-impjiegi preżenti u preċedenti, b'referenza għal sorsi bħal
rekords ta’ mpjieg, rapporti ta’ prestazzjoni jew effiċjenza u għal min iħaddmu jew għal superviżuri;

(d) servizz militari – fejn hu applikabbli, is-servizz tal-individwu fil-forzi armati u t-tip ta’ rilaxx għandhom jiġu
vverifikati; u

(e) intervisti - fejn previst u ammissibbli taħt il-liġi nazzjonali, għandu/għandhom isir/u intervista jew intervisti malindividwu. Għandhom isiru wkoll intervisti ma’ individwi oħrajn li huma f'pożizzjoni li jagħtu valutazzjoni
imparzjali tal-isfond, l-attivitajiet, il-lealtà, il-fiduċja u l-affidabbiltà tal-individwu. Meta hija l-prattika nazzjonali
li s-suġġett tal-investigazzjoni jintalab għal referenzi, dawk li jagħtu referenza għandhom ikunu intervistati
sakemm m'hemmx raġunijiet tajba biex dan ma jsirx.

13. Fejn hu meħtieġ u skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, jistgħu jitwettqu investigazzjonijiet addizzjonali biex tiġi
żviluppata l-informazzjoni kollha rilevanti disponibbli dwar individwu u biex tiġi sostanzjata jew skreditata infor
mazzjoni avversa.

Tiġdid ta’ PSC
14. Wara l-għoti inizjali ta’ PSC u sakemm dak l-individwu kellu servizz mingħajr waqfa ma’ amministrazzjoni nazzjonali
jew mas-SĠK u għandu bżonn kontinwu għal aċċess għal IKUE, il-PSC għandha tkun riveduta għal tiġdid f'intervalli li
ma jaqbżux il-ħames snin għal approvazzjoni TRES SECRET UE/EU TOP SECRET u għaxar snin għal approvazzjoni
SECRET UE/EU SECRET u CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, b'effett mid-data ta’ notifika tar-riżultat tal-aħħar
investigazzjoni ta’ sigurtà li kienu bbażati fuqha. L-investigazzjonijiet kollha ta’ sigurtà għat-tiġdid ta’ PSC għandhom
ikopru l-perijodu mill-investigazzjoni preċedenti.

15. Għat-tiġdid ta’ PSC, għandhom jiġu investigati l-elementi indikati fil-paragrafi 11 u 12.

16. Talbiet għal tiġdid għandhom isiru b'mod xieraq waqt li jitqies iż-żmien meħtieġ għall-investigazzjonijiet ta’ sigurtà.
Madankollu, fejn l-ASN jew awtorità nazzjonali kompetenti oħra rilevanti tkun irċeviet it-talba rilevanti għal tiġdid u
l-kwestjonarju korrispondenti ta’ sigurtà tal-persunal qabel tiskadi PSC, u l-investigazzjoni ta’ sigurtà meħtieġa ma
tkunx tkompliet, l-awtorità nazzjonali kompetenti tista', fejn ammissibbli taħt il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali,
testendi l-validità tal-PSC eżistenti għal perijodu sa 12-il xahar. Jekk, fl-aħħar ta’ dan il-perijodu ta’ 12-il xahar, linvestigazzjoni ta’ sigurtà tkun għadha ma ġietx ikkompletata, l-individwu għandu jiġi assenjat doveri li ma jeħtiġux
PSC.

Proċeduri ta’ PSC fis-SĠK
17. Għal uffiċjali u impjegati oħra fis-SĠK, l-Awtorità ta’ sigurtà tas-SĠK għandha tibgħat il-kwestjonarju ta’ sigurtà talpersunal komplut lill-ASN tal-Istat Membru li tiegħu l-individwu huwa ċittadin, li jitlob li investigazzjoni ta’ sigurtà
titwettaq għal-livell ta’ IKUE li għaliha l-individwu ser jeħtieġ aċċess.

18. Fejn is-SĠK isir jaf b'informazzjoni rilevanti għal investigazzjoni ta’ sigurtà rigward indivdiwu li applika għal PSC UE,
is-SĠK, filwaqt li jaġixxi skont ir-regoli u r-regolamenti rilevanti, għandu jinnotifika lill-ASN rilevanti b'dan.

19. Wara t-tlestija tal-investigazzjoni ta’ sigurtà, l-ASN rilevanti għandha tinnotifika lill-Awtorità ta’ sigurtà tas-SĠK bleżitu ta’ tali investigazzjoni, bl-użu ta’ format standard għall-korrispondenza preskritta mill-Kumitat ta’ Sigurtà.

(a) Fejn l-investigazzjoni ta’ sigurtà tirriżulta f'assikurazzjoni li mhuwa magħruf xejn avvers li jrawwem dubju dwar illealtà, il-fiduċja u l-affidabbiltà tal-individwu, l-Awtorità ta’ Ħatra tas-SĠK tista' tagħti PSC UE lill-individwu
kkonċernat u tawtorizza aċċess għal IKUE sal-livell rilevanti sa data speċifikata;

(b) Fejn l-investigazzjoni ta’ sigurtà ma tirriżultax f'tali assikurazzjoni, l-Awtorità ta’ Ħatra tas-SĠK għandha tinno
tifika lill-individwu kkonċernat, li jista' jitlob li jinstema' mill-Awtorità ta’ Ħatra. L-Awtorità ta’ Ħatra tista' titlob
lill-ASN kompetenti għal kwalunkwe kjarifika ulterjuri li tista' tipprovdi skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali
tagħha. Jekk l-eżitu jiġi kkonfermat, m'għandhiex tingħata PSC UE.
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20. L-investigazzjoni ta’ sigurtà flimkien mar-riżultati miksuba għandhom ikunu soġġetti għal-liġijiet u r-regolamenti
rilevanti fis-seħħ fl-Istat Membru kkonċernat, inklużi dawk li jikkonċernaw appelli. Id-deċiżjonijiet tal-Awtorità ta'
Ħatra tas-SĠK għandhom ikunu soġġetti għal appelli skont ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea u l-Kondizzjonijiet ta' Impjieg ta' Impjegati Oħrajn tal-Unjoni Ewropea, stabbiliti fir-Regolament (KEE,
Euratom, KEFA) Nru 259/68 (1) (minn hawn 'il quddiem imsejħa“ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet ta’
impjieg”).
21. L-assikurazzjoni li hija bbażata fuqha l-PSC UE, dment li tibqa' valida, għandha tkopri kwalunkwe kompitu millindividwu kkonċernat fis-SĠK jew il-Kummissjoni.
22. Jekk perijodu ta’ servizz ta’ individwu ma jibdix fi żmien 12-il xahar min-notifika tal-eżitu tal-investigazzjoni ta’
sigurtà lill-Awtorita ta’ Ħatra tas-SĠK, jew jekk ikun hemm pawża ta’ 12-il xahar fis-servizz ta’ individwu, li matul
dan iż-żmien m'huwiex impjegat mas-SĠK jew m'għandux kariga ma’ amministrazzjoni nazzjonali ta’ Stat Membru,
dan l-eżitu għandu jiġi riferut lill-ASN rilevanti għal konferma li din tibqa' valida u adatta.
23. Jekk issir magħrufa lis-SĠK informazzjoni rigward riskju ta’ sigurtà kkawżat minn indivdiwu li għandu PSC UE valida,
is-SĠK, filwaqt li jaġixxi skont ir-regoli u r-regolamenti rilevanti, għandu jinnotifika lill-ASN rilevanti b'dan. Meta ASN
tinnotifika lis-SĠK b'irtirar ta’ assigurazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 19(a) għal individwu li għandu PSC UE
valida, l-Awtorità ta’ Ħatra tas-SĠK tista' titlob kwalunkwe kjarifika li l-ASN tista' tipprovdi skont il-liġijiet u rregolamenti nazzjonali tagħha. Jekk tiġi konfermata informazzjoni avversa, il-PSC UE għandha tiġi rtirata u l-indi
vidwu għandu jiġi eskluż minn aċċess għal IKUE u minn karigi fejn tali aċċess ikun possibbli jew fejn huwa jista'
jpoġġi s-sigurtà f'periklu.
24. Kwalunkwe deċiżjoni biex tiġi rtirata PSC UE minn uffiċjal jew impjegat ieħor tas-SĠK u, fejn adatt, ir-raġunijiet biex
dan isir għandhom jiġu notifikati lill-individwu kkonċernat, li jista' jitlob sabiex jinstema' mill-Awtorità ta’ Ħatra.
Informazzjoni pprovduta minn ASN għandha tkun soġġetta għal-liġijiet u r-regolamenti rilevanti fis-seħħ fl-Istat
Membru kkonċernat, inklużi dawk li jikkonċernaw appelli. Id-deċiżjonijiet tal-Awtorità ta’ Ħatra tas-SĠK għandhom
ikunu soġġetti għal appelli skont ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet ta’ impjieg.
25. Esperti nazzjonali ssekondati lis-SĠK għal pożizzjoni li titlob PSC UE għandhom jippreżentaw PSC nazzjonali valida
għall-aċċess għall-IKUE lill-Awtorità ta’ sigurtà tas-SĠK qabel ma jibdew ħidmiethom.
Rekords ta’ PSC
26. Rekords tal-PSC nazzjonali u l-PSC UE mogħtija għal aċċess għal IKUE għandhom jinżammu minn kull Stat Membru
u mis-SĠK rispettivament. Dawn ir-rekords għandhom jinkludu mill-inqas il-livell ta’ IKUE li individwu jista' jingħata
aċċess għaliha (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla), id-data li fiha ngħatat il-PSC u l-perijodu ta’
validità tagħha.
27. L-awtorità kompetenti ta’ sigurtà tista' toħroġ Ċertifikat ta’ Approvazzjoni ta’ Sigurtà tal-Persunal' (ĊASP) li juri l-livell
ta’ IKUE li individwu jista' jingħata aċċess għaliha (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla), id-data ta’
validità tal-PSC nazzjonali rilevanti għall-aċċess għall-IKUE jew tal-PSC UE u d-data tal-iskadenza taċ-ċertifikat innifsu.
Eżenzjonijiet mir-rekwiżit ta’ PSC
28. Aċċess għal IKUE minn individwi fi Stati Membri debitament awtorizzati minħabba l-funzjonijiet tagħhom għandu
jiġi determinat skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali; tali individwi għandhom jiġu infurmati dwar l-obbligi ta’
sigurtà tagħhom fir-rigward tal-protezzjoni ta’ IKUE.
IV. EDUKAZZJONI U GĦARFIEN DWAR IS-SIGURTA'
29. L-individwi kollha li ngħatatilhom PSC għandhom jirrikonoxxu bil-miktub li huma fehmu l-obbligi tagħhom firrigward tal-protezzjoni ta’ IKUE u l-konsegwenzi ta’ jekk IKUE tiġi kompromessa. Rekord ta’ tali rikonoxximent bilmiktub għandu jinżamm mill-Istat Membru u mis-SĠK, kif adatt.
30. L-individwi kollha li huma awtorizzati li jkollhom aċċess għal, jew li huma meħtieġa jittrattaw IKUE, għandhom lewwel jiġu mgħarrfa, u perjodikament jingħataw informazzjoni dwar it-theddid għas-sigurtà u għandhom jirrap
purtaw immedjatament lill-awtoritajiet adatti ta’ sigurtà dwar kwalunkwe approċċ jew attività li huma jikkunsidraw
suspettuża jew mhux tas-soltu.
31. L-individwi kollha li ma jibqgħux impenjati f'doveri li jeħtieġu aċċess għal IKUE għandhom jiġu mgħarrfa, u fejn
xieraq jirrikonoxxu bil-miktub, l-obbligi tagħhom rigward il-protezzjoni kontinwa ta’ IKUE.
(1) ĠU L 56, 4.3.1968, p.1
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V. ĊIRKOSTANZI EĊĊEZZJONALI
32. Fejn permessibbli taħt il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, approvazzjoni ta’ sigurtà tal-persunal mogħtija minn
awtorità nazzjonali kompetenti ta’ Stat Membru li tawtorizza aċċess għal informazzjoni klassifikata nazzjonali
tista', għal perijodu temporanju sakemm tingħata PSC nazzjonali għall-aċċess għal IKUE, tippermetti aċċess minn
uffiċjali nazzjonali għal IKUE sal-livell ekwivalenti speċifikat fit-tabella ta’ ekwivalenza fl-Appendiċi B fejn tali aċċess
temporanju huwa meħtieġ fl-interess tal-UE. L-ASN għandhom jinfurmaw lill-Kumitat ta’ Sigurtà fejn il-liġijiet u rregolamenti nazzjonali ma jippermettux tali aċċess temporanju għal IKUE.
33. Għal raġunijiet ta’ urġenza, fejn debitament ġustifikat fl-interessi tas-servizz u t-tkomplija pendenti ta’ investigazzjoni
ta’ sigurtà sħiħa, l-Awtorità ta’ Ħatra tas-SĠK, wara konsultazzjoni mal-ASN tal-Istat Membru li tiegħu l-individwu
huwa ċittadin u soġġett għall-eżitu ta’ kontrolli preliminari biex jiġi verifikat li l-ebda informazzjoni avversa m'hija
magħrufa, tista' tagħti awtorizzazzjoni temporanja lill-uffiċjali tas-SĠK u impjegati oħrajn biex ikollhom aċċess għal
IKUE għal funzjoni speċifika. Tali awtorizzazzjonijiet temporanji għandhom ikunu validi għal perijodu li ma jeċċedix
is-sitt xhur u m'għandhomx jippermettu aċċess għal informazzjoni klassifikata TRES SECRET UE/EU TOP SECRET. Lindividwi kollha li ngħatatilhom awtorizzazzjoni temporanja għandhom jirrikonoxxu bil-miktub li huma fehmu lobbligi tagħhom fir-rigward tal-protezzjoni ta’ IKUE u l-konsegwenzi ta’ jekk IKUE tiġi kompromessa. Rekord ta’ tali
rikonoxximent bil-miktub għandu jinżamm mis-SĠK.
34. Meta individwu jkun ser jiġi assenjat f'kariga li teħtieġ PSC f'livell wieħed ogħla minn dak li bħalissa hu fil-pussess
tiegħu, l-inkarigu jista' jsir fuq bażi proviżorja, dment li:
(a) il-ħtieġa konvinċenti għall-aċċess għal IKUE f'livell ogħla għandha tiġi ġustifikata, bil-miktub, mis-superviżur talindividwu;
(b) l-aċċess għandu jkun limitat għal punti speċifiċi ta’ IKUE b'sostenn tal-inkarigu;
(c) l-individwu għandu fil-pussess tiegħu PSC nazzjonali jew PSC UE valida;
(d) inbdiet azzjoni biex tinkiseb l-awtorizzazzjoni għal-livell ta’ aċċess meħtieġ għall-kariga;
(e) saru kontrolli sodisfaċenti mill-awtorità kompetenti li l-individwu ma kisirx b'mod serju jew ripetutament irregolamenti ta’ sigurtà;
(f) l-inkarigu tal-individwu huwa approvat mill-awtorità kompetenti; u
(g) rekord tal-eċċezzjoni, inkluż deskrizzjoni tal-informazzjoni li għaliha kien approvat l-aċċess, għandu jinżamm
mir-reġistru jew ir-reġistru subordinat responsabbli.
35. Il-proċedura ta’ hawn fuq għandha tintuża għal aċċess ta’ darba għal IKUE f'livell wieħed ogħla minn dak li lindividwu ġie mogħti approvazzjoni għalih. M'għandux isir rikors għal din il-proċedura fuq bażi rikorrenti.
36. F'ċirkostanzi eċċezzjonali ħafna, bħal pereżempju missjonijiet f'ambjenti ostili jew matul perijodi ta’ tensjoni inter
nazzjonali dejjem tikber meta miżuri ta’ emerġenza hekk jeħtieġu, b'mod partikolari għall-finijiet li jiġu salvati ħajjiet,
l-Istati Membri u s-Segretarju Ġenerali jistgħu jagħtu, fejn possibbli bil-miktub, aċċess għal informazzjoni klassifikata
CONFINENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew SECRET UE/EU SECRET lil individwi li m'għandhomx il-PSC rekwiżita,
sakemm tali permess ikun assolutament meħtieġ, u ma jkun hemm l-ebda dubji raġonevoli dwar il-lealtà, il-fiduċja u
l-affidabbiltà tal-individwu kkonċernat. Għandu jinżamm rekord ta’ dan il-permess li jiddeskrivi l-informazzjoni li
għaliha ġie approvat l-aċċess.
37. Fil-każ ta’ informazzjoni klassifikata TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, dan l-aċċess ta’ emerġenza għandu jkun
ristrett għal ċittadini tal-UE li ġew awtorizzati aċċess għall-ekwivalenti nazzjonali ta’ TRES SECRET UE/EU TOP
SECRET jew informazzjoni klassifikata SECRET UE/EU SECRET.
38. Il-Kumitat ta’ Sigurtà għandu jiġi informat b'każijiet meta jsir rikors għall-proċedura stabbilita fil-paragrafi 36 u 37.
39. Fejn il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali ta’ Stat Membru jistipolaw regoli aktar stretti fir-rigward ta’ awtorizzaz
zjonijiet temporanji, inkarigi provviżorji, l-aċċess ta’ darba waħda jew l-aċċess ta’ emerġenza minn individwi għal
informazzjoni klassifikata, il-proċeduri previsti f'din it-Taqsima għandhom jiġu implimentati biss fil-limiti stabbiliti filliġijiet u r-regolamenti nazzjonali rilevanti.
40. Il-Kumitat ta’ Sigurtà għandu jirċievi rapport annwali dwar l-użu tal-proċeduri stabbiliti f'din it-taqsima.
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VI. ATTENDENZA F'LAQGĦAT FIL-KUNSILL
41. Soġġett għall-paragrafu 28, individwi assenjati biex jipparteċipaw f'laqgħat tal-Kunsill jew ta’ korpi preparatorji talKunsill li fihom tiġi diskussa informazzjoni klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla, jistgħu
jagħmlu dan biss wara konferma tal-istatus tal-PSC tal-individwu. Għal delegati, għandu jintbagħat ĊASP jew prova
oħra ta’ PSC mill-awtoritajiet adatti lill-Uffiċċju ta’ Sigurtà tas-SĠK, jew eċċezzjonalment jiġi ppreżentat mid-delegat
ikkonċernat. Fejn applikabbli, tista' tintuża lista konsolidata ta’ ismijiet, li tagħti l-prova rilevanti ta’ PSC.
42. Fejn għal raġunijiet ta’ sigurtà, tiġi rtirata PSC nazzjonali għall-aċċess għal IKUE minn individwu li d-doveri tiegħu
jeħtieġu attendenza f'laqgħat tal-Kunsill jew ta’ korpi preparatorji tal-Kunsill, l-awtorità kompetenti għandha tinforma
lis-SĠK b'dan.
VII. AĊĊESS POTENZJALI GĦAL IKUE
43. Meta individwi għandhom jiġu impjegati f'ċirkostanzi li fihom huma jista' potenzjalment ikollhom aċċess għal
informazzjoni klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla, huma għandhom jingħataw approvazz
joni ta’ sigurtà adatta jew ikunu skortati l-ħin kollu.
44. Kurrieri, għassiesa u skorti għandhom jingħataw approvazzjoni ta’ sigurtà fil-livell rilevanti jew ikunu investigati
b'mod adegwat skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, jiġu informati dwar proċeduri ta’ sigurtà għall-protezzjoni
ta’ IKUE u għandhom jingħataw struzzjonijiet dwar id-doveri tagħhom biex jipproteġu tali informazzjoni fdata
lilhom.
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ANNESS II
SIGURTA' FIŻIKA
I.

INTRODUZZJONI

1. Dan l-Anness jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 8. Huwa jistabbilixxi r-rekwiżiti
minimi għall-protezzjoni fiżika ta’ edifiċji, bini, uffiċċji, kmamar u żoni oħra li fihom IKUE tkun trattata u maħżuna,
inklużi żoni li fihom SKI.
2. Miżuri fiżiċi ta’ sigurtà għandhom jiġu diżinjati biex jiġi evitat aċċess mhux awtorizzat għal IKUE billi:
(a) jiġi żgurat li IKUE hija ttrattata u maħżuna b'mod adatt;
(b) tkun permessa s-segregazzjoni tal-persunal fir-rigward tal-aċċess għal IKUE abbażi tal- ħtieġa ta’ għarfien tagħhom
u, fejn adatt, l-approvazzjoni ta’ sigurtà tagħhom;
(c) ikunu skoraġġuti, impeduti u nnotati azzjonijiet mhux awtorizzati; u
(d) jiġi miċħud jew imdewwem id-dħul sigriet jew furzat minn intrużi.
II. REKWIŻITI U MIŻURI FIŻIĊI TA' SIGURTÀ
3. Miżuri fiżiċi ta’ sigurtà għandhom jintgħażlu abbażi ta’ valutazzjoni ta’ theddid li ssir mill-awtoritajiet kompetenti. IsSĠK u l-Istati Membri għandhom kull wieħed japplika proċess ta’ ġestjoni ta’ riskji għall-protezzjoni ta’ IKUE fuq is-sit
tagħhom sabiex jiġi żgurat livell xieraq ta’ protezzjoni fiżika kontra r-riskju vvalutat. Il-proċess tal-ġestjoni ta’ riskji
għandu jieħu kont tal-fatturi rilevanti kollha, b'mod partikolari:
(a) il-livell ta’ klassifikazzjoni ta’ IKUE;
(b) il-forma u l-volum ta’ IKUE, b'kont meħud tal-fatt li kwantitajiet kbar jew ġabra ta’ IKUE jistgħu jeħtieġu li jiġu
applikati aktar miżuri stretti ta’ protezzjoni;
(c) l-ambjent ta’ madwar u l-istruttura tal-bini jew żoni li għandhom l-IKUE; u
(d) it-theddida valutata minn servizzi ta’ intelligence li jkollhom bħala l-mira tagħhom l-UE jew l-Istati Membri u
minn sabotaġġ, terroriżmu, attivitajiet sovversivi jew attivitajiet kriminali oħrajn.
4. L-awtorità ta’ sigurtà kompetenti, bl-applikazzjoni tal-kunċett ta’ difiża fil-fond, għandha tiddetermina l-kombinazzjoni adatta ta’ miżuri fiżiċi ta’ sigurtà li għandhom jiġu implimentati. Dawn jistgħu jinkludu wieħed jew iżjed
minn dawn li ġejjin:
(a) ostaklu mal-perimetru: ostaklu fiżiku li jiddefendi l-konfini ta’ żona li teħtieġ protezzjoni;
(b) sistemi ta’ sejbien ta’ intrużijoni (SSI): SSI tista' tintuża biex ittejjeb il-livell ta’ sigurtà offrut mill-ostaklu malperimetru, jew fi kmamar u bini minflok, jew biex tassisti, persunal ta’ sigurtà;
(c) kontroll tal-aċċess: kontroll tal-aċċess jista' jiġi eżerċitat fuq sit, bini jew bini fuq sit jew għal żoni jew kmamar
ġewwa bini. Il-kontroll jista' jintuża b'mezzi elettroniċi jew elettro-mekkaniċi, minn persunal ta’ sigurtà u/jew
minn receptionist, jew bi kwalunkwe mezz fiżiku ieħor;
(d) persunal ta’ sigurtà: persunal ta’ sigurtà imħarreġ u sorveljat u, fejn meħtieġ, approvat b'mod xieraq, jista' jiġi
impjegat, inter alia, sabiex jiskoraġġixxi individwi milli jippjanaw intrużjoni bil-moħbi;
(e) televiżjoni b'ċirkwit magħluq (CCTV): CCTV jista' jintuża minn persunal ta’ sigurtà sabiex jivverifika inċidenti u
allarm ta’ SSI fuq siti kbar jew f'perimetri;
(f) dawl ta’ sigurtà: dawl ta’ sigurtà jista' jintuża sabiex jiskoraġġixi intruż potenzjali, kif ukoll jipprovdi l-illuminaz
zjoni meħtieġa għal sorveljanza effettiva direttament mill-persunal ta’ sigurtà jew indirettament permezz tassistema tas-CCTV; u
(g) kwalunkwe miżura oħra fiżika adatta maħsuba biex tkun ta’ deterrent u tinnota aċċess mhux awtorizzat jew
tipprevjeni telf ta’ jew ħsara għal IKUE.
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5. L-awtorità kompetenti tista' tkun awtorizzata twettaq tiftix mad-dħul u l-ħruġ sabiex dan ikun ta’ deterrent għallintroduzzjoni mhux awtorizzata ta’ materjal, jew it-tneħħija mhux awtorizzata ta’ IKUE minn sit jew bini.
6. Fejn IKUE tkun f'riskju li tiġi osservata bil-moħbi, anke jekk aċċidentalment, għandhom jittieħdu miżuri xierqa sabiex
jiġi miġġieled dan ir-riskju.
7. Għal faċilitajiet ġodda, rekwiżiti fiżiċi ta’ sigurtà u l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali tagħhom għandhom jiġu definiti
bħala parti mill-ippjanar u d-diżinjar tal-faċilitajiet. Għal faċilitajiet eżistenti, rekwiżiti fiżiċi ta’ sigurtà għandhom jiġu
implimentati safejn hu l-aktar possibbli.
III. TAGĦMIR GĦALL-PROTEZZJONI FIŻIKA TA' IKUE
8. Meta jiġi akkwistat tagħmir (bħal kontenituri ta’ sigurtà, magni għat-tqattigħ ta’ karti f'biċċiet żgħar, serraturi talbibien, sistemi elettroniċi ta’ kontroll għall-aċċess, IDS, sistemi ta’ alarm) għall-protezzjoni fiżika ta’ IKUE, l-awtorità
kompetenti ta’ sigurtà għandha tiżgura li t-tagħmir jissodisfa l-istandards tekniċi u r-rekwiżiti minimi approvati.
9. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tat-tagħmir li għandu jintuża għall-protezzjoni fiżika ta’ IKUE għandhom jiġu stabbilit fillinji gwida ta’ sigurtà li għandhom ikunu approvati mill-Kumitat ta’ Sigurtà.
10. Is-sistemi ta’ sigurtà għandhom jiġu spezzjonati f'intervalli regolari u t-tagħmir għandha ssirlu manutenzjoni regolari.
Ix-xogħol ta’ manutenzjoni għandu jieħu kont tal-eżitu tal-ispezzjonijiet sabiex jiġi żgurat li t-tagħmir jibqa' jopera blaqwa prestazzjoni.
11. L-effettività ta’ miżuri individwali ta’ sigurtà u tas-sistema ġenerali ta’ sigurtà għandhom ikunu evalwati mill-ġdid
matul kull ispezzjoni.
IV. ŻONI PROTETTI FIŻIKAMENT
12. Żewġ tipi ta’ żoni protetti fiżikament, jew l-ekwivalenti nazzjonali tagħhom, jistgħu jiġu stabbiliti għall-protezzjoni
fiżika ta’ IKUE:
(a) Żoni Amministrattivi; u
(b) Żoni ta’ sigurtà (inklużi Żoni ta’ sigurtà teknika).
F'din id-Deċiżjoni, ir-referenzi kollha għal Żoni Amministrattivi u Żoni ta’ Sigurtà, inklużi Żoni ta’ Sigurtà teknika,
għandhom jinftehmu bħala li jirreferu wkoll għall-ekwivalenti nazzjonali tagħhom.
13. L-awtorità kompetenti ta’ sigurtà għandha tistabbilixxi li żona tissodisfa r-rekwiżiti biex tiġi indikata bħala Żona
Amministrattiva, Żona ta’ Sigurtà, Żona ta’ Sigurtà teknika.
14. Għal Żoni Amministrattivi:
(a) għandu jiġi stabbilit perimetru definit b'mod viżibbli li jippermetti li, individwi u, fejn possibbli, vetturi jiġu
vverifikati.
(b) aċċess mhux skortat għandu jingħata biss lil individwi li huma debitament awtorizzati mill-awtorità kompetenti; u
(c) l-individwi l-oħra kollha għandhom jiġu skortati f'kull ħin jew ikunu soġġetti għal kontrolli ekwivalenti.
15. Għal Żoni ta’ Sigurtà:
(a) għandu jiġi stabbilit perimetru definit b'mod viżibbli u protett minn fejn id-dħul u l-ħruġ kollu jkun kkontrollat
permezz ta’ pass jew sistema ta’ rikonoxximent personali;
(b) aċċess mhux skortat għandu jingħata biss lil individwi b'approvazzjoni ta’ sigurtà u speċifikament awtorizzati biex
jidħlu fiż-żona abbażi tal-ħtieġa ta’ għarfien tagħhom;
(c) l-individwi l-oħra kollha għandhom jiġu skortati f'kull ħin jew ikunu soġġetti għal kontrolli ekwivalenti.
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16. Fejn id-dħul f'Żona ta’ Sigurtà jikkostitwixxi, għall-finijiet prattiċi kollha, aċċess dirett għall-informazzjoni klassifikata
li tinsab fiha, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti addizzjonali li ġejjin:
(a) il-livell tal-ogħla klassifikazzjoni ta’ sigurtà tal-informazzjoni li normalment tinżamm fiż-żona għandu jkun
indikat b'mod ċar;
(b) il-viżitaturi kollha għandhom jeħtieġu awtorizzazzjoni speċifika biex jidħlu fiż-żona, għandhom jiġu skortati l-ħin
kollu u għandu jkollhom approvazzjoni ta’ sigurtà adegwata dment li ma jittiħdux passi biex jiġi żgurat li ebda
aċċess għall-IKUE ma jkun possibbli.
17. Iż-Żoni ta’ Sigurtà li huma protetti kontra smiegħ awdjo mhux awtorizzat għandhom jiġu desinjati bħala Żoni ta’
Sigurtà teknika. Ir-rekwiżiti addizzjonali li ġejjin għandhom japplikaw:
(a) tali żoni għandhom ikunu mgħammrin bis-Sistema ta’ Sejbien ta’ Intrużi (SSI), ikunu msakkrin meta ma jkunux
okkupati, u għandhom jiġu mgħassin meta jkunu okkupati. Kwalunkwe ċavetta għandha tiġi kkontrollata skont
it-taqsima VI;
(b) il-persuni u l-materjal kollu li jidħlu f'tali żoni għandhom jiġu kkontrollati;
(c) tali żoni għandhom jiġu spezzjonati regolarment b'mod fiżiku u/jew tekniku kif mitlub mill-awtorità ta’ sigurtà
kompetenti. Tali ispezzjonijiet għandhom jitwettqu wkoll wara kwalunkwe dħul mhux awtorizzat jew suspett ta’
tali dħul; u
(d) tali żoni għandhom ikunu ħielsa minn linji ta’ komunikazzjoni mhux awtorizzati, telefons mhux awtorizzati jew
tagħmir ta’ komunikazzjoni u tagħmir elettriku jew elettroniku ieħor mhux awtorizzat.
18. Minkejja l-punt (d) tal-paragrafu 17, qabel ma jintuża f'żoni fejn isiru laqgħat jew fejn tkun qed titwettaq ħidma li
tkun tinvolvi informazzjoni klassifikata SECRET UE/EU SECRET u ogħla, u fejn it-theddida għal IKUE hija vvalutata
bħala waħda għolja, kwalunkwe tagħmir ta’ komunikazzjoni u tagħmir tal-elettriku jew elettroniku għandu l-ewwel
jiġi eżaminat mill-awtorità kompetenti ta’ sigurtà sabiex ikun żgurat li l-ebda informazzjoni inteliġibbli ma tkun tista'
tiġi trasmessa involontarjament jew illeċitament minn tali tagħmir lil hinn mill-perimetru taż-Żona ta’ Sigurtà.
19. Żoni ta’ Sigurtà li mhumiex okkupati minn persunal fuq xogħol fuq bażi ta’ 24 siegħa għandhom, fejn xieraq, ikunu
spezzjonati wara s-sigħat normali ta’ xogħol u f'intervalli sporadiċi barra l-ħin normali ta’ xogħol, sakemm ma jkunx
hemm SSI fil-post.
20. Żoni ta’ Sigurtà u Żoni ta’ Sigurtà teknika jistgħu jiġu stabbiliti temporanjament f'Żona Amministrattiva għal laqgħa
klassifikata jew għal kwalunkwe fini simili ieħor.
21. Għandhom jitfasslu l-proċeduri operattivi ta’ sigurtà għal kull Żona ta’ Sigurtà li jistipulaw:
(a) il-livell ta’ IKUE li għandha tiġi ttrattata jew maħżuna fiż-żona;
(b) il-miżuri ta’ sorveljanza u dawk protettivi li għandhom jinżammu;
(c) l-individwi awtorizzati li jkollhom aċċess mhux skortat għaż-żona minħabba l-ħtieġa ta’ għarfien u l-approvazz
joni ta’ sigurtà tagħhom;
(d) fejn xieraq, il-proċeduri ta’ skorti jew dawk għall-protezzjoni ta’ IKUE meta l-viżitaturi jingħataw awtorizzazzjoni
biex ikollhom aċċess għaż-żona.
(e) kwalunkwe miżura u proċedura rilevanti oħra.
22. Għandhom jinbnew kmamar ta’ sigurtà fiż-Żoni ta’ sigurtà. Il-ħitan, l-art, is-soqfa, it-twieqi u l-bibien li jissakkru
għandhom ikunu approvati mill-awtorità kompetenti ta’ sigurtà u b'kapaċità ta’ protezzjoni ekwivalenti għal konte
nitur ta’ sigurtà approvat għall-ħżin ta’ IKUE tal-istess livell ta’ klassifikazzjoni.
V. MIŻURI FIŻIĊI TA' PROTEZZJONI GĦAT-TRATTAMENT U L-ĦŻIN TA' IKUE
23. IKUE klassifikata RESTREINT UE/EU RESTRICTED tista' tiġi ttrattata:
(a) f'Żona ta’ Sigurtà,
(b) f'Żona Amministrattiva dment li l-IKUE tkun protetta minn aċċess minn individwi mhux awtorizzati, jew
(c) barra Żona ta’ Sigurtà jew Żona Amministrattiva dment li d-detentur iġorr l-IKUE f'konformità mal-paragrafi 28
sa 40 tal-Anness III u impenja ruħu li jżomm f'konformità ma’ miżuri kompensatorji stabbiliti f'istruzzjonijiet ta’
sigurtà maħruġin mill-awtorità ta’ sigurtà kompetenti biex jiġi żgurat li l-IKUE tkun protetta mill-aċċess minn
persuni mhux awtorizzati.
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24. IKUE klassifikata RESTREINT UE/EU RESTRICTED għandha tinħażen f'għamara ta’ uffiċċju li tissakkar b'mod adatt
f'Żona Amministrattiva jew Żona ta’ Sigurtà. Hija tista' tinħażen temporanjament barra Żona ta’ Sigurtà jew Żona
Amministrattiva dment li d-detentur impenja ruħu li jżomm f'konformità ma’ miżuri kompensatorji stabbiliti f'istruzzjonijiet ta’ sigurtà maħruġin mill-awtorità ta’ sigurtà kompetenti.
25. IKUE klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew SECRET UE/EU SECRET tista' tiġi ttrattata:
(a) f'Żona ta’ Sigurtà;
(b) f'Żona Amministrattiva dment li l-IKUE tkun protetta minn aċċess minn individwi mhux awtorizzati; jew
(c) barra Żona ta’ Sigurtà jew Żona Amministrattiva dment li d-detentur:
(i) iġorr l-IKUE f'konformità mal-paragrafi 28 sa 40 tal-Anness III;
(ii) ikun impenja ruħu li jikkonforma ma’ miżuri kompensatorji stabbiliti f'istruzzjonijiet ta’ sigurtà maħruġin
mill-awtorità ta’ sigurtà kompetenti biex jiġi żgurat li l-IKUE tkun protetta mill-aċċess minn persuni mhux
awtorizzati. u
(iii) iżomm l-IKUE l-ħin kollu taħt il-kontroll personali tiegħu; u
(iv) fil-każ ta’ dokumenti stampati, ikun innotifika lir-reġistru rilevanti bil-fatt.
26. IKUE klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL u SECRET UE/EU SECRET għandha tinħażen f'Żona ta’
Sigurtà f'kontenitur ta’ sigurtà jew kamra ta’ sigurtà.
27. IKUE klassifikata TRES SECRET UE/EU TOP SECRET għandha tiġi ttrattata f'Żona ta’ Sigurtà.
28. IKUE klassifikata TRES SECRET UE/EU TOP SECRET għandha tinħażen f'Żona ta’ Sigurtà taħt waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:
(a) f'kontenitur ta’ sigurtà f'konformità mal-paragrafu 8 b'wieħed jew aktar mis-segwenti kontrolli supplimentari:
(i) protezzjoni kontinwa jew verifika minn persunal ta’ sigurtà awtorizzat jew persunal fuq ix-xogħol;
(ii) SSI approvata flimkien ma’ persunal ta’ sigurtà ta’ rispons;
jew
(b) kamra ta’ sigurtà mgħammra b'SSI flimkien ma’ persunal ta’ sigurtà ta’ rispons.
29. Ir-regoli għall-ġarr ta’ IKUE barra żoni fiżiċi ta’ protezzjoni huma stabbiliti fl-Anness III.
VI. KONTROLL TA' ĊWIEVET U TA' KOMBINAZZJONIJIET UŻATI GĦALL-PROTEZZJONI TA' IKUE
30. L-awtorità kompetenti ta’ sigurtà għandha tiddefinixxi l-proċeduri għall-ġestjoni ta’ ċwievet u l-issettjar ta’ kombinazzjonijiet għal uffiċċji, kmamar, kmamar ta’ sigurtà u kontenituri ta’ sigurtà. Tali proċeduri għandhom jipproteġu
kontra aċċess mhux awtorizzat.
31. L-iżgħar numru possibbli ta’ individwi li jeħtieġ ikunu jafu l-issettjar ta’ kombinazzjonijiet għandhom jitgħallmuhom
bl-amment. L-issettjar ta’ kombinazzjonijiet għall-kontenituri ta’ sigurtà u kmamar ta’ sigurtà li jaħżnu IKUE
għandhom jinbidlu:
(a) kull meta hemm bidla fil-persunal li jaf il-kombinazzjoni;
(b) kull meta jkun seħħ kompromess jew ikun suspettat kompromess;
(c) meta serratura tkun saritilha manutenzjoni jew tiswija; u
(d) mill-inqas kull 12-il xahar.
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ANNESS III
ĠESTJONI TA' INFORMAZZJONI KLASSIFIKATA
I.

INTRODUZZJONI

1.

Dan l-Anness jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 9. Huwa jistabbilixxi l-miżuri
amministrattivi għall-kontroll ta’ IKUE matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tagħha sabiex jgħinu biex jipprevjenu, jikxfu
u jirkupraw mill-kompromess intenzjonat jew aċċidentali jew telf ta’ tali informazzjoni.

II.

ĠESTJONI TA' KLASSIFIKAZZJONI
Klassifikazzjonijiet u mmarkar

2.

L-informazzjoni għandha tkun klassifikata fejn tkun meħtieġa protezzjoni fir-rigward tal-kunfidenzjalità tagħha.

3.

L-oriġinatur ta’ IKUE għandu jkun responsabbli biex jiddetermina l-livell ta’ klassifikazzjoni ta’ sigurtà, f'konformità
ma’ linji gwida rilevanti ta’ klassifikazzjoni, u għad-disseminazzjoni inizjali tal-informazzjoni.

4.

Il-livell ta’ klassifikazzjoni ta’ IKUE għandu jiġi determinat f'konformità mal-Artikolu 2(2) u b'referenza għall-politika
ta’ sigurtà li għandha tiġi approvata skont l-Artikolu 3(3).

5.

Il-klassifikazzjoni ta’ sigurtà għandha tkun indikata b'mod ċar u korrett, tkun kif tkun l-IKUE, sew fuq il-karta, orali,
elettronika jew fi kwalunkwe forma oħra.

6.

Partijiet individwali ta’ dokument partikolari (jiġifieri paġni, paragrafi, taqsimiet, annessi, appendiċi, u dokumenti
mehmużin u allegati) jistgħu jeħtieġu klassifikazzjonijiet differenti u għandhom jiġu mmarkati kif meħtieġ, inkluż
meta jinħażnu f'forma elettronika.

7.

Il-livell ta’ klassifikazzjoni ġenerali ta’ dokument jew fajl għandu jkun mill-inqas għoli daqs dak tal-iżjed komponent
għoli tiegħu. Meta tinġabar informazzjoni minn diversi sorsi, il-prodott finali għandu jiġi rivedut biex jiġi determinat
il-livell ta’ klassifikazzjoni ta’ sigurtà ġenerali tiegħu, peress li jista' jkun li jkun jeħtieġlu klassifikazzjoni ogħla minn
dik tal-partijiet komponenti tiegħu.

8.

Safejn hu possibbli, id-dokumenti li jinkludu partijiet b'livelli differenti ta’ klassifikazzjoni għandhom ikunu struttu
rati sabiex partijiet b'livell differenti ta’ klassifikazzjoni jkunu jistgħu jiġu identifikati u mwarba faċilment, jekk ikun
meħtieġ.

9.

Il-klassifikazzjoni ta’ ittra jew nota li tkopri xi allegati għandha tkun għolja daqs l-ogħla klassifikazzjoni tal-allegati
tagħha. L-oriġinatur għandu jindika b'mod ċar f'liema livell hija klassifikata meta jwarrabha mill-allegati tagħha
b'mezzi ta’ mmarkar xierqa, pereżempju:
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL
Mingħajr parti(jiet) mehmuża RESTREINT UE/EU RESTRICTED
Marki

10. Minbarra waħda mill-marki ta’ klassifikazzjoni ta’ sigurtà stabbiliti fl-Artikolu 2(2), l-IKUE għandu jkollha marki
addizzjonali, bħal:
(a) identifikatur biex juri l-oriġinatur;
(b) kwalunkwe twissijiet, kliem ta’ kodiċi jew akronimi li jispeċifikaw il-qasam tal-attività li jkun relatat magħha ddokument, id-distribuzzjoni partikolari abbażi tal-ħtieġa ta’ għarfien jew ir-restrizzjonijiet dwar l-użu;
(c) marki ta’ rilaxx;
(d) fejn applikabbli, id-data jew avveniment speċifiku fejn wara tista' tiġi mnaqqsa fil-grad jew deklassifikata.
Immarkar ta’ klassifikazzjoni abbrevjati
11. Immarkar ta’ klassifikazzjoni abbrevjati standardizzati jistgħu jintużaw biex jindikaw il-livell ta’ klassifikazzjoni ta’
paragrafi individwali ta’ test. L-abbrevjazzjonijiet m'għandhomx jissostitwixxu l-immarkar sħiħ ta’ klassifikazzjoni.
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12. L-abbrevjazzjonijiet standard li ġejjin jistgħu jintużaw f'dokumenti klassifikati tal-UE biex jindikaw il-livell ta’ klassi
fikazzjoni ta’ taqsimiet jew blokok ta’ test li fih inqas minn paġna waħda:
TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

TS-UE/EU-TS

SECRET UE/EU SECRET

S-UE/EU-S

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

C-UE/EU-C

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

R-UE/EU-R

Ħolqien ta’ IKUE
13. Meta jinħoloq dokument klassifikat tal-UE:
(a) kull paġna għandha tkun immarkata b'mod ċar bil-livell ta’ klassifikazzjoni;
(b) kull paġna għandha tkun innumerata;
(c) id-dokument għandu jkollu numru ta’ referenza u suġġett, li fih innifsu mhux informazzjoni klassifikata,
sakemm ma jkunx immarkat bħala tali;
(d) id-dokument għandu jkun datat;
(e) id-dokumenti klassifikati SECRET UE/EU SECRET jew ogħla għandu jkollhom numru tal-kopja f'kull paġna, jekk
ikollhom jiġu distribwiti f'diversi kopji.
14. Fejn mhux possibbli li jiġi applikat il-paragrafu 13 għal IKUE, għandhom jittieħdu miżuri adatti oħra f'konformità
ma’ linji gwida tas-sigurtà li għandhom ikunu stabbiliti skont l-Artikolu 6(2).
Tnaqqis fil-grad u deklassifikazzjoni ta’ IKUE
15. Fil-mument tal-ħolqien tagħha, l-oriġinatur għandu jindika, fejn possibbli, u b'mod partikolari għall-informazzjoni
klassifikata RESTREINT UE/EU RESTRICTED, jekk l-IKUE tistax tiġi mnaqqsa fil-grad jew deklassifikata f'data parti
kolari jew wara avveniment speċifiku.
16. Is-SĠK għandu jirrevedi regolarment l-IKUE li jkollu biex jaċċerta jekk il-livell ta’ klassifikazzjoni għadux japplika. IsSĠK għandu jistabbilixxi sistema ta’ reviżjoni tal-livell ta’ klassifikazzjoni ta’ IKUE reġistrata li huwa jkun oriġina,
mhux inqas frekwenti minn kull ħames snin. Tali reviżjoni m'għandhiex tkun meħtieġa fejn l-oriġinatur ikun indika
mill-ewwel li l-informazzjoni ser tiġi awtomatikament imnaqqsa fil-grad jew deklassifikata u l-informazzjoni ġiet
immarkata skont dan.
III.

REĠISTRAZZJONI TA' IKUE GĦAL FINIJIET TA' SIGURTÀ

17. kull entità organizzattiva fis-SĠK u fl-amministrazzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri li fihom tiġi ttrattata l-IKUE,
għandu jiġi identifikat reġistru responsabbli biex ikun żgurat li l-IKUE tiġi ttrattata f'konformità ma’ din id-Deċiżjoni.
Ir-reġistri għandhom jiġu stabbiliti bħala Żoni ta’ Sigurtà kif definit fl-Anness II.
18. Il-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, ir-reġistrazzjoni għall-finijiet tas-sigurtà (minn hawn 'il quddiem imsejħa “ir-reġistrazz
joni”) tfisser l-applikazzjoni ta’ proċeduri li jirrekordjaw iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ materjal, inkluż id-disseminazzjoni u lqerda tiegħu.
19. Il-materjal kollu kklassifikat CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL u ogħla, jew ekwivalenti ta’ dan, għandu jiġi
rreġistrat f'reġistri magħżulin apposta meta jasal jew jitlaq minn entità organizzattiva.
20. Ir-Reġistru Ċentrali fis-SĠK għandu jżomm rekord tal-informazzjoni klassifikata kollha rilaxxata mill-Kunsill u s-SĠK
lil Stati terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, u tal-informazzjoni klassifikata kollha riċevuta minn Stati terzi jew
organizzazzjonijiet internazzjonali.
21. Fil-każ ta’ SKI, il-proċeduri ta’ reġistrazzjoni jistgħu jsiru bi proċess fis-SKI nnifisha.
22. Il-Kunsill għandu japprova politika ta’ sigurtà dwar ir-reġistrazzjoni ta’ IKUE għal finijiet ta’ sigurtà.
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Reġistri TRES SECRET UE/EU TOP SECRET
23. Għandu jintgħażel reġistru fl-Istati Membri u fis-SĠK biex jaġixxi bħala l-awtorità ċentrali li tirċievi u li tibgħat
informazzjoni klassifikata TRES SECRET UE/EU TOP SECRET. Fejn meħtieġ, jistgħu jintgħażlu reġistri sekondarji
biex tiġi ttrattata tali informazzjoni għal finijiet ta’ reġistrazzjoni.
24. Tali reġistri sekondarji ma jistgħux jittrasmettu dokumenti TRES SECRET UE/EU TOP SECRET direttament lil reġistri
sekondarji oħrajn tal-istess reġistru ċentrali TRES SECRET UE/EU TOP SECRET jew esternament mingħajr l-appro
vazzjoni espliċita bil-miktub ta’ dan tal-aħħar.
IV.

IKKUPJAR U TRADUZZJONI TA' DOKUMENTI KLASSIFIKATI TAL-UE

25. Dokumenti TRES SECRET UE/EU TOP SECRET jistgħu jiġu kkupjati jew tradotti biss bil-permess bil-miktub minn
qabel tal-oriġinatur.
26. Fejn l-oriġinatur ta’ dokumenti klassifikati SECRET UE/EU SECRET u anqas ma jkunx impona restrizzjonijiet dwar likkupjar jew it-traduzzjoni tagħhom, tali dokumenti jistgħu jiġu kkupjati jew tradotti fuq istruzzjoni tad-detentur.
27. Il-miżuri ta’ sigurtà applikabbli għad-dokument oriġinali għandhom japplikaw għall-kopji u t-traduzzjonijiet
tagħhom.
V.

ĠARR TA' IKUE

28. Il-ġarr ta’ IKUE għandu jkun soġġett għall-miżuri protettivi stabbiliti fil-paragrafi 30 sa 40. Meta IKUE tinġarr
b'mezzi elettroniċi, u irrispettivament mill-Artikolu 9(4), il-miżuri protettivi stabbiliti hawn taħt jistgħu jiġu ssup
plimentati b'kontramiżuri tekniċi adatti preskritti mill-awtorità ta’ sigurtà kompetenti sabiex jiġi minimizzat ir-riskju
ta’ telf jew periklu.
29. L-awtoritajiet ta’ sigurtà kompetenti fis-SĠK u fl-Istati Membri għandhom joħorġu struzzjonijiet dwar il-ġarr ta’ IKUE
skont din id-Deċiżjoni.
F'bini jew grupp ta’ bini awtosuffiċjenti
30. IKUE mġarra f'bini jew grupp ta’ bini awtosuffiċjenti għandha tkun koperta sabiex tiġi evitata l-osservazzjoni talkontenuti tagħha.
31. F'bini jew grupp ta’ bini awtosuffiċjenti, informazzjoni klassifikata TRES SECRET UE/EU TOP SECRET għandha
tinġarr f'envelopp issiġillat li jkollu biss l-isem tad-destinatarju.
Ġewwa l-UE
32. IKUE li tinġarr bejn bini jew edifiċji fl-UE għandha tiġi mballata sabiex tkun protetta minn żvelar mhux awtorizzat.
33. Il-ġarr ta’ informazzjoni klassifikata sa SECRET UE/EU SECRET fl-UE għandu jsir b'wieħed mill-mezzi li ġejjin:
(a) kurrier militari, governattiv jew diplomatiku, kif adatt;
(b) ġarr bl-idejn, bil-kondizzjoni li:
(i) l-IKUE tibqa fil-pussess ta’ min ikun qed iġorrha, sakemm ma tkunx maħżuna skont ir-rekwiżiti imniżżlin flAnness II;
(ii) l-IKUE ma tinfetaħx fit-triq jew tinqara f'postijiet pubbliċi;
(iii) l-individwi jingħataw informazzjoni dwar ir-responsabbiltajiet ta’ sigurtà tagħhom;
(iv) l-individwi jkollhom ċertifikat ta’ kurrier fejn meħtieġ;
(c) servizzi postali jew servizzi ta’ kurrier kummerċjali, bil-kondizzjoni li:
(i) ikunu approvati mill-ASN rilevanti f'konformità ma’ liġijiet u regolamenti nazzjonali;
(ii) japplikaw miżuri ta’ protezzjoni adatti f'konformità ma’ rekwiżiti minimi li għandhom ikunu stabbiliti f'linji
gwida tas-sigurtà skont l-Artikolu 6(2).
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Fil-każ ta’ ġarr minn Stat Membru wieħed għal ieħor, id-dispożizzjonijiet tal-punt (c) għandhom ikunu limitati għal
informazzjoni klassifikata sa CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.
34. Materjal klassifikat CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL and SECRET UE/EU SECRET (pereżempju tagħmir jew
makkinarju) li ma jistax jinġarr bil-mezzi msemmijin fil-paragrafu 33, għandu jkun ittrasportat bħala merkanzija
minn kumpanniji tal-ġarr kummerċjali skont l-Anness V.
35. Il-ġarr ta’ informazzjoni klassifikata sa TRES SECRET UE/EU TOP SECRET bejn bini jew edifiċji fl-UE għandu jsir
permezz ta’ kurrier militari, governattiv jew diplomatiku, kif adatt.
Minn ġewwa l-UE għat-territorju ta’ Stat terz
36. L-IKUE li tkun qed tinġarr minn ġewwa l-UE għat-territorju ta’ Stat terz għandha tiġi imballata b'tali mod li tkun
protetta minn żvelar mhux awtorizzat.
37. Il-ġarr ta’ informazzjoni klassifikata sa CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL u SECRET UE/EU SECRET minn
ġewwa l-UE għat-territorju ta’ Stat terz għandu jsir b'wieħed mill-mezzi li ġejjin:
(a) kurrier militari jew diplomatiku;
(b) ġarr bl-idejn, bil-kondizzjoni li:
(i) il-pakkett ikollu siġill uffiċjali, jew ikun imballat b'mod li jindika li huwa konsenja uffiċjali u li m'għandux
jgħaddi minn skrutinju doganali jew ta’ sigurtà;
(ii) l-individwi jkollhom ċertifikat ta’ kurrier li jidentifika l-pakkett u li jawtorizzahom li jġorru l-pakkett;
(iii) l-IKUE ma titlaqx mill-pussess ta’ min ikun qed iġorrha, sakemm ma tkunx maħżuna skont ir-rekwiżiti
stabbiliti fl-Anness II;
(iv) l-IKUE ma tinfetaħx fit-triq jew tinqara f'postijiet pubbliċi; u
(v) l-individwi jingħataw informazzjoni dwar ir-responsabbiltajiet ta’ sigurtà tagħhom.
38. Il-ġarr ta’ informazzjoni klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL u SECRET UE/EU SECRET rilaxxata
mill-UE lil Stat terz jew organizzazzjoni internazzjonali għandha tikkonforma mad-dispożizzjonijiet rilevanti taħt
Ftehim dwar is-sigurtà ta’ informazzjoni jew arranġament amministrattiv skont l-Artikolu 12(2)(a) jew (b).
39. Informazzjoni klassifikata RESTREINT UE/EU RESTRICTED tista' wkoll tinġarr permezz ta’ servizzi postali jew
servizzi ta’ kurrier kummerċjali.
40. Il-ġarr ta’ informazzjoni klassifikata TRES SECRET UE/EU TOP SECRET minn ġewwa l-UE għat-territorju ta’ Stat terz
għandu jsir permezz ta’ kurrier militari jew diplomatiku.
VI.

QERDA TA' IKUE

41. Id-dokumenti klassifikati tal-UE li m'għadhomx meħtieġa jistgħu jinqerdu, mingħajr preġudizzju għar-regoli u rregolamenti rilevanti dwar l-arkivjar.
42. Id-dokumenti li huma soġġetti għal reġistrazzjoni f'konformità mal-Artikolu 9(2) għandhom jinqerdu mir-reġistru
responsabbli fuq struzzjoni mid-detentur jew minn awtorità kompetenti. Il-logbooks u informazzjoni oħra dwar irreġistrazzjoni għandhom jiġu aġġornati kif meħtieġ.
43. Dokumenti klassifikati SECRET UE/EU SECRET jew TRES SECRET UE/EU TOP SECRET għandhom jinqerdu filpreżenza ta’ xhud, li għandu jkun approvat sa mill-inqas il-livell ta’ klassifikazzjoni tad-dokument li jkun qed
jinqered.
44. Ir-reġistratur u x-xhud, fejn tkun meħtieġa l-preżenza ta’ dan tal-aħħar, għandhom jiffirmaw ċertifikat ta’ qerda, li
għandu jiddaħħal fir-reġistru. Ir-reġistru għandu jżomm iċ-ċertifikati ta’ qerda tad-dokumenti TRES SECRET UE/EU
TOP SECRET għal perijodu ta’ mill-anqas għaxar snin u tad-dokumenti CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL u
SECRET UE/EU SECRET għal perijodu ta’ mill-anqas ħames snin.
45. Dokumenti klassifikati, inklużi dawk klassifikati RESTREINT UE/EU RESTRICTED, għandhom jinqerdu b'metodi li
jilħqu standards UE rilevanti jew oħrajn ekwivalenti jew li jkunu ġew approvati mill-Istati Membri f'konformità ma’
standards tekniċi nazzjonali sabiex tiġi impeduta r-rikostruzzjoni sħiħa jew parzjali.
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46. Il-qerda ta’ mezzi ta’ ħażna elettronika użata għall-IKUE għandha ssir f'konformità mal-paragrafu 36 tal-Anness IV.
VII. ISPEZZJONIJIET U ŻJARAT TA' VALUTAZZJONI
47. It-terminu “ispezzjoni” għandu jintuża minn hawn 'il quddiem biex jirreferi għal kwalunkwe
(a) ispezzjoni f'konformità mal-Artikolu 9(3), l-Artikolu 15(2)(e), (f) u (g); jew
(b) żjara ta’ valutazzjoni f'konformità mal-Artikolu 12(5),
għall-evalwazzjoni tal-effettività ta’ miżuri implimentati għall-protezzjoni ta’ IKUE.
48. L-ispezzjonijiet għandhom isiru, inter alia biex:
(a) jiġi żgurat li jiġu rispettati l-istandards minimi għall-protezzjoni ta’ IKUE stabbiliti f'din id-Deċiżjoni;
(b) tiġi enfasizzata l-importanza ta’ sigurtà u tal-ġestjoni effikaċi tar-riskju fl-entitajiet li jiġu spezzjonati;
(c) jiġu rakkomandati kontromiżuri biex jittaffa l-impatt speċifiku ta’ telf ta’ kunfidenzjalità, integratà jew dispo
nibbiltà ta’ informazzjoni klassifikata; u
(d) jissaħħu l-programmi eżistenti tal-awtoritajiet ta’ sigurtà rigward l-edukazzjoni dwar u l-konoxxenza ta’ sigurtà.
49. Qabel it-tmiem ta’ kull sena kalendarja, il-Kunsill għandu jadotta l-programmi ta’ ispezzjoni previsti fil-punt (c) talArtikolu 15(1) għas-sena ta’ wara. Id-dati proprji għal kull ispezzjoni għandhom jiġu determinati bi qbil mal-aġenzija
jew il-korp tal-UE, l-Istat Membru, l-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali kkonċernata.
Twettiq ta’ ispezzjonijiet
50. Għandhom isiru ispezzjonijiet sabiex jiġu vverifikati r-regoli, ir-regolamenti u l-proċeduri rilevanti fl-entità
spezzjonata u biex jiġi vverifikat jekk il-prattiki tal-entità jikkonformawx mal-istandards minimi mniżżlin f'din idDeċiżjoni u fid-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata ma’ dik l-entità.
51. L-ispezzjonijiet għandhom isiru f'żewġ fażijiet. Jekk meħtieġ, qabel l-ispezzjoni nnifisha għandha tiġi organizzata
laqgħa preparatorja mal-entità kkonċernata. Wara din il-laqgħa preparatorja l-grupp ta’ ispezzjoni għandu jistabbi
lixxi, bi qbil mal-entità imsemmija, programm ta’ ispezzjoni dettaljata li jkun ikopri l-oqsma kollha ta’ sigurtà. Ilgrupp ta’ ispezzjoni għandu jkollu aċċess għal kull post fejn tiġi ttrattata l-IKUE, b'mod partikolari għar-reġistri u lpunti ta’ preżenza ta’ SKI.
52. L-ispezzjonijiet fl-amministrazzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri għandhom isiru taħt ir-responsabbiltà ta’ grupp
konġunt ta’ ispezzjoni SĠK/Kummissjoni f'kooperazzjoni sħiħa mal-uffiċjali tal-entità li tkun qed tiġi spezzjonata.
53. L-ispezzjonijiet fi Stati terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali għandhom isiru taħt ir-responsabbiltà ta’ grupp
konġunt ta’ ispezzjoni SĠK/Kummissjoni f'kooperazzjoni sħiħa mal-uffiċjali tal-Istat terz jew l-organizzazzjoni
internazzjonali li tkun qed tiġi spezzjonata.
54. L-ispezzjonijiet tal-aġenziji u l-korpi tal-UE stabbiliti taħt it-Titolu V, Kapitolu 2 tat-TUE, kif ukoll tal-Europol u talEurojust għandhom jitmexxew mill-Uffiċċju ta’ Sigurtà tas-SĠK b'assistenza minn esperti tal-ASN li fuq it-territorju
tagħha tinsab l-aġenzija jew il-korp. Id-Direttorat ta’ Sigurtà tal-Kummissjoni Ewropea (ECSD) jista' jiġi assoċjat fejn
regolarment jiskambja IKUE mal-aġenzija jew il-korp in kwistjoni.
55. Fil-każ ta’ ispezzjonijiet ta’ aġenziji u korpi tal-UE stabbiliti taħt it-Titolu V, Kapitolu 2 tat-TUE, kif ukoll tal-Europol
u tal-Eurojust, u ta’ Stati terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, assistenza u kontributi minn esperti tal-ASN
għandhom jintalbu f'konformità ma’ arranġamenti dettaljati li jridu jiġu maqbula mal-Kumitat ta’ Sigurta.
Rapporti dwar l-ispezzjoni
56. Fi tmiem l-ispezzjoni, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet prinċipali għandhom jiġu ppreżentati lill-entità
spezzjonata. Għalhekk, għandu jitfassal rapport dwar l-ispezzjoni taħt ir-responsabbiltà tal-Awtorità ta’ sigurtà tasSĠK (Uffiċċju ta’ Sigurtà). Fejn ikunu ġew proposti azzjoni korrettiva u rakkomandazzjonijiet, għandhom jiġu inklużi
biżżejjed dettalji fir-rapport biex isostnu l-konklużjonijiet li jkunu ntlaħqu. Ir-rapport għandu jintbagħat lill-awtorità
kompetenti tal-entità spezzjonata.

27.5.2011

27.5.2011

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

57. Għall-ispezzjonijiet li jsiru fl-amministrazzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri:
(a) l-abbozz ta’ rapport dwar l-ispezzjoni għandu jintbagħat lill-ASN ikkonċernata biex jiġi vverifikat li hu fattwal
ment korrett u li dan ma jkun fih l-ebda informazzjoni klassifikata ogħla minn RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
(b) dment li l-ASN tal-Istat Membru inkwistjoni ma titlobx li ma ssirx distribuzzjoni ġenerali, ir-rapporti dwar lispezzjoni għandhom jiġu ċċirkolati lill-membri tal-Kumitat ta’ Sigurtà u lill-ECSD; ir-rapport għandu jkun
klassifikat RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
Għandu jitħejja rapport regolari taħt ir-responsabbiltà tal-Awtorità ta’ Sigurtà tas-SĠK (Uffiċċju ta’ Sigurtà) biex jiġu
enfasizzati l-lezzjonijiet li jinkisbu mill-ispezzjonijiet li jsiru fl-Istati Membri matul perijodu speċifikat u eżaminati
mill-Kumitat ta’ Sigurtà.
58. Għal żjarat ta’ valutazzjoni ta’ Stati terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, ir-rapport għandu jitqassam lillKumitat ta’ Sigurtà u lill-ECSD. Ir-rapport għandu jkun klassifikat mill-inqas RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
Kwalunkwe azzjoni korrettiva għandha tiġi vverifikata matul żjara ta’ segwitu u tiġi rapportata lill-Kumitat ta’
Sigurtà.
59. Għal jiet ta’ aġenziji u korpi tal-UE stabbiliti taħt it-Titolu V, Kapitolu 2 tat-TUE, kif ukoll tal-Europol u tal-Eurojust,
ir-rapporti dwar l-ispezzjoni għandhom jitqassmu lill-membri tal-Kumitat ta’ Sigurtà u lill-ECSD. L-abbozz tarrapport dwar l-ispezzjoni għandu jitressaq lill-aġenzija jew il-korp ikkonċernati biex jiġi vverifikat li hu fattwalment
korrett u li dan ma jkun fih l-ebda informazzjoni klassifikata ogħla minn RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
Kwalunkwe azzjoni korrettiva għandha tiġi vverifikata matul żjara ta’ segwitu u tiġi rapportata lill-Kumitat ta’
Sigurtà.
60. L-Awtorità ta’ sigurtà tas-SĠK għandha tagħmel ispezzjonijiet regolari ta’ entitajiet organizzattivi fis-SĠK għall-finijiet
stabbiliti fil-paragrafu 48.
Lista ta’ verifika dwar l-ispezzjoni
61. L-Awtorità ta’ sigurtà tas-SĠK (Uffiċċju ta’ Sigurtà) għandha tfassal u taġġorna lista ta’ verifika dwar l-ispezzjoni ta’
sigurtà ta’ punti li għandhom jiġu vverifikati matul ispezzjoni. Din il-lista ta’ verifika għandha tintbagħat lill-Kumitat
ta’ Sigurtà.
62. L-informazzjoni għall-ikkompletar tal-lista ta’ verifika għandha tinkiseb, b'mod partikolari matul l-ispezzjoni, millpersunal tal-ġestjoni tal-entità li tkun qed tiġi spezzjonata. Ladarba tkun ikkompletata bit-tweġibiet dettaljati, il-lista
ta’ verifika għandha tkun klassifikata bi qbil mal-entità spezzjonata. Hija m'għandhiex tifforma parti mir-rapport
dwar l-ispezzjoni.
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ANNESS IV
PROTEZZJONI TA’ IKUE TTRATTATA F’SKI
I.

INTRODUZZJONI

1. Dan l-Anness jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 10.
2. Il-kwalitajiet u l-kunċetti tal-AI li ġejjin huma essenzjali għas-sigurtà u l-funzjonament korrett tal-operazzjonijiet dwar
is-SKI:
Awtentiċità:

il-garanzija li l-informazzjoni hija ġenwina u minn sorsi bona fide;

Disponibbilità:

il-kwalità li tkun aċċessibbli u tistà tintuża meta tintalab minn entità awtorizzata;

Kunfidenzjalità: il-kwalità li informazzjoni ma tiġix żvelata lil individwi, entitajiet jew proċessi mhux awtorizzati;
Integrità:

il-kwalità li jiġu ssalvagwardjati l-eżattezza u l-kompletezza tal-informazzjoni u l-assi;

Non-rifjut:

l-abbiltà li jiġi ppruvat li azzjoni jew avveniment seħħ, sabiex dan l-avveniment jew azzjoni ma
tkunx tista’ tinċaħad sussegwentement.

II. PRINĊIPJI DWAR L-ASSIGURAZZJONI TAL-INFORMAZZJONI
3. Id-dispożizzjonijiet stabbiliti hawn taħt għandhom jiffurmaw il-pedament għas-sigurtà ta’ kull SKI li tittratta IKUE. Irrekwiżiti dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu definiti fil-linji politiċi ta’
sigurtà tal-AI u linji gwida tekniċi ta’ sigurtà.
Ġestjoni tar-riskju għas-sigurtà
4. Il-ġestjoni tar-riskju għas-sigurtà għandu jkun parti integrali fid-definizzjoni, l-iżvilupp, l-operat u l-manutenzjoni tasSKI. Il-ġestjoni tar-riskju (valutazzjoni, trattament, aċċettazzjoni u komunikazzjoni) għandha ssir bħala proċess
iterattiv, b’mod konġunt mar-rappreżentanti tal-proprjetarji tas-sistema, l-awtoritajiet tal-proġett, l-awtoritajiet operat
tivi u l-awtoritajiet tal-approvazzjoni ta’ sigurtà, bl-użu ta’ proċess tal-valutazzjoni tar-riskju li jkun ippruvat, traspa
renti u kompletament ċar. L-ambitu tas-SKI u l-assi tagħha għandhom jiġu definiti b’mod ċar fil-bidu tal-proċess talġestjoni tar-riskju.
5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrevedu t-theddid potenzjali għas-SKI u għandhom iżommu valutazzjonijiet
aġġornati u eżatti tat-theddid li jirriflettu l-ambjent operattiv attwali. Huma għandhom jaġġornaw kontinwament lgħarfien tagħhom dwar kwistjonijiet ta’ vulnerabbiltà u jirrevedu perjodikament il-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà biex
jilħqu mal-ambjent tal-informatika (IT) li dejjem jinbidel.
6. L-għan tat-trattament tar-riskju għas-sigurtà għandu jkun li japplika sett ta’ miżuri ta’ sigurtà li jirriżultaw f’kompro
mess sodisfaċenti bejn ir-rekwiżiti tal-utent, l-ispiża u r-riskju residwu għas-sigurtà.
7. Ir-rekwiżiti, l-iskala u l-grad speċifiċi ta’ dettall determinati mill-AAS rilevanti għall-akkreditament ta’ SKI għandhom
ikunu fi proporzjon mar-riskju vvalutat, b’kont meħud tal-fatturi rilevanti kollha, inkluż il-livell ta’ klassifikazzjoni talIKUE ttrattata f’SKI. L-akkreditament għandu jinkludi dikjarazzjoni formali dwar ir-riskju residwu u l-aċċettazzjoni tarriskju residwu minn awtorità responsabbli.
Sigurtà fiċ-ċiklu kollu tal-ħajja tas-SKI
8. L-iżgurar ta’ sigurtà għandu jkun rekwiżit matul iċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ tas-SKI mill-inizjazzjoni sal-irtirar mis-servizz.
9. Ir-rwol u l-interazzjoni ta’ kull attur involut f’SKI fir-rigward ta’ sigurtà tagħha għandu jiġi identifikat għal kull fażi
taċ-ċiklu tal-ħajja.
10. Kwalunkwe SKI, inkluż il-miżuri ta’ sigurtà tekniċi u non-tekniċi tagħha, għandhom ikunu soġġetti għall-ittestjar ta’
sigurtà waqt il-proċess ta’ akkreditament biex jiġi żgurat li jinkiseb il-livell xieraq ta’ assigurazzjoni u biex jiġi
vverifikat li dawn ikunu implimentati, integrati u konfigurati sew.
11. Għandhom isiru valutazzjonijiet, ispezzjonijiet u reviżjonijiet ta’ sigurtà perjodikament waqt l-operat u l-manutenzjoni
ta’ SKI u meta jirriżultaw ċirkostanzi eċċezzjonali.
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12. Id-dokumentazzjoni ta’ sigurtà għal SKI għandha tevolvi matul iċ-ċiklu tal-ħajja bħala parti integrali tal-proċess talġestjoni tal-bidla u l-konfigurazzjoni.
L-aħjar prattika
13. Is-SĠK u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw biex jiżviluppaw l-aħjar għall-prattika biex tiġi protetta l-IKUE
ttrattata fuq is-SKI. Il-linji gwida għall-aħjar prattika għandhom jistabbilixxu miżuri ta’ sigurtà tekniċi, fiżiċi, orga
nizzattivi u proċedurali għas-SKI li l-effikaċja tagħhom biex jaffrontaw theddid u vulnerabbiltajiet partikolari ġiet
ippruvata.
14. Il-protezzjoni ta’ IKUE ttrattata fuq SKI għandha tibbenefika mill-lezzjonijiet li tgħallmu dawk l-entitajiet involuti flAI, kemm ġewwa kif ukoll barra mill-UE.
15. Id-disseminazzjoni u l-implimentazzjoni sussegwenti tal-aħjar prattika għandhom jgħinu biex jintlaħaq livell ekwiva
lenti ta’ assigurazzjoni għad-diversi SKI li huma operati mis-SĠK u mill-Istati Membri li jittrattaw IKUE.
Difiża fil-fond
16. Biex jitnaqqas ir-riskju għal SKI, għandha tiġi implimentata medda ta’ miżuri ta’ sigurtà tekniċi u mhux tekniċi,
organizzati bħala saffi multipli ta’ difiża. Dawn is-saffi għandhom jinkludu:
(a) Deterrent: miżuri ta’ sigurtà bil-għan li jiddiswadu kwalunkwe avversarju li jkun qed jippjana li jattakka s-SKI;
(b) Prevenzjoni: miżuri ta’ sigurtà bil-għan li jimpedixxu jew jibblokkaw attakk fuq is-SKI;
(c) Żvelar: miżuri ta’ sigurtà bil-għan li jiskopru l-okkorrenza ta’ attakk fuq is-SKI;
(d) Kapaċità ta’ reżistenza: miżuri ta’ sigurtà bil-għan li jillimitaw l-impatt ta’ attakk għal sett minimu ta’ informazzjoni
jew assi tas-SKI u li jimpedixxu aktar ħsara; u
(e) Rkupru: miżuri ta’ sigurtà bil-għan li jirkupraw sitwazzjoni sigura għas-SKI.
Il-livell ta’ strettezza ta’ tali miżuri ta’ sigurtà għandu jiġi ddeterminat b’segwitu għal valutazzjoni tar-riskju.
17. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li jagħtu rispons għal inċidenti li jistgħu jaqbżu l-limiti organizzattivi u
nazzjonali biex jikkoordinaw rispons u jikkondividu informazzjoni dwar dawn l-inċidenti u r-riskju relatat (kapaċi
tajiet ta’ rispons f’każ ta’ emerġenza ta’ kompjuters).
Prinċipju ta’ minimalità u l-inqas privileġġ
18. Sabiex jiġi evitat riskju mhux neċessarju għandhom jiġu implimentati biss il-funzjonalitajiet, it-tagħmir u s-servizzi
essenzjali sabiex jiġi sodisfatti r-rekwiżiti operattivi.
19. L-utenti tas-SKI u l-proċessi awtomatizzati għandhom jingħataw l-aċċess, il-privileġġi jew l-awtorizzazzjonijiet biss li
jeħtieġu biex iwettqu l-kompiti tagħhom sabiex ikun limitat kwalunkwe dannu li jirriżulta minn inċidenti, żbalji, jew
użu mhux awtorizzat ta’ riżorsi tas-SKI.
20. Il-proċeduri ta’ reġistrazzjoni imwettqa minn SKI, fejn meħtieġ, għandhom jiġu verifikati bħala parti mill-proċess ta’
akkreditament.
Konoxxenza tal-Assigurazzjoni tal-Informazzjoni
21. Il-konoxxenza tar-riskji u l-miżuri ta’ sigurtà disponibbli hija l-ewwel linja ta’ difiża għas-sigurtà tas-SKI. B’mod
partikolari, il-persunal kollu involut fiċ-ċiklu tal-ħajja tas-SKI, inklużi l-utenti, għandu jifhem:
(a) li nuqqasijiet ta’ sigurtà jistgħu jagħmlu ħsara sinifikanti lis-SKI;
(b) il-ħsara potenzjali lill-oħrajn li tista’ tirriżulta mill-interkonnettività u l-interdipendenza; u
(c) ir-responsabbiltà tiegħu għas-sigurtà tas-SKI u għandu jinżamm responsabbli skont ir-rwoli individwali tiegħu fissistemi u l-proċessi.
22. Sabiex jiġi żgurat li r-responsabbiltajiet għas-sigurtà jkunu ċari, l-edukazzjoni u t-taħriġ ta’ konoxxenza dwar l-AI
għandhom ikunu mandatorji għall-persunal kollu involut, inklużi l-amministraturi anzjani u l-utenti tas-SKI.

L 141/43

L 141/44

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Evalwazzjoni u approvazzjoni ta’ prodotti għas-sigurtà tal-informatika
23. Il-livell meħtieġ ta’ fiduċja fil-miżuri ta’ sigurtà, definit bħala livell ta’ assigurazzjoni, għandu jiġi determinat skont leżitu tal-proċess tal-ġestjoni tar-riskju u f’konformità mal-politika u l-linji gwida rilevanti ta’ sigurtà.
24. Il-livell ta’ assigurazzjoni għandu jiġi vverifikat bl-użu ta’ proċessi u metodoloġiji rikonoxxuti internazzjonalment jew
approvati nazzjonalment. Primarjament, dan jinkludi evalwazzjoni, kontrolli u verifika.
25. Prodotti kriptografiċi għall-protezzjoni ta’ IKUE għandhom jiġu evalwati u approvati minn AAK nazzjonali ta’ Stat
Membru.
26. Qabel ma jiġu rrakkomandati għal approvazzjoni mill-Kunsill jew mis-Segretarju Ġenerali skont l-Artikolu 10(6), tali
prodotti kriptografiċi għandhom ikunu għaddew b’suċċess minn evalwazzjoni tat-tieni parti minn Awtorità ta’
Evalwazzjoni Kwalifikata (AQUA) ta’ Stat Membru mhux involut fit-tfassil jew il-manifatturar tat-tagħmir. Il-livell
ta’ dettall meħtieġ f’evalwazzjoni mit-tieni parti, għandu jiddependi fuq il-livell massimu previst ta’ klassifikazzjoni talIKUE li dawn il-prodotti għandhom jipproteġu. Il-Kunsill għandu japprova politika ta’ sigurtà dwar l-evalwazzjoni u lapprovazzjoni ta’ prodotti kriptografiċi.
27. Fejn meħtieġ minħabba raġunijiet operattivi speċifiċi, il-Kunsill jew is-Segretarju Ġenerali kif adatt jista’, fuq rakko
mandazzjoni mill-Kumitat ta’ Sigurtà, ineħħi r-rekwiżiti skont il-paragrafi 25 u 26 u jagħti approvazzjoni interim għal
perijodu speċifiku skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 10(6).
28. AQUA għandha tkun AAK ta’ Stat Membru li tkun ġiet akkreditata fuq il-bażi ta’ kriterji stabbiliti mill-Kunsill biex
twettaq it-tieni evalwazzjoni ta’ prodotti kriptografiċi għall-protezzjoni ta’ IKUE.
29. Il-Kunsill għandu japprova politika ta’ sigurtà dwar il-kwalifika u l-approvazzjoni ta’ prodotti mhux kriptografiċi għassigurtà tal-informatika.
Trasmissjoni f’Żoni Siguri
30. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni, meta t-trasmissjoni ta’ IKUE tkun konfinata f’Żoni Siguri, id-distri
buzzjoni mhux kodifikata jew l-ikkodifikar f’livell aktar baxx jistgħu jintużaw abbażi tal-eżitu tal-proċess ta’ ġestjoni
tar-riskju u soġġetti għall-approvazzjoni tal-AAS.
Interkonnessjoni sigura tas-SKI
31. Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, interkonnessjoni għandha tfisser il-konnessjoni diretta ta’ żewġ sistemi tal-informa
tika, jew aktar bil-fini tal-kondiviżjoni ta’ data u riżorsi oħra ta’ informazzjoni (eż. komunikazzjoni) b’mod unidirez
zjonali jew multidirezzjonali.
32. SKI għandha tittratta kwalunkwe sistema tal-informatika interkonnessa bħala li ma tistax tiġi fdata u għandha
timplimenta miżuri protettivi għall-kontroll tal-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata.
33. Għall-interkonnessjonijiet kollha ta’ SKI ma’ sistema oħra tal-informatika, għandhom jiġu sodisfatti r-rekwiżiti bażiċi li
ġejjin:
(a) ir-rekwiżiti kummerċjali jew operattivi għal dawn l-interkonnessjonijiet għandhom ikunu ddikjarati u approvati
mill-awtoritajiet kompetenti;
(b) l-interkonnessjoni għandha tgħaddi minn proċess ta’ ġestjoni tar-riskju u ta’ akkreditament u għandha tirrikjedi lapprovazzjoni tal-AAS kompetenti; and
(c) Għandhom jiġu implimentati Servizzi ta’ Protezzjoni fil-Konfini (SPK) fil-perimetru ta’ kull SKI.
34. M’għandu jkun hemm l-ebda interkonnessjoni bejn SKI akkreditata u netwerk pubbliku jew mhux protett, ħlief fejn
is-SKI tkun approvat SPK installati għal tali fini bejn is-SKI u n-netwerk pubbliku jew mhux protett. Il-miżuri ta’
sigurtà għal tali interkonnessjonijiet għandhom jiġu riveduti mill-AAI u approvati mill-AAS kompetenti.
Meta n-netwerk pubbliku jew mhux protett jintuża biss bħala kurrier u d-data tkun kodifikata bi prodott kriptogra
fiku approvat skont l-Artikolu 10, tali konnessjoni għandha titqies li hija interkonnessjoni.
35. L-interkonnessjoni diretta jew cascaded ta’ SKI akkreditata biex tittratta TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ma’
netwerk pubbliku jew mhux protett għandha tkun ipprojbita.
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Mezzi ta’ ħażna elettronika
36. Mezzi ta’ ħażna elettronika għandhom jinqerdu skont il-proċeduri approvati mill-awtorità tas-sigurtà kompetenti.
37. Il-mezzi ta’ ħażna elettronika għandhom jiġu użati mill-ġdid, imniżżla mill-grad jew deklassifikati f’konformità ma’
politika ta’ sigurtà li għandha tkun stabbilita skont l-Artikolu 6(1).
Ċirkostanzi ta’ emerġenza
38. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni, il-proċeduri speċifiċi deskritti hawn taħt jistgħu jiġu applikati f’emer
ġenza, bħal waqt kriżi imminenti jew reali, kunflitt, jew sitwazzjonijiet ta’ gwerra jew f’ċirkostanzi operattivi eċċez
zjonali.
39. IKUE tista’ tiġi trasmessa bl-użu ta’ prodotti kriptografiċi li jkunu ġew approvati għal livell ta’ klassifikazzjoni aktar
baxx jew mingħajr ikkodifikar bil-kunsens tal-awtorità kompetenti jekk kwalunkwe dewmien ikun jikkawża dannu li
jegħleb b’mod ċar id-dannu li jirriżulta minn kwalunkwe żvelar tal-materjal klassifikat u jekk:
(a) min jibgħatha u min jirċeviha ma jkollux il-faċilità meħtieġa għall-ikkodifikar jew l-ebda faċilità
għall-ikkodifikar; u
(b) il-materjal klassifikat ma jkunx jista’ jintbagħat fil-ħin b’mezzi oħrajn.
40. L-informazzjoni klassifikata trasmessa taħt iċ-ċirkostanzi stabbiliti fil-paragrafu 38 ma għandu jkollha l-ebda marka
jew indikazzjoni li tiddistingwiha minn informazzjoni mhux klassifikata jew li tista’ tiġi protetta minn prodott
kriptografiku disponibbli. Dawk li jirċevuha għandhom jiġu notifikati dwar il-livell ta’ klassifikazzjoni, mingħajr
dewmien, permezz ta’ mezzi oħrajn.
41. Jekk jintuża l-paragrafu 38 għandu jsir rapport sussegwenti lill-awtorità kompetenti u lill-Kumitat ta’ Sigurtà.
III. FUNZJONIJIET U AWTORITAJIET TAL-ASSIGURAZZJONI TAL-INFORMAZZJONI
42. Il-funzjonijiet AI li ġejjin għandhom jiġu stabbiliti fl-Istati Membri u s-SĠK. Dawn il-funzjonijiet ma jirrikjedux
entitajiet organizzativi uniċi. Madanakollu, dawn il-funzjonijiet, u r-responsabbiltajiet li jakkumpanjawhom jistgħu
jingħaqdu jew jiġu integrati fl-istess entità organizzattiva jew mifrudin f’entitajiet organizzattivi differenti, dment li
jiġu evitati konflitti interni ta’ interess jew ta’ kompiti.
Awtorità għall-Assigurazzjoni tal-Informazzjoni
43. L-AAI għandha tkun responsabbli għal:
(a) l-iżvilupp ta’ politiki ta’ sigurtà għall-AI u linji gwida ta’ sigurtà u s-sorveljanza tal-effettività u l-pertinenza
tagħhom;
(b) is-salvagwardja u l-amministrazzjoni tal-informazzjoni teknika relatata ma’ prodotti kriptografiċi;
(c) l-iżgurar li l-miżuri tal-AI magħżula għall-protezzjoni tal-IKUE jikkonformaw mal-politiki rilevanti li jirregolaw leliġibbiltà u l-għażla tagħhom;
(d) l-iżgurar li l-prodotti kriptografiċi jintgħażlu f’konformità mal-politiki li jirregolaw l-eliġibbiltà u l-għażla
tagħhom;
(e) il-koordinazzjoni tat-taħriġ u s-sensibilizzazzjoni dwar l-AI;
(f) il-konsulenza mal-fornitur tas-sistema, l-atturi ta’ sigurtà u r-rappreżentanti tal-utenti fir-rigward tal-politiki ta’
sigurtà għall-AI u linji gwida ta’ sigurtà; u
(g) l-iżgurar tad-disponibbiltà ta’ kompetenza adatta fis-subqasam ta’ esperti tal-Kumitat ta’ Sigurtà għall-kwistjonijiet
tal-AI.
L-Awtorità TEMPEST
44. L-Awtorità TEMPEST (AT) għandha tkun responsabbli mill-iżgurar tal-konformità tas-CIS mal-politiki u l-linji gwida
TEMPEST. Hija għandha tapprova l-kontromiżuri TEMPEST għall-istallazzjonijiet u l-prodotti għall-protezzjoni ta’
IKUE sa livell definit ta’ klassifikazzjoni fl-ambjent operattiv tagħha.
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Awtorità ta’ Approvazzjoni Kripto
45. L-Awtorità ta’ Approvazzjoni Kripto (AAK) għandha tkun responsabbli biex tiżgura li l-prodotti kriptografiċi jikkon
formaw mal-politika kriptografika nazzjonali jew il-politika kriptografika tal-Kunsill. Hija għandha tagħti l-approvazz
joni ta’ prodott kriptografiku għall-protezzjoni ta’ IKUE sa livell definit ta’ klassifikazzjoni fl-ambjent operattiv tagħha.
Fir-rigward tal-Istati Membri, l-AAK għandha tkun responsabbli wkoll għall-evalwazzjoni tal-prodotti kriptografiċi.
Awtorità ta’ Distribuzzjoni Kripto
46. L-Awtorità ta’ Distribuzzjoni Kripto (ADK) għandha tkun responsabbli għal:
(a) il-ġestjoni u l-kontabilità għal materjal kripto tal-UE;
(b) l-iżgurar li jiġu infurzati l-proċeduri adatti u jiġu stabbiliti mezzi għall-kontabilità, it-trattament sigur, il-ħżin u ddistribuzzjoni tal-materjal kripto kollu tal-UE; u
(c) l-iżgurar tat-trasferiment tal-materjal kripto tal-UE lil jew minn individwi jew servizzi li jkunu qed jużawh.
Awtorità ta’ Akkreditament ta’ sigurtà
47. L-AAS għal kull sistema għandha tkun responsabbli għal:
(a) l-iżgurar li s-SKI huma konformi mal-politiki ta’ sigurtà u l-linji gwida ta’ sigurtà rilevanti, filwaqt li tipprovdi
dikjarazzjoni ta’ approvazzjoni lis-SKI biex tittratta IKUE sa livell definit ta’ klassifikazzjoni fl-ambjent operattiv
tagħha, fejn ikunu ddikjarati t-termini u l-kondizzjonijiet tal-akkreditament, u l-kriterji skont liema hija meħtieġa
riapprovazzjoni;
(b) l-istabbiliment ta’ proċess ta’ akkreditament ta’ sigurtà, skont il-politiki rilevanti, li jistipula b’mod ċar il-kondizz
jonijiet ta’ approvazzjoni għal SKI taħt l-awtorità tagħha;
(c) id-definizzjoni ta’ strateġija ta’ akkreditament ta’ sigurtà , li tistabbilixxi l-ammont ta’ dettall għall-proċess ta’
akkreditament fi proporzjon mal-livell ta’ assigurazzjoni meħtieġ;
(d) l-eżami u l-approvazzjoni ta’ dokumentazzjoni relatata mas-sigurtà, inklużi dikjarazzjonijiet dwar il-ġestjoni tarriskju u r-riskju residwu, dikjarazzjonijiet dwar ir-rekwiżiti ta’ sigurtà speċifiċi għas-sistema (minn hawn ’il
quddiem imsejħa “DRSS”), dokumentazzjoni dwar il-verifika tal-implimentazzjoni ta’ sigurtà u l-proċeduri operat
tivi ta’ sigurtà (minn hawn ’il quddiem imsejħa “SecOPs”), u l-iżgurar li din tikkonforma mar-regoli u l-politika ta’
sigurtà tal-Kunsill;
(e) il-verifika tal-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ sigurtà fir-rigward tas-SKI billi jsiru jew jiġu sponsorjati valutazz
jonijiet, ispezzjonijiet jew reviżjonijiet ta’ sigurtà;
(f) id-definizzjoni tar-rekwiżiti ta’ sigurtà (eż. livelli ta’ approvazzjoni tal-persunal) għal pożizzjonijiet sensittivi firrigward tas-SKI;
(g) l-endorsjar tal-għażla ta’ prodotti kriptografiċi u ta’ TEMPEST approvati użati biex tkun provduta sigurtà għas-SKI;
(h) l-approvazzjoni, jew meta rilevanti, il-parteċipazzjoni fl-approvazzjoni konġunta, tal-interkonnessjoni ta’ SKI lil
SKI oħrajn; u
(i) il-konsultazzjoni tal-fornitur tas-sistema, l-atturi ta’ sigurtà u r-rappreżentanti tal-utenti fir-rigward tal-ġestjoni tarriskju għas-sigurtà, partikolarment ir-riskju residwu, u t-termini u l-kondizzjonijiet tad-dikjarazzjoni ta’ appro
vazzjoni.
48. L-AAS tas-SĠK għandha tkun responsabbli biex takkredita s-SKI kollha li joperaw taħt ir-responsabbiltà tas-SĠK.
49. L-AAS rilevanti ta’ Stat Membru għandha tkun responsabbli biex takkredita SKI u l-komponenti tagħha li joperaw
taħt ir-responsabbiltà ta’ Stat Membru.
50. Bord ta’ Akkreditament ta’ sigurtà (BAS) konġunt għandu jkun responsabbli għall-akkreditament ta’ SKI taħt irresponsabbiltà kemm tal-AAS tas-SĠK u tal-AASs tal-Istati Membri. Huwa għandu jkun magħmul minn rappreżen
tant tal-AAS minn kull Stat Membru u rappreżentant tal-AAS tal-Kummissjoni għandu jattendih. Entitajiet oħrajn
b’punti fuq SKI għandhom ikunu mistiedna jattendu meta tkun qed tiġi diskussa dik is-sistema.
Il-BAS għandu jkun presjedut minn rappreżentant tal-AAS tas-SĠK. Huwa għandu jaġixxi bil-kunsens tar-rappreżen
tanti tal-AAS tal-istituzzjonijiet, l-Istati Membru u entitajiet oħrajn b’punti fuq is-SKI. Huwa għandu jirrapporta
perjodikament dwar l-attivitajiet tiegħu lill-Kumitat ta’ Sigurtà u għandu jinnotifika d-dikjarazzjonijiet ta’ akkredita
ment kollha lilu.
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Awtorità Operattiva għall-Assigurazzjoni tal-Informazzjoni
51. L-Awtorità Operattiva tal-AI għal kull sistema għandha tkun responsabbli għal:
(a) l-iżvilupp ta’ dokumentazzjoni ta’ sigurtà f’konformità mal-politika u l-linji gwida ta’ sigurtà, b’mod partikolari dDRSS inklużi d-dikjarazzjoni dwar ir-riskju residwu, is-SecOPs u l-pjan kripto fil-proċess ta’ akkreditament ta’ SKI;
(b) il-parteċipazzjoni fl-għażla u l-ittestjar tal-miżuri, it-tagħmir u s-software tekniċi ta’ sigurtà speċifiċi għal sistema,
is-sorveljanza tal-implimentazzjoni tagħhom u l-iżgurar li dawn ikunu installati, ikkonfigurati u miżmuma b’mod
sigur skont id-dokumentazzjoni ta’ sigurtà rilevanti;
(c) parteċipazzjoni fl-għażla tal-miżuri u t-tagħmir ta’ TEMPEST jekk meħtieġa fid-DRSS u l-iżgurar li dawn ikunu
installati u miżmuma b’mod sigur f’kooperazzjoni mal-Awtorità TEMPEST;
(d) is-sorveljanza tal-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tas-SecOps u, fejn adatt, tista’ tiddelega responsabbiltajiet ta’
sigurtà operattivi lil sid is-sistema;
(e) estjoni u t-trattament ta’ prodotti kriptografiċi, l-iżgurar tal-kustodja ta’ oġġetti kripto u oġġetti kkontrollati u,
jekk meħtieġ, l-iżgurar tal-produzzjoni ta’ fatturi varjabbli kriptografiċi;
(f) wettiq ta’ reviżjonijiet u testijiet għall-analiżi ta’ sigurtà, partikolarment għall-produzzjoni tar-rapporti rilevanti ta’
riskju, kif rikjest mill-AAS;
(g) forniment ta’ taħriġ tal-AI speċifiku għal SKI;
(h) l-implimentazzjoni u l-ħidma ta’ miżuri ta’ sigurtà speċifiċi għal SKI.

L 141/47

MT

L 141/48

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

ANNESS V
SIGURTÀ INDUSTRIJALI
I.

INTRODUZZJONI

1.

Dan l-Anness jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 11. Huwa jistabbilixxi dispożizz
jonijiet ta’ sigurtà ġenerali applikabbli għal entitajiet industrijali jew oħrajn fin-negozjati ta’ qabel kuntratt u matul iċċiklu ta’ ħajja kollu ta’ kuntratti klassifikati mogħtija mis-SĠK.

2.

Il-Kunsill għandu japprova politika dwar is-sigurtà industrijali li tistabbilixxi b'mod partikolari rekwiżiti dettaljati
rigward l-ASF, l-Ittri dwar Aspetti ta’ sigurtà (SALs), iż-żjarat, it-trasmissjoni u l-ġarr ta’ IKUE.

II.

ELEMENTI TA' SIGURTÀ F'KUNTRATT KLASSIFIKAT
Gwida tal-Klassifikazzjoni ta’ sigurtà (GKS)

3.

Qabel it-tnedija ta’ sejħa għal offerti jew l-għoti ta’ kuntratt klassifikat, is-SĠK, bħala l-awtorità kontraenti, għandu
jiddetermina l-klassifikazzjoni ta’ sigurtà ta’ kwalunkwe informazzjoni li għandha tingħata lill-offerenti u lill-kuntratturi, kif ukoll il-klassifikazzjoni ta’ sigurtà ta’ kwalunkwe informazzjoni li għandha tinħoloq mill-kuntrattur. Għal dak
il-fini, is-SĠK għandu jħejji GKS li għandha tintuża għall-prestazzjoni tal-kuntratt.

4.

Sabiex tiġi ddeterminata l-klassifikazzjoni ta’ sigurtà tad-diversi elementi ta’ kuntratt klassifikat, għandhom japplikaw
il-prinċipji li ġejjin:
(a) fit-tħejjija ta’ GKS, is-SĠK għandu jieħu kont tal-aspetti ta’ sigurtà rilevanti kollha, inkluża l-klassifikazzjoni ta’
sigurtà assenjata għal informazzjoni pprovduta u approvata li għandha tintuża għall-kuntratt mill-oriġinatur talinformazzjoni;
(b) il-livell ġenerali ta’ klassifikazzjoni tal-kuntratt ma jistax ikun inqas mill-ogħla klassifikazzjoni ta’ kwalunkwe
wieħed mill-elementi tiegħu; u
(c) fejn rilevanti, is-SĠK għandu jżomm kuntatt mal-ASN/ASM tal-Istati Membri jew kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà
kompetenti oħra kkonċernata fil-każ ta’ kwalunkwe tibdil rigward il-klassifikazzjoni ta’ informazzjoni maħluqa
minn jew provduta lil kuntratturi fil-prestazzjoni ta’ kuntratt u meta jsir kwalunkwe tibdil sussegwenti għall-GKS.
Ittra dwar aspetti ta’ sigurtà (SAL)

5.

Ir-rekwiżiti ta’ sigurtà speċifiċi għal kuntratt għandhom jiġu deskritti f' SAL. Is-SAL għandu jkun fiha, fejn xieraq, ilGKS u għandha tkun parti integrali minn kuntratt jew subkuntratt klassifikat.

6.

Is-SAL għandu jkun fiha d-dispożizzjonijiet li jeħtieġu lill-kuntrattur u/jew is-subkuntrattur iżomm f'konformità malistandards minimi stabbiliti f'din id-Deċiżjoni. In-nuqqas ta’ konformità ma’ dawn l-istandards minimi jista' jikkos
titwixxi raġuni suffiċjenti biex il-kuntratt jiġi terminat.
Istruzzjonijiet ta’ sigurtà ta’ Programm/Proġett (ISP)

7.

Jiddependi mill-ambitu tal-programmi jew proġetti li jinvolvu aċċess għal jew trattament jew ħżin ta’ IKUE, jistgħu
jitħejjew Istruzzjonijiet ta’ Sigurtà ta’ Programm/Proġett speċifiku (ISP) mill-kuntrattur kontraenti magħżul għallġestjoni tal-programm jew proġett. L-ISP għandhom jeħtieġu l-approvazzjoni tal-ASN/ASM tal-Istati Membri jew
kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà kompetenti oħra li tipparteċipa fil-programm/proġett u jista' jkun fihom rekwiżiti ta’
sigurtà addizzjonali.

III.

APPROVAZZJONI TA' SIGURTÀ GĦAL FAĊILITÀ (ASF)

8.

ASF għandha tingħata mill-ASN jew l-ASM jew kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà kompetenti oħra ta’ Stat Membru
biex tindika, skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, li entità industrijali jew entità oħra tista' tipproteġi IKUE fillivell adatt ta’ klassifikazzjoni (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew SECRET UE/EU SECRET) fil-faċilitajiet
tagħha. Hija għandha tiġi ppreżentata lis-SĠK, bħala l-awtorità kontraenti, qabel kuntrattur jew subkuntrattur jew
kuntrattur jew subkuntrattur potenzjali jkun jista' jingħata aċċess għal IKUE.

9.

Meta tkun qed toħroġ ASF, l-ASN jew l-ASM rilevanti għandha, bħala minimu:
(a) tevalwa l-integrità tal-entità industrijali jew entità oħra;
(b) tevalwa s-sjieda, il-kontroll, jew il-potenzjal għal influwenza żejda li tista' tiġi kkunsidrata bħala riskju għassigurtà;
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(c) tivverifika li l-entità industrijali jew kwalunkwe entità oħra tkun stabbiliet sistema ta’ sigurtà fil-faċilità li tkopri lmiżuri ta’ sigurtà kollha meħtieġa għall-protezzjoni ta’ informazzjoni jew materjal klassifikat CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL jew SECRET UE/EU SECRET skont ir-rekwiżiti stabbiliti f'din id-Deċiżjoni;
(d) tivverifika li l-istatus ta’ sigurtà tal-persunal għal amministraturi, proprjetarji u impjegati li jkunu meħtieġa li
jkollhom aċċess għal informazzjoni klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew SECRET UE/EU
SECRET jkun ġie stabbilit skont ir-rekwiżiti stabbiliti f'din id-Deċiżjoni;
(d) tivverifika li l-entità industrijali jew kwalunkwe entità oħra tkun ħatret Uffiċjal ta’ sigurtà ta’ Faċilità li jkun
responsabbli għall-ġestjoni tagħha biex jiġu infurzati l-obbligi ta’ sigurtà f'tali entità.
10. Fejn rilevanti, is-SĠK, bħala l-awtorità kontraenti, għandu jinnotifika lill-ASN/ASM jew kwalunkwe awtorità ta’
sigurtà kompetenti oħra li tenħtieġ ASF fl-istadju prekuntrattwali jew għall-prestazzjoni tal-kuntratt. ASF jew PSC
għandhom jintalbu fl-istadju prekuntrattwali fejn IKUE klassifikata CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew
SECRET UE/EU SECRET għandha tiġi pprovduta matul il-proċess tal-irkant.
11. L-awtorità kontraenti m'għandhiex tagħti kuntratt klassifikat lill-offerent preferut qabel ma tkun irċeviet konferma
mill-ASN/ASM jew kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà kompetenti oħra tal-Istat Membru li fih il-kuntrattur jew issubkuntrattur ikkonċernat huwa reġistrat, li, fejn meħtieġ, tkun inħarġet ASF adatta.
12. L-ASN/ASM jew kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà kompetenti oħra li ħarġet ASF għandha tinnotifika lis-SĠK bħala
awtorità kontraenti dwar kwalunkwe tibdil li jolqot lill-ASF. Fil-każ ta’ subkuntratt, l-ASN/ASM jew kwalunkwe
awtorità ta’ sigurtà kompetenti oħra għandha tiġi informata kif adatt.
13. L-irtirar ta’ ASF mill-ASN/ASM rilevanti jew kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà kompetenti oħra għandu jikkostitwixxi
raġuni biżżejjed biex is-SĠK, bħala l-awtorità kontraenti, ittemm kuntratt klassifikat jew teskludi offerent millkompetizzjoni.
IV.

KUNTRATTI U SUBKUNTRATTI KLASSIFIKATI

14. Fejn tingħata IKUE lil offerent fl-istadju prekuntrattwali, l-istedina biex jitfa' offerta għandu jkun fiha dispożizzjoni li
tobbliga lill-offerent li jonqos milli jitfa' offerta jew li ma jintgħażilx, biex jirritorna d-dokumenti klassifikati kollha
f'perijodu speċifikat ta’ żmien.
15. Ladarba kuntratt jew subkuntratt klassifikat ikun ingħata, is-SĠK, bħala l-awtorità kontraenti, għandu jinnotifika lillASN/ASM jew kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà kompetenti oħra tal-kuntrattur jew subkuntrattur dwar id-dispożizz
jonijiet ta’ sigurtà tal-kuntratt klassifikat.
16. Meta tali kuntratti jintemmu, is-SĠK, bħala l-awtorità kontraenti (u/jew l-ASN/ASM jew kwalunkwe awtorità ta’
sigurtà kompetenti oħra, kif adatt, fil-każ ta’ subkuntratt), għandhom minnufih jinnotifikaw lill-ASN/ASM jew
kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà kompetenti oħra tal-Istat Membru li fih il-kuntrattur jew is-subkuntrattur ikun
reġistrat.
17. Bħala regola ġenerali, il-kuntrattur jew is-subkuntrattur għandu jkun meħtieġ jirritorna kwalunkwe IKUE li jkollu lillawtorità kontraenti, hekk kif jintemm il-kuntratt jew is-subkuntratt klassifikat.
18. Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi mis-SAL għall-qerda ta’ IKUE matul il-prestazzjoni tal-kuntratt
jew meta jintemm.
19. Fejn il-kuntrattur jew is-subkuntrattur ikun awtorizzat iżomm IKUE wara li jintemm kuntratt, huwa għandu jibqa'
konformi mal-istandards minimi li jinsabu f'din id-Deċiżjoni u jipproteġi l-kunfidenzjalità tal-IKUE.
20. Il-kondizzjonijiet li taħthom il-kuntrattur jista' jagħmel subkuntratt għandhom ikunu definiti fis-sejħa għall-offerti u
fil-kuntratt.
21. Kuntrattur għandu jikseb permess mis-SĠK, bħala l-awtorità kontraenti, qabel ma jsir subkuntratt ta’ kwalunkwe
parti ta’ kuntratt klassifikat. L-ebda subkuntratt ma jista' jingħata lil entitajiet industrijali jew oħrajn reġistrati fi Stat
Membru li mhux membru tal-UE li ma jkunx ikkonkluda Ftehim ta’ sigurtà tal-informazzjoni mal-UE.
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22. Il-kuntrattur għandu jkun responsabbli biex jiżgura li l-attivitajiet subkuntrattwali kollha jitwettqu skont l-istandards
minimi stabbiliti f'din id-Deċiżjoni u m'għandux jipprovdi IKUE lil subkuntrattur mingħajr il-kunsens bil-miktub
minn qabel tal-awtorità kontraenti.
23. Fir-rigward ta’ IKUE maħluqa jew ittrattata mill-kuntrattur jew is-subkuntrattur, id-drittijiet tal-oriġinatur għandhom
jiġu eżerċitati mill-awtorità kontraenti.
V.

ŻJARAT KONNESSI MA' KUNTRATTI KLASSIFIKATI

24. Meta s-SĠK, il-kuntratturi jew is-subkuntratturi jirrikjedu aċċess għal informazzjoni klassifikata CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL jew SECRET UE/EU SECRET fil-kwartieri ta’ xulxin għat-twettiq ta’ kuntratt klassifikat, iżżjajjar għandhom isiru b'kollegament mal-ASN/ASM jew kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà kompetenti oħra kkonċer
nata. Madankollu, fil-kuntest ta’ proġetti speċifiċi, l-NSAs/id-DSAs jistgħu wkoll jaqblu fuq proċedura li biha tali
żjarat ikunu jistgħu jiġu organizzati direttament.
25. Il-viżitaturi kollha għandu jkollhom PSC xierqa u jkollhom “ħtieġa ta’ għarfien” għal aċċess għal IKUE relatata malkuntratt tas-SĠK.
26. Il-viżitaturi għandhom jingħataw aċċess biss għal IKUE relatata mal-fini taż-żjara.
VI.

TRASMISSJONI U ĠARR TA' IKUE

27. Fir-rigward tat-trasmissjoni ta’ IKUE b'mezzi elettroniċi, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Arti
kolu 10 u l-Anness IV.
28. Fir-rigward tal-ġarr ta’ IKUE, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Anness III, skont il-liġijiet u rregolamenti nazzjonali.
29. Għat-trasport ta’ materjal klassifikat bħala merkanzija, għandhom japplikaw il-prinċipji li ġejjin meta jiġu ddetermi
nati l-arranġamenti tas-sigurtà:
(a) is-sigurtà għandha tkun assigurata fl-istadji kollha matul it-trasport, mill-punt ta’ oriġini sad-destinazzjoni finali;
(b) il-livell ta’ protezzjoni mogħti lil kunsinna għandu jiġi ddeterminat mill-ogħla livell ta’ klassifikazzjoni talmaterjal li jkun jinsab fiha;
(c) għandha tinkiseb ASF fil-livell adatt għal kumpanniji li jipprovdu t-trasport. F'tali każijiet, il-persunal li jittratta lkunsinna għandu jingħata approvazzjoni ta’ sigurtà skont l-Anness I;
(d) qabel ma jsir kwalunkwe ċaqliq transkonfinali ta’ materjal klassifikat CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew
SECRET UE/EU SECRET, għandu jitfassal pjan ta’ trasport mill-konsenjatur u jiġi approvat mill-ASN/ASM jew
kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà kompetenti oħra kkonċernata;
(e) safejn possibbli, il-vjaġġi għandhom ikunu minn punt sa punt u għandhom jintemmu fl-iqsar żmien li ċċirkostanzi jippermettu;
(f) kull meta possibbli, ir-rotot għandhom jgħaddu biss minn Stati Membri. Rotot li jgħaddu minn Stati li mhumiex
Stati Membri għandhom jittieħdu biss meta dawn ikunu awtorizzati mill-ASN/ASM jew kwalunkwe awtorità ta’
sigurtà kompetenti oħra tal-Istati ta’ kemm il-konsenjatur kif ukoll id-destinatarju.
VII. TRASFERIMENT TA' IKUE LIL KUNTRATTURI LI JINSABU FI STATI TERZI
30. It-trasmissjoni ta’ IKUE lil kuntratturi u subkuntratturi li jinsabu fi Stati terzi għandha ssir skont miżuri ta’ sigurtà
maqbulin bejn is-SĠK, bħala l-awtorità kontraenti, u l-ASN/ASM tal-Istat terz ikkonċernat fejn il-kuntrattur ikun
reġistrat.
VIII. TRATTAMENT U ĦŻIN TA' IKUE KLASSIFIKATA RESTREINT UE/EU RESTRICTED
31. Flimkien, mal-ASN/ASM tal-Istat Membru, kif adatt, is-SĠK, bħala l-awtorità kontraenti, għandu jkun intitolat
jagħmel żjarat fil-faċilitajiet tal-kuntrattur/tas-subkuntrattur abbażi ta’ dispożizzjonijiet kuntrattwali sabiex jivverifika
li l-miżuri ta’ sigurtà rilevanti għall-protezzjoni ta’ IKUE fil-livell RESTREINT UE/EU RESTRICTED kif meħtieġ taħt ilkuntratt, ikunu ġew stabbiliti.
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32. Safejn ikun meħtieġ mil-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, l-ASN/ASM jew kwalunkwe awtorità ta’ sigurtà kompe
tenti oħra għandha tiġi nnotifikata mis-SĠK bħala l-awtorità kontraenti ta’ kuntratti jew subkuntratti li jkun fihom
informazzjoni klassifikata RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
33. ASF jew PSC għal kuntratturi jew subkuntratturi u l-persunal tagħhom m'għandhomx ikunu meħtieġa għal kuntratti
mogħtija mis-SĠK li fihom informazzjoni klassifikata RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
34. Is-SĠK, bħala l-awtorità kontraenti, għandu jeżamina t-tweġibiet għal sejħiet għal offerti għal kuntratti li jeħtieġu
aċċess għal informazzjoni klassifikata RESTREINT UE/EU RESTRICTED, minkejja kwalunkwe rekwiżit relatat ma’
ASF jew PSC li jista' jeżisti taħt il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali.
35. Il-kondizzjonijiet li taħthom il-kuntrattur jista' jagħmel subkuntratt għandhom ikunu skont il-paragrafu 21.
36. Fejn kuntratt ikun jinvolvi t-trattament ta’ informazzjoni klassifikata RESTREINT UE/EU RESTRICTED f'SKI operata
minn kuntrattur, is-SĠK bħala l-awtorità kontraenti għandu jiżgura li l-kuntratt jew kwalunkwe subkuntratt jispe
ċifika r-rekwiżiti tekniċi u amministrattivi meħtieħġa rigward l-akkreditament tas-SKI fi proporzjoni mar-riskju
vvalutat, b'kont meħud tal-fatturi rilevanti kollha. Il-fini tal-akkreditament ta’ tali SKI għndu jkun maqbul bejn
l-awtorità kontraenti u l-ASN/ASM rilevanti.

L 141/51

MT

L 141/52

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

ANNESS VI
SKAMBJU TA’ INFORMAZZJONI KLASSIFIKATA MA’ STATI TERZI U ORGANIZZAZZJONIJIET
INTERNAZZJONALI
I.

INTRODUZZJONI

1.

Dan l-Anness jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 12.

II.

OQFSA LI JIRREGOLAW L-ISKAMBJU TA’ INFORMAZZJONI KLASSIFIKATA

2.

Fejn il-Kunsill jiddetermina li teżisti ħtieġa għall-perijodu fit-tul għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata,
— għandu jiġi konkluż ftehim dwar is-sigurtà ta’ informazzjoni, jew
— għandu jsir arranġament amministrattiv,
skont l-Artikolu 12(2) u t-taqsimiet III u IV u abbażi ta’ rakkomandazzjoni mill-Kumitat ta’ Sigurtà.

3.

Fejn IKUE ġġenerata għall-finijiet ta’ operazzjoni tal-PKSD tkun trid tiġi pprovduta lil Stati terzi jew organizzazz
jonijiet internazzjonali li jkunu qed jieħdu sehem f’tali operazzjoni, u fejn l-ebda wieħed mill-oqfsa msemmijin filparagrafu 2 ma jeżisti, l-iskambju ta’ IKUE mal-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali kontribwenti għandu
jkun irregolat skont it-Taqsima V, taħt:
— ftehim qafas ta’ parteċipazzjoni;
— ftehim ta’ parteċipazzjoni ad hoc; jew
— fin-nuqqas ta’ kwalunkwe wieħed minn dawn t’hawn fuq, ftehim amministrattiv ad hoc.

4.

Fin-nuqqas ta’ qafas kif imsemmi fil-paragrafi 2 u 3, u fejn tittieħed deċiżjoni biex IKUE tiġi rilaxxata lil Stat terz jew
organizzazzjoni internazzjonali fuq bażi eċċezzjonali ad hoc, skont it-Taqsima VI, għandhom jinkisbu assigurazzjo
nijiet bil-miktub mill-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali kkonċernata biex ikun żgurat li huma jipproteġu
kwalunkwe IKUE rilaxxata lilhom skont il-prinċipji bażiċi u l-istandards minimi stabbilit f’din id-Deċiżjoni.

III. FTEHIMIET TAS-SIGURTA’ TAL-INFORMAZZJONI
5.

Il-ftehimiet dwar is-sigurtà ta’ informazzjoni għandhom jistabbilixxu l-prinċipji bażiċi u l-istandards minimi li jirre
golaw l-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata bejn l-UE u Stat terz jew organizzazzjoni internazzjonali.

6.

Il-ftehimiet dwar is-sigurtà ta’ informazzjoni għandhom jipprevedu li jkun hemm ftehim dwar l-arranġamenti impli
mentattivi tekniċi bejn l-Uffiċċju ta’ Sigurtà tas-SĠK, l-ECSD u l-awtorità ta’ sigurtà kompetenti tal-Istat terz jew lorganizzazjoni internazzjonali inkwistjoni. Tali arranġamenti għandhom jieħdu kont tal-livell ta’ protezzjoni
pprovdut mir-regolamenti, l-istrutturi u l-proċeduri ta’ sigurtà li jkunu fis-seħħ fl-Istat terz jew l-organizzazzjoni
internazzjonali kkonċernata. Huma għandhom ikunu approvati mill-Kumitat ta’ Sigurtà.

7.

L-ebda IKUE m’għandha tiġi skambjata b’mezzi elettroniċi dment li dan ma jkunx previst espliċitament fil-ftehim
dwar is-sigurtà ta’ informazzjoni jew fl-arranġamenti implimentattivi tekniċi.

8.

Il-ftehimiet dwar is-sigurtà ta’ informazzjoni għandhom jipprevedu li qabel l-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata
taħt il-ftehim, l-Uffiċċju ta’ Sigurtà tas-SĠK u l-ECSD għandhom jaqblu li l-parti riċeventi tista’ tipproteġi u tissalva
gwardja l-informazzjoni pprovduta lilha b’mod adatt.

9.

Meta l-Kunsill jikkonkludi ftehim dwar is-sigurtà ta’ informazzjoni, għandu jintagħżel reġistru f’kull parti bħala l-punt
prinċipali ta’ dħul u ħruġ għall-iskambji ta’ informazzjoni klassifikata.

10. Sabiex tkun ivvalutata l-effettività tar-regolamenti, l-istrutturi u l-proċeduri ta’ sigurtà fl-Istat terz jew l-organizzazz
joni internazzjonali kkonċernata, għandhom jitwettqu żjarat ta’ valutazzjoni mill-Uffiċċju ta’ Sigurtà tas-SĠK flimkien
mal-ECSD u fi ftehim reċiproku mal-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali kkonċernata. Tali żjarat ta’
valutazzjoni għandhom jitwettqu skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Anness III u għandhom jevalwaw:
(a) il-qafas regolatorju applikabbli biex tiġi protetta informazzjoni klassifikata;
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(b) kwalunkwe karatteristika speċifika tal-politika ta’ sigurtà u l-mod li bih is-sigurtà tiġi organizzata fl-Istat terz jew
fl-organizzazzjoni internazzjonali li jista’ jkollhom impatt fuq il-livell ta’ informazzjoni klassifikata li tista’ tiġi
skambjata;
(c) il-miżuri u l-proċeduri ta’ sigurtà li jkunu tabilħaqq stabbiliti; u
(d) il-proċeduri għall-approvazzjoni ta’ sigurtà għal-livell ta’ IKUE li għandha tiġi rilaxxata.
11. Il-grupp li jwettaq żjara ta’ valutazzjoni f’isem l-UE għandu jivvaluta jekk ir-regolamenti u l-proċeduri ta’ sigurtà talIstat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni jkunux adegwati għall-protezzjoni ta’ IKUE f’livell parti
kolari.
12. Ir-riżultati ta’ dawn iż-żjarat għandhom jitniżżlu f’rapport li abbażi tiegħu l-Kumitat ta’ Sigurtà għandu jiddetermina llivell massimu ta’ IKUE li tista’ tiġi skambjata fuq karta stampata, u fejn xieraq elettronikament, mal-parti terza
kkonċernata kif ukoll kwalunkwe kondizzjoni speċifika li tirregola l-iskambju ma’ dik il-parti.
13. Għandu jsir kull sforz biex issir żjara ta’ valutazzjoni kompluta ta’ sigurtà lill-Istat terz jew l-organizzazzjoni
internazzjonali inkwistjoni qabel mal-Kumitat ta’ Sigurtà japprova l-arranġamenti implimentattivi sabiex jiġu stabbiliti
n-natura u l-effikaċja tas-sistema ta’ sigurtà attwata. Madankollu, fejn dan ma jkunx possibbli, il-Kumitat ta’ Sigurtà
għandu jirċievi rapport komplut kemm jista’ jkun mill-Uffiċċju ta’ Sigurtà tas-SĠK, ibbażat fuq l-informazzjoni
disponibbli għalih, li jinforma lill-Kumitat ta’ Sigurtà dwar ir-regolamenti ta’ sigurtà applikabbli u l-mod li bih issigurtà hija organizzata fl-Istat terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali kkonċernata.
14. Il-Kumitat ta’ Sigurtà jista’ jiddeċiedi li sakemm isir eżami tal-eżitu ta’ żjara ta’ valutazzjoni, ma tista’ tiġi rilaxxata lebda IKUE, jew tista’ tiġi rilaxxata biss sa livell speċifikat, jew huwa jista’ jistabbilixxi kondizzjonijiet speċifiċi oħrajn li
jirregolaw ir-rilaxx ta’ IKUE lill-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni. Dan għandu jiġi notifikat
mill-Uffiċċju ta’ Sigurtà tas-SĠK lill-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni.
15. Bi ftehim reċiproku mal-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali kkonċernata, l-Uffiċċju ta’ Sigurtà tas-SĠK
għandu jagħmel, f’intervalli regolari, żjarat ta’ valutazzjoni ta’ segwitu biex jivverifika li l-arranġamenti fis-seħħ
ikomplu jilħqu l-istandards minimi miftehma.
16. Ladarba l-ftehim dwar is-sigurtà ta’ informazzjoni jkun fis-seħħ u l-informazzjoni klassifikata tiġi skambjata mal-Istat
terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali kkonċernata, il-Kumitat ta’ Sigurtà jista’ jiddeċiedi li jimmodifika l-livell
massimu ta’ IKUE li tista’ tiġi skambjata fil-forma stampata jew b’mezzi elettroniċi, b’mod partikolari fid-dawl ta’
kwalunkwe żjara ta’ valutazzjoni ta’ segwitu.
IV. ARRANĠAMENTI AMMINISTRATTIVI
17. Fejn teżisti ħtieġa għal perijodu fit-tul għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata, bħala regola ġenerali, mhux ogħla
minn RESTREINT UE/EU RESTRICTED ma’ Stat terz jew organizzazzjoni internazzjonali, u fejn il-Kumitat ta’ Sigurtà
jkun stabbilixxa li l-parti inkwistjoni ma jkollhiex sistema ta’ sigurtà żviluppata biżżejjed biex ikun possibbli li hija
tidħol fi ftehim dwar is-sigurtà ta’ informazzjoni, is-Segretarju Ġenerali jista’, soġġett għall-approvazzjoni mill-Kunsill,
jidħol fi ftehim amministrattiv mal-awtoritajiet rilevanti tal-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni.
18. Fejn, għal raġunijiet operattivi urġenti, ikun jeħtieġ li jiġi stabbiliti rapidament qafas għall-iskambju ta’ informazzjoni
klassifikata, eċċezzjonalment il-Kunsill jista’ jiddeċiedi li jsir arranġament amministrattiv għall-iskambju ta’ informazz
joni ta’ livell ta’ klassifikazzjoni ogħla.
19. L-arranġamenti amministrattivi, bħala regola ġenerali, għandhom jieħdu l-forma ta’ skambju ta’ ittri.
20. Għandha ssir żjara ta’ valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 10 u r-rapport għandu jintbagħat lill-Kumitat ta’ Sigurtà u
jitqies bħala sodisfaċenti minnu, qabel ma l-IKUE tiġi tabilħaqq rilaxxata lill-Istat terz jew lill-organizzazzjoni in
ternazzjonali inkwistjoni. Madankollu, fejn ikun hemm raġunijiet eċċezzjonali għal skambju urġenti ta’ informazzjoni
klassifikata, li jitressqu quddiem il-Kunsill, l-IKUE tista’ tiġi rilaxxata dment li jsir kull sforz biex tali żjara ta’
valutazzjoni ssir malajr kemm jista’ jkun.
21. L-ebda IKUE m’għandha tiġi skambjata b’mezzi elettroniċi dment li dan ma jkunx previst espliċitament fl-arranġa
ment amministrattiv.
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SKAMBJU TA’ INFORMAZZJONI KLASSIFIKATA FIL-KUNTEST TA’ OPERAZZJONIJIET TAL-PKSD

22. Ftehimiet qafas ta’ parteċipazzjoni jirregolaw il-parteċipazzjoni ta’ Stati terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali floperazzjonijiet tal-PKSD. Tali ftehimiet għandhom jinkludu dispożizzjonijiet dwar ir-rilaxx ta’ IKUE ġġenerata għallfinijiet tal-operazzjonijiet tal-PKSD lill-Istati terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali kontribwenti. Il-livell
massimu ta’ klassifikazzjoni ta’ IKUE li jista’ jkun skambjat għandu jkun RESTREINT UE/EU RESTRICTED għal
operazzjonijiet ċivili tal-PKSD u CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL għal operazzjonijiet militari tal-PKSD
sakemm mhux stabbilit mod ieħor fid-Deċiżjoni li tistabbilixxi kull operazzjoni tal-PKSD.
23. Ftehimiet ta’ parteċipazzjoni ad hoc konklużi għal operazzjoni speċifika tal-PKSD għandhom jinkludu dispożizzjonijiet
dwar ir-rilaxx ta’ IKUE ġġenerata għall-finijiet ta’ dik l-operazzjoni lill-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali
kontribwenti. Il-livell massimu ta’ klassifikazzjoni ta’ IKUE li jista’ jkun skambjat għandu jkun RESTREINT
UE/EU RESTRICTED għal operazzjonijiet ċivili tal-PKSD u CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL għal operazzjo
nijiet militari tal-PKSD sakemm mhux stabbilit mod ieħor fid-Deċiżjoni li tistabbilixxi kull operazzjoni tal-PKSD.
24. Arranġamenti amministrattivi ad hoc dwar il-parteċipazzjoni ta’ Stat terz jew ta’ organizzazzjoni internazzjonali
f’operazzjoni speċifika tal-PKSD jistgħu jkopru inter alia r-rilaxx ta’ IKUE ġġenerata għall-finijiet tal-operazzjoni lil
dak l-Istat terz jew organizzazzjoni internazzjonali. Tali arranġamenti amministrattivi ad hoc għandhom isiru skont ilproċeduri stabbiliti fil-paragrafi 17 u 18 tat-Taqsima IV. Il-livell massimu ta’ klassifikazzjoni ta’ IKUE li jista’ jkun
skambjat għandu jkun RESTREINT UE/EU RESTRICTED għal operazzjonijiet ċivili tal-PKSD u CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL għal operazzjonijiet militari tal-PKSD sakemm mhux stabbilit mod ieħor fid-Deċiżjoni li tistabbilixxi
kull operazzjoni tal-PKSD.
25. M’huma meħtieġa l-ebda arranġamenti implimentattivi jew żjarat ta’ valutazzjoni qabel l-implimentazzjoni tad-dis
pożizzjonijiet dwar ir-rilaxx ta’ IKUE fil-kuntest tal-paragrafi 22, 23 u 24.
26. Fejn l-Istat ospitanti li fuq it-territorju tiegħu ssir l-operazzjoni tal-PKSD ma jkollu l-ebda ftehim dwar is-sigurtà ta’
informazzjoni jew arranġament amministrattiv fis-seħħ mal-UE għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata, fil-każ
ta’ ħtieġa operattiva speċifika u immedjata, jista’ jiġi stabbilit arranġament amministrattiv ad hoc. Din il-possibbiltà
għandha tiġi prevista fid-Deċiżjoni li tistabbilixxi l-operazzjoni tal-PKSD. L-IKUE rilaxxata taħt dawn iċ-ċirkostanzi
għandha tkun ristretta għal dik iġġenerata għall-finijiet tal-operazzjoni tal-PKSD u ma tkunx klassifikata ogħla minn
RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Taħt tali arranġament amministrattiv ad hoc, l-Istat ospitanti għandu jieħu l-impenn
li jipproteġi l-IKUE skont standards minimi li ma jkunux inqas strinġenti minn dawk stabbiliti f’din id-Deċiżjoni.
27. Id-dispożizzjonijiet dwar informazzjoni klassifikata li għandhom jiġu inklużi fil-ftehimiet qafas ta’ parteċipazzjoni,
ftehimiet ta’ parteċipazzjoni ad hoc u arranġamenti amministrattivi ad hoc, imsemmija fil-paragrafi 22 sa 24,
għandhom jipprevedu li l-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni għandha tiżgura li l-persunal
tagħha ssekondat għal kwalunkwe operazzjoni ser jipproteġi l-IKUE skont ir-regoli ta’ sigurtà tal-Kunsill u bi gwida
ulterjuri maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti, inkluż il-linja ta’ kmand tal-operazzjoni.
28. Jekk sussegwentement jiġi konkluż ftehim dwar is-sigurtà ta’ informazzjoni bejn l-UE u Stat terz jew organizzazzjoni
internazzjonali kontribwenti, il-ftehim dwar is-sigurtà ta’ informazzjoni għandu jieħu post kwalunkwe ftehim qafas ta’
parteċipazzjoni, ftehim ta’ parteċipazzjoni ad hoc jew arranġament amministrattiv ad hoc f’dak li jikkonċerna liskambju u t-trattament ta’ IKUE.
29. Ma għandu jkun permess l-ebda skambju ta’ IKUE b’mezzi elettroniċi taħt ftehim qafas ta’ parteċipazzjoni, ftehim ta’
parteċipazzjoni ad hoc jew arranġament amministrattiv ad hoc ma’ Stat terz jew organizzazzjoni internazzjonali,
dment li dan ma jkunx espliċitament previst fil-ftehim jew l-arranġament inkwistjoni.
30. IKUE ġġenerata għall-finijiet ta’ operazzjoni tal-PKSD tista’ tiġi żvelata lil persunal issekondat lill-imsemmija operazz
joni minn Stati terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali f’konformità mal-paragrafi 22 sa 29. Meta jkun awto
rizzat l-aċċess għal IKUE f’bini jew f’SKI ta’ operazzjoni tal-PKSD mit-tali persunal, għandhom jiġu applikati miżuri
(inkluż ir-reġistrar tal-IKUE żvelata) biex jitnaqqas ir-riskju ta’ telf jew kompromess. Tali miżuri għandhom jiġu
ddefiniti fl-ippjanar rilevanti jew fid-dokumenti tal-missjoni.
VI. RILAXX EĊĊEZZJONALI AD HOC TA’ IKUE
31. Fejn ma jeżisti l-ebda qafas f’konformità mat-taqsimiet III sa V, u fejn il-Kunsill jew wieħed mill-korpi preparatorji
tiegħu jiddetermina l-ħtieġa eċċezzjonali li tkun rilaxxata IKUE lil Stat terz jew organizzazzjoni internazzjonali, isSĠK għandu:
(a) safejn ikun possibbli, jivverifika mal-awtoritajiet ta’ sigurtà tal-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali
kkonċernata li r-regolamenti, l-istrutturi u l-proċeduri ta’ sigurtà tagħha huma tali li IKUE rilaxxata lilha tkun
protetta skont standards xejn anqas strinġenti minn dawk stabbiliti f’din id-Deċiżjoni;
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(b) jistieden lill-Kumitat ta’ Sigurtà, abbażi tal-informazzjoni disponibbli, biex joħroġ rakkomandazzjoni fir-rigward
tal-fiduċja li jista’ jkun hemm fir-rigward tar-regolamenti, l-istrutturi u l-proċeduri ta’ sigurtà fl-Istat terz jew lorganizzazzjoni internazzjonali li lilhom tkun ser tiġi rilaxxata l-IKUE.
32. Jekk il-Kumitat ta’ Sigurtà jagħti opinjoni favur ir-rilaxx tal-IKUE, il-kwistjoni għandha tiġi riferuta lill-Kumitat tarRappreżentanti Permanenti (COREPER), li għandu jieħu deċiżjoni dwar ir-rilaxx tagħha.
33. Jekk ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ta’ Sigurtà ma tkunx favur ir-rilaxx tal-IKUE:
(a) għal kwistjonijiet relatati mal-PESK/PKSD, il-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà għandu jiddiskuti l-kwistjoni u jiffor
mula rakkomandazzjoni għal deċiżjoni mill-COREPER;
(b) għall-kwistjonijiet l-oħra kollha, il-COREPER għandu jiddiskuti l-kwistjoni u jieħu deċiżjoni.
34. Fejn jitqies adatt, u soġġett għall-kunsens bil-miktub minn qabel tal-oriġinatur, il-COREPER jista’ jiddeċiedi li linformazzjoni klassifikata tista’ tiġi rilaxxata parzjalment biss jew jekk titnaqqas fil-grad jew tiġi deklassifikata
minn qabel biss, jew li l-informazzjoni li għandha tiġi rilaxxata għandha titħejja mingħajr referenza għas-sors jew
il-livell oriġinali tal-klassifikazzjoni tal-UE.
35. Wara deċiżjoni għar-rilaxx ta’ IKUE, is-SĠK għandu jibgħat id-dokument ikkonċernat, li għandu jkollu marka ta’
rilaxxibbiltà li tindika l-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali li lilhom tkun ġiet rilaxxata. Qabel ir-rilaxx jew
malli dan attwalment iseħħ, il-parti terza inkwistjoni għandha tintrabat bil-miktub li tipproteġi l-IKUE li tirċievi skont
il-prinċipji bażiċi u l-istandards minimi stabbiliti f’din id-Deċiżjoni.
VII. AWTORITÀ GĦAL RILAXX TA’ IKUE LIL STATI TERZI JEW ORGANIZZAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI
36. Fejn jeżisti qafas skont il-paragrafu 2 għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata ma’ Stat terz jew organizzazzjoni
internazzjonali, il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni fejn jawtorizza lis-Segretarju Ġenerali biex jirrilaxxa IKUE, skont ilprinċipju ta’ kunsens tal-oriġinatur, lill-Istat terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni.
37. Fejn jeżisti qafas skont il-paragrafu 3 għall-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata ma’ Stat terz jew organizzazzjoni
internazzjonali, is-Segretarju Ġenerali għandu jkun awtorizzat jirrilaxxa IKUE, skont id-Deċiżjoni li tistabbilixxi loperazzjoni tal-PKSD u skont il-prinċipju ta’ kunsens tal-oriġinatur.
38. Is-Segretarju Ġenerali jista’ jiddelega tali awtorizzazzjoni lil uffiċjali anzjani tas-SĠK jew lil persuni oħra taħt lawtorità tiegħu.
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Appendiċi A
DEFINIZZJONIJIET
Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
“Akkreditament” tfisser il-proċess li jwassal għal dikjarazzjoni formali mill-Awtorità ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà (AAS) li
sistema hija approvata biex topera b’livell definit ta’ klassifikazzjoni, f’mod partikolari ta’ sigurtà fl-ambjent operattiv
tagħha u f’livell aċċettabbli ta’ riskju, abbażi tal-premessa li jkun ġie implimentat sett approvat ta’ miżuri ta’ sigurtà tekniċi,
fiżiċi, organizzattivi u proċedurali;
“Assi” tfisser kwalunkwe ħaġa li hija ta’ valur għal organizzazzjoni, l-operazzjonijiet kummerċjali tagħha u l-kontinwità
tagħhom, inkluż ir-riżorsi ta’ informazzjoni li jappoġġaw il-missjoni tal-organizzazzjoni;
“Ċiklu ta’ ħajja ta’ SKI” tfisser it-tul komplet tal-eżistenza ta’ SKI, li jinkludi l-inizjazzjoni, il-konċezzjoni, l-ippjannar, lanaliżi tar-rekwiżiti, id-disinn, l-iżvilupp, l-ittestjar, l-implimentazzjoni, l-operazzjoni, il-manutenzjoni u l-iżmantellament;
“Kuntratt klassifikat” tfisser kuntratt li jsir mis-SĠK ma’ kuntrattur għall-provvista ta’ oġġetti, twettiq ta’ xogħlijiet jew ilforniment ta’ servizzi, li l-prestazzjoni tagħhom teħtieġ jew tinvolvi l-aċċess għal IKUE jew il-ħolqien tagħha;
“Subkuntratt klassifikat” tfisser kuntratt li jsir minn kuntrattur tas-SĠK ma’ kuntrattur ieħor (eż. is-subkuntrattur) għallprovvista ta’ oġġetti, it-twettiq ta’ xogħlijiet jew il-forniment ta’ servizzi, li l-prestazzjoni tagħhom teħtieġ jew tinvolvi laċċess għal IKUE jew il-ħolqien tagħha;
“Sistema ta’ Komunikazzjoni u Informazzjoni” (SKI) - ara l-Artikolu 10(2);
“Kuntrattur” tfisser individwu jew entità ġuridika li jkollha l-kapaċità ġuridika li tassumi kuntratti;
“Materjal kriptografiku (Kripto)” tfisser algoritmi kriptografiċi, hardware kriptografiku u moduli tas-software, u prodotti li
jkollhom id-dettalji tal-implimentazzjoni u dokumenti assoċjati u materjal li jaġixxi ta’ ċavetta (keying material);
“Operazzjoni PKSD” tfisser operazzjoni militari jew ċivili ta’ maniġġar tal-kriżijiet taħt it-Titolu V, Kapitolu 2 tat-TUE;
“Deklassifikazzjoni” tfisser it-tneħħija ta’ kwalunkwe klassifikazzjoni ta’ sigurtà;
“Difiża fil-fond” tfisser l-applikazzjoni ta’ firxa ta’ miżuri ta’ sigurtà, organizzati bħala saffi multipli ta’ difiża;
“Awtorità ta’ Sigurtà Magħżula” (ASM) tfisser awtorità responsabbli għall-Awtorità ta’ Sigurtà Nazzjonali (ASN) ta’ Stat
Membru li hija responsabbli biex tikkomunika lil entitajiet industrijali jew entitajiet oħrajn il-politika nazzjonali dwar ilkwistjonijiet kollha ta’ sigurtà industrijali u biex tipprovdi direzzjoni u assistenza fl-implimentazzjoni tagħha. Il-funzjoni
ta’ ASM tista’ titwettaq mill-ASN jew minn kwalunkwe awtorità kompetenti oħra;
“Dokument” tfisser kwalunkwe informazzjoni reġistrata tkun xi tkun il-forma fiżika jew il-karatteristiċi tagħha;
“Tnaqqis fil-grad” tfisser tnaqqis fil-livell tal-klassifikazzjoni ta’ sigurtà;
“Informazzjoni klassifikata tal-UE” (IKUE) - ara l-Artikolu 2(1);
“Approvazzjoni tas-Sigurtà għal Faċilità” (ASF) tfisser determinazzjoni amministrattiva minn ASN jew ASM li, millperspettiva ta’ sigurtà, faċilità tista’ tippermetti livell adegwat ta’ protezzjoni tal IKUE ta’ livell speċifiku ta’ klassifikazzjoni
ta’ sigurtà u tal-persunal tagħha li jeħtieġ aċċess għal IKUE jkun ingħata approvazzjoni ta’ sigurtà adatta u jkun ġie
infurmat dwar ir-rekwiżiti ta’ sigurtà rilevanti meħtieġa għall-aċċess u l-protezzjoni ta’ IKUE;
“Trattament” ta’ IKUE tfisser l-azzjonijiet possibbli kollha li għalihom tista’ tkun soġġetta IKUE matul iċ-ċiklu ta’ ħajja
tagħha. Huwa jkopri il-ħolqien, il-proċessar, il-ġarr, id-downgrading, id-deklassifikazzjoni u l-qerda tagħha. Fir-rigward ta’
SKI huwa jkopri wkoll il-ġbir, il-wiri, it-trasmissjoni u l-ħżin tagħha;
“Detentur” tfisser individwu debitament awtorizzat bi ħtieġa ta’ għarfien stabbilit li huwa fil-pussess ta’ oġġett ta’ IKUE u
huwa għaldaqstant responsabbli li jipproteġih;
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“Entità industrijali jew entità oħra” tfisser entità involuta fil-provvista ta’ oġġetti, fit-twettiq ta’ xogħlijiet jew fil-forniment
ta’ servizzi; din tista’ tkun entità industrijali, kummerċjali, tas-servizzi, xjentifika, tar-riċerka, edukattiva jew tal-iżvilupp jew
individwu li jaħdem għal rasu;
“Sigurtà industrijali” - ara l-Artikolu 11(1);
“Assigurazzjoni tal-Informazzjoni” - ara l-Artikolu 10(1);
“Interkonnessjoni” - ara l-Anness IV, paragrafu 31;
“Ġestjoni ta’ informazzjoni klassifikata” - ara l-Artikolu 9(1);
“Materjal” tfisser kwalunkwe dokument jew oġġett ta’ makkinarju jew tagħmir, kemm jekk manifatturat kif ukoll jekk filproċess ta’ manifattura;
“Oriġinatur” tfisser l-istituzzjoni, l-aġenzija jew il-korp tal-UE, l-Istat Membru, l-istat terz jew l-organizzazzjoni internazz
jonali li taħt l-awtorità tagħha tkun inħolqot u/jew ġiet introdotta informazzjoni klassifikata fl-istrutturi tal-UE;
“Sigurtà tal-persunal” - ara l-Artikolu 7(1);
“Approvazzjoni tas-Sigurtà tal-Persunal” (PSC) tfisser it-tnejn li ġejjin jew waħda minnhom:
— “Approvazzjoni tas-Sigurtà tal-Persunal tal-UE” (PSC UE) għal aċċess għal IKUE tfisser awtorizzazzjoni mill-Awtorità
tal-Ħatra tas-SĠK li tittieħed f’konformità ma’ din id-Deċiżjoni wara t-tmiem ta’ investigazzjoni ta’ sigurtà mwettqa
mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru u li tiċċertifika li individwu jista’, dment li l-ħtieġa ta’ għarfien tiegħu
tkun ġiet determinata, jingħata aċċess għal IKUE sa livell speċifikat (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew
ogħla) sa data speċifikata; l-individwu deskritt b’dan il-mod huwa kkunsidrat li huwa “awtorizzat b’sigurtà”;
— “Approvazzjoni ta’ Sigurtà tal-Persunal Nazzjonali” (PSC nazzjonali) għal aċċess għal IKUE tfisser dikjarazzjoni minn
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru li ssir wara t-tmiem ta’ investigazzjoni ta’ sigurtà mwettqa mill-awtoritajiet
kompetenti ta’ Stat Membru u li tiċċertifika li individwu jista’, dment li l-ħtieġa ta’ għarfien tiegħu tkun ġiet determi
nata, jingħata aċċess għal IKUE sa livell speċifikat (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla) sa data
speċifikata; l-individwu deskritt b’dan il-mod huwa kkunsidrat li huwa “awtorizzat b’sigurtà”;
“Ċertifikat ta’ Approvazzjoni ta’ Sigurtà tal-Persunal” (ĊASP) tfisser ċertifikat maħruġ minn awtorità kompetenti li jistab
bilixxi li individwu huwa awtorizzat b’sigurtà u għandu PSC UE jew nazzjonali valida u li juri l-livell ta’ IKUE li dak lindividwu jista’ jingħata aċċess għaliha (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL jew ogħla), id-data ta’ validità tal-PSC
rilevanti u d-data tal-iskadenza taċ-ċertifikat innifsu;
“Sigurtà fiżika” - ara l-Artikolu 8(1);
“Istruzzjoni ta’ Sigurtà ta’ Programm/Proġett” (ISP) tfisser lista ta’ proċeduri ta’ sigurtà li huma applikati għal programm/
proġett speċifiku sabiex ikunu standardizzati l-proċeduri ta’ sigurtà. Din tista’ tiġi riveduta matul il-programm/proġett
kollu;
“Reġistrazzjoni” - ara l-Anness III, paragrafu 18;
“Riskju residwu” tfisser ir-riskju li jibqa’ wara li jkunu ġew implimentati l-miżuri ta’ sigurtà, peress li mhux it-theddid kollu
jista’ jiġi affrontat u mhux il-vulnerabbiltajiet kollha jistgħu jiġu eliminati;
“Riskju” tfisser il-potenzjal li theddida partikolari tisfrutta vulnerabbiltajiet interni jew esterni ta’ organizzazzjoni jew ta’
kwalunkwe waħda mis-sistemi li tuża’ u għalhekk tikkawża dannu lill-organizzazzjoni u l-assi tanġibbli jew intanġibbli
tagħha. Dan jitkejjel bħala t-total tal-probabbiltà tat-theddid li jseħħ u l-impatt tiegħu.
— “aċċettazzjoni ta’ riskju” hija d-deċiżjoni li jkun hemm qbil dwar l-eżistenza ulterjuri ta’ riskju residwu wara ttrattament tar-riskju;
— “valutazzjoni ta’ riskju” tikkonsisti fl-identifikazzjoni ta’ theddid u vulnerabbiltajiet u t-twettiq tal-analiżi tar-riskju
relatat, jiġifieri l-analiżi tal-probabbiltà u l-impatt;
— “komunikazzjoni tar-riskju” tikkonsisti fis-sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji fost il-komunitajiet tal-utenti tas-SKI, linfurmar tal-awtoritajiet tal-approvazzjoni u r-rapportar lill-awtoritajiet operattivi;
— “trattament tar-riskju” jikkonsisti fil-mitigazzjoni, it-tneħħija, it-tnaqqis (permezz ta’ taħlita adatta ta’ miżuri tekniċi,
fiżiċi, organizzattivi jew proċedurali), it-trasferiment jew il-monitoraġġ tar-riskju;
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“Ittra dwar Aspetti ta’ Sigurtà” (SAL) tfisser sett ta’ kondizzjonijiet kuntrattwali speċjali maħruġ mill-awtorità kontraenti li
jifforma parti integrali minn kwalunkwe kuntratt klassifikat li jinvolvi l-aċċess għal jew il-ħolqien ta’ IKUE, li jidentifika rrekwiżiti ta’ sigurtà jew dawk l-elementi tal-kuntratt li jkunu jeħtieġu protezzjoni ta’ sigurtà;
“Gwida tal-Klassifikazzjoni ta’ Sigurtà” (GKS) tfisser dokument li jiddeskrivi l-elementi ta’ programm jew kuntratt li huma
klassifikati, waqt li jispeċifika l-livelli tal-klassifikazzjoni ta’ sigurtà applikabbli. Il-GKS tista’ titwessa’ matul il-ħajja talprogramm jew tal-kuntratt u l-elementi ta’ informazzjoni jistgħu jiġu riklassifikati jew imnaqqsa fil-grad; fejn ikun hemm
GKS, hija għandha tkun parti mis-SAL;
“Investigazzjoni ta’ sigurtà” tfisser il-proċeduri investigattivi mwettqa mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru skont lliġijiet u r-regolamenti nazzjonali tiegħu sabiex tinkiseb assigurazzjoni li m’hemm xejn negattiv magħruf li jista’ jipprevjeni
individwu milli jingħata PSC nazzjonali jew tal-UE għal aċċess għal IKUE sa livell speċifikat (CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL jew ogħla);
“Mod ta’ ħidma ta’ sigurtà” tfisser id-definizzjoni tal-kondizzjonijiet taħt liema SKI taħdem abbażi tal-klassifikazzjoni talinformazzjoni ttrattata u l-livelli ta’ approvazzjoni, l-approvazzjonijiet ta’ aċċess formali u l-ħtieġa ta’ għarfien tal-utenti
tagħha. Jeżistu erba’ modi ta’ ħidma għat-trattament jew it-trasmissjoni ta’ informazzjoni klassifikata: mod dedikat, mod
system-high, mod kompartimentat u mod b’diversi livelli;
— “mod dedikat” tfisser mod ta’ ħidma fejn l-individwi kollha b’aċċess għas-SKI jkunu awtorizzati sal-ogħla livell ta’
klassifikazzjoni ta’ informazzjoni ttrattata fis-SKI, u bi ħtieġa ta’ għarfien komuni għall-informazzjoni kollha ttrattata
fis-SKI;
— “mod system-high” tfisser mod ta’ ħidma fejn l-individwi kollha b’aċċess għas-SKI jkunu awtorizzati sal-ogħla livell ta’
klassifikazzjoni ta’ informazzjoni ttrattata fis-SKI, iżda mhux l-individwi kollha b’aċċess għas-SKI għandhom ħtieġa ta’
għarfien komuni għall-informazzjoni ttrattata fis-SKI; approvazzjoni għall-aċċess għall-informazzjoni tista’ tingħata
minn individwu;
— “mod kompartimentat” tfisser mod ta’ ħidma fejn l-individwi kollha b’aċċess għas-SKI jkunu awtorizzati sal-ogħla livell
ta’ klassifikazzjoni ta’ informazzjoni ttrattata fis-SKI, iżda mhux l-individwi kollha b’aċċess għas-SKI għandhom
awtorizzazzjoni formali għall-aċċess għall-informazzjoni kollha ttrattata fis-SKI; awtorizzazzjoni formali timplika
ġestjoni formali ċentrali ta’ kontroll ta’ aċċess distint minn diskrezzjoni individwali għall-għoti tal-aċċess;
— “mod b’diversi livelli” tfisser mod ta’ ħidma fejn mhux l-individwi kollha b’aċċess għas-SKI huma awtorizzati sal-ogħla
livell ta’ klassifikazzjoni ta’ informazzjoni ttrattata fis-SKI, u mhux l-individwi kollha b’aċċess għas-SKI għandhom
ħtieġa ta’ għarfien komuni għall-informazzjoni ttrattata fis-SKI;
“Proċess ta’ ġestjoni tar-riskju ta’ sigurtà” tfisser il-proċess intier tal-identifikazzjoni, il-kontroll u l-imminimizzar ta’
avvenimenti inċerti li jistgħu jaffettwaw s-sigurtà ta’ organizzazzjoni jew ta’ kwalunkwe waħda mis-sistemi li hija tuża.
Dan ikopri t-totalità tal-attivitajiet relatati mar-riskju, inklużi l-valutazzjoni, it-trattament, l-aċċettazzjoni u l-komunikazz
joni;
“TEMPEST” tfisser l-investigazzjoni, l-istudju u l-kontroll ta’ emanazzjonijiet elettromanjetiċi kompromettenti u l-miżuri
biex jiġu mrażżna;
“Theddida” tfisser kawża potenzjali ta’ aċċident mhux mixtieq li jista’ jirriżulta f’dannu lil organizzazzjoni jew waħda missistemi li hija tuża; tali theddid jista’ jkun aċċidentali jew intenzjonat (malizzjużi) u huwa kkaratterizzat minn elementi ta’
theddid, miri potenzjali u metodi ta’ attakk;
“Vulnerabbiltà” tfisser dgħufija ta’ kwalunkwe natura li tista’ tiġi sfruttata minn theddida waħda jew aktar. Vulnerabbiltà
tista’ tkun ommissjoni jew tista’ tkun relatata ma’ dgħufija fil-kontrolli f’termini tas-saħħa, il-kompletezza jew il-konsis
tenza tagħhom u tista’ tkun ta’ natura teknika, proċedurali, fiżika jew operattiva.
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Appendiċi B
EKWIVALENZA TAL-KLASSIFIKAZZJONIJIET TA' SIGURTÀ

UE

TRES SECRET UE/EU TOP
SECRET UE/EU SECRET
SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU
RESTRICTED

Très Secret (Loi
11.12.1998)

Secret (Loi
11.12.1998)

Confidentiel (Loi
11.12.1998)

Zeer Geheim (Wet
11.12.1998)

Geheim (Wet
11.12.1998)

Vertrouwelijk (Wet
11.12.1998)

Bulgarija

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

Repubblika Ċeka

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danimarka

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Ġermanja

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS (2)— VERTRAULICH

VS — NUR FÜR DEN
DIENSTGEBRAUCH

Estonja

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Ireland

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: ΑΑΠ

Abr: (ΑΠ)

Αbr: (ΕΜ)

Abr: (ΠΧ)

Spanja

SECRETO

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSION LIMITADA

Franza

Très Secret Défense

Secret Défense

Confidentiel Défense

nota (3) hawn taħt

Italja

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Αbr: (AΑΠ)

Αbr: (ΑΠ)

Αbr: (ΕΜ)

Αbr: (ΠΧ)

Latvja

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Litwanja

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Lussemburgu

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Ungerija

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Olanda

Stg. ZEER GEHEIM

Stg. GEHEIM

Stg. CONFIDENTIEEL

Dep. VERTROUWELIJK

Awstrija

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Polonja

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugall

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Rumanija

Strict secret de impor
tanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Belġju

Greċja

Ċipru

nota (1) hawn taħt
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TRES SECRET UE/EU TOP
SECRET UE/EU SECRET
SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL
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RESTREINT UE/EU
RESTRICTED

Slovenja

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovakkja

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

ERITTÄIN SALAINEN

SALAINEN

LUOTTAMUKSELLINEN

YTTERST HEMLIG

HEMLIG

KONFIDENTIELL

BEGRÄNSAD
TILLGÅNG

HEMLIG AV
SYNNERLIG
BETYDELSE FÖR
RIKETS SÄKERHET

HEMLIG/SECRET

HEMLIG/CONFIDENTIAL

HEMLIG/RESTRICTED

HEMLIG

HEMLIG

HEMLIG

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Finlandja

KÄYTTÖ RAJOITETTU

HEMLIG/TOP SECRET
Svezja (4)

Renju Unit

(1) Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding mhijiex klassifikazzjoni ta’ sigurtà fil-Belġju. Il-Belġju jittratta u jipproteġi informazzjoni
“RESTREINT UE/EU RESTRICTED” b'mod xejn anqas strett mill-istandards u l-proċeduri deskritti fir-regoli ta’ sigurtà tal-Kunsill talUnjoni Ewropea.
(2) Ġermanja: VS = Verschlusssache.
(3) Franza ma tużax il-klassifikazzjoni “RESTREINT” fis-sistema nazzjonali tagħha. Franza tittratta u tipproteġi informazzjoni “RESTREINT
UE/EU RESTRICTED” b'mod mhux anqas strett mill-istandards u l-proċeduri deskritti fir-regoli ta’ sigurtà tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.
(4) Svezja: il-marki tal-klassifikazzjoni ta’ sigurtà fir-ringiela ta’ fuq jintużaw mill-awtoritajiet tad-difiża u l-marki fir-ringiela ta’ taħt minn
awtoritajiet oħra.
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Appendiċi Ċ
LISTA TA' AWTORITAJIET TA' SIGURTÀ NAZZJONALI (ASN)
BELĠJU
Autorité nationale de Sécurité
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération
au Développement
15, rue des Petits Carmes
B-1000 Bruxelles
Telephone Secretariat: + 32/2/501 45 42
Fax: + 32/2/501 45 96
E-mail: nvo-ans@diplobel.fed.be

DANIMARKA
Politiets Efterretningstjeneste
(Danish Security Intelligence Service)
Klausdalsbrovej 1
DK-2860 Søborg
Telephone: + 45/33/14 88 88
Fax: + 45/33/43 01 90
Forsvarets Efterretningstjeneste
(Danish Defence Intelligence Service)
Kastellet 30
DK-2100 Copenhagen Ø
Telephone: + 45/33/32 55 66
Fax: + 45/33/93 13 20

BULGARIJA
State Commission on Information Security
90 Cherkovna Str.
BG-1505 Sofia
Telephone: + 359/2/921 5911
Fax: + 359/2/987 3750
E-mail: dksi@government.bg
Website: www.dksi.bg

ĠERMANJA
Bundesministerium des Innern
Referat ÖS III 3
Alt-Moabit 101 D
D-11014 Berlin
Telephone: + 49/30/18 681 0
Fax: + 49/30/18 681 1441
E-mail: oesIII3@bmi.bund.de

REPUBLIKA ĊEKA
Národní bezpečnostní úřad
(National Security Authority)
Na Popelce 2/16
CZ-150 06 Praha 56

ESTONJA
National Security Authority Department
Estonian Ministry of Defence
Sakala 1
EE-15094 Tallinn

Telephone: + 420/257 28 33 35
Fax: + 420/257 28 31 10
E-mail: czech.nsa@nbu.cz
Website: www.nbu.cz

Telephone: +372/7170 113, +372/7170 117
Fax: +372/7170 213
E-mail: nsa@kmin.ee

IRLANDA
National Security Authority
Department of Foreign Affairs
76 - 78 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland

SPANJA
Autoridad Nacional de Seguridad
Oficina Nacional de Seguridad
Avenida Padre Huidobro s/n
E-28023 Madrid

Telephone: + 353/1/ 478 08 22
Fax: + 353/1/ 408 29 59
GREĊJA
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)
Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών
ΣΤΓ 1020 -Χολαργός (Αθήνα)
Ελλάδα
Τηλέφωνα: + 30/210/657 20 45 (ώρες γραφείου)
+ 30/210/657 20 09 (ώρες γραφείου)
Φαξ: + 30/210/653 62 79
+ 30/210/657 76 12
Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)
Military Intelligence Sectoral Directorate
Security Counterintelligence Directorate
GR-STG 1020 Holargos – Athens
Telephone: + 30/210/657 20 45
+ 30/210/657 20 09
Fax: + 30/210/653 62 79
+ 30/210/657 76 12

Telephone: + 34/91/372 50 00
Fax: + 34/91/372 58 08
E-mail: nsa-sp@areatec.com
FRANZA
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD)
51 Boulevard de la Tour-Maubourg
F-75700 Paris 07 SP
Telephone: + 33/1/71 75 81 77
Fax: + 33/1/71 75 82 00
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ITALJA
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
D.I.S. - U.C.Se.
Via di Santa Susanna, 15
I-00187 Roma
Telephone: + 39/06/611 742 66
Fax: + 39/06/488 52 73

ĊIPRU
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)
Υπουργείο Άμυνας
Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4
1432 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: + 357/22/80 75 69, + 357/22/80 76 43,
+357/22/80 77 64
Τηλεομοιότυπο: + 357/22/30 23 51
Ministry of Defence
Minister's Military Staff
National Security Authority (NSA)
4 Emanuel Roidi street
CY-1432 Nicosia

LATVJA
National Security Authority
Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia
P.O.Box 286
LV-1001 Riga
Telephone: + 371/6702 54 18
Fax: + 371/6702 54 54
Email: ndi@sab.gov.lv

LITWANJA
Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo
komisija
(The Commission for Secrets Protection Coordination of
the Republic of Lithuania
National Security Authority)
Gedimino 40/1
LT-01110 Vilnius
Telephone: + 370/5/266 32 01,
+370/5/266 32 02
Fax: + 370/5/266 32 00
E-mail: nsa@vsd.lt

Telephone: + 357/22/80 75 69, + 357/22/80 76 43,
+357 /22/80 77 64
Fax: + 357/22/30 23 51
E-mail: cynsa@mod.gov.cy

LUSSEMBURGU
Autorité nationale de Sécurité
Boîte postale 2379
L-1023 Luxembourg

OLANDA
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
NL-2500 EA Den Haag

Telephone: + 352/2478 22 10 central
+ 352/2478 22 53 direct
Fax: + 352/2478 22 43

Telephone: + 31/70/320 44 00
Fax: + 31/70/320 07 33

UNGERIJA
Nemzeti Biztonsági Felügyelet
(National Security Authority)
P.O. Box 2
HU-1357 Budapest

Ministerie van Defensie
Beveiligingsautoriteit
Postbus 20701
NL-2500 ES Den Haag
Telephone: + 31/70/318 70 60
Fax: + 31/70/318 75 22

Telephone: + 361/346 96 52
Fax: + 361/346 96 58
E-mail: nbf@nbf.hu
Website: www.nbf.hu

MALTA
Ministry of Justice and Home Affairs
P.O. Box 146
MT-Valletta
Telephone: + 356/21 24 98 44
Fax: + 356/25 69 53 21

AWSTRIJA
Informationssicherheitskommission
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
A-1014 Wien
Telephone: + 43/1/531 15 25 94
Fax: + 43/1/531 15 26 15
E-mail: ISK@bka.gv.at
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POLONJA
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW
(Internal Security Agency)
2A Rakowiecka St.
PL-00-993 Warszawa
Telephone: + 48/22/585 73 60
Fax: + 48/22/585 85 09
E-mail: nsa@abw.gov.pl
Website: www.abw.gov.pl
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
(Military Counter-Intelligence Service)
Classified Information Protection Bureau
Oczki 1
PL-02-007 Warszawa

RUMANIJA
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
(Romanian NSA – ORNISS
National Registry Office for Classified Information)
4 Mures Street
RO-012275 Bucharest
Telephone: + 40/21/224 58 30
Fax: + 40/21/224 07 14
E-mail: nsa.romania@nsa.ro
Website: www.orniss.ro

Telephone: + 48/22/684 12 47
Fax: + 48/22/684 10 76
E-mail: skw@skw.gov.pl

PORTUGAL
Presidência do Conselho de Ministros
Autoridade Nacional de Segurança
Rua da Junqueira, 69
P-1300-342 Lisboa
Telephone: +351/ 213 031 710
Fax: +351/ 213 031 711

SLOVAKKJA
Národný bezpečnostný úrad
(National Security Authority)
Budatínska 30
P.O. Box 16
SVK-850 07 Bratislava
Telephone: + 421/2/68 69 23 14
Fax: + 421/2/63 82 40 05
Website: www.nbusr.sk

FINLANDJA
National Security Authority
Ministry for Foreign Affairs
P.O. Box 453
FI-00023 Government
Telephone: + 358/9/160
56487
Fax: + 358/9/160 56484
E-mail: NSA@formin.fi

SLOVENJA
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
Gregorčičeva 27
SVN-1000 Ljubljana
Telephone: + 386/1/478 13 90
Fax: + 386/1/478 13 99

ŻVEZJA
Utrikesdepartementet
(Ministry for Foreign Affairs)
SSSB
S-103 39 Stockholm
Telephone: + 46/8/405 10 00
Fax: + 46/8/723 11 76
E-mail: ud-nsa@foreign.ministry.se

RENJU UNIT
UK National Security Authority
Room 335, 3rd Floor
70 Whitehall
London
SW1A 2AS
Telephone 1: + 44/20/7276 5649
Telephone 2: + 44/20/7276 5497
Fax: + 44/20/7276 5651
Email: UK-NSA@cabinet-office.x.gsi.gov.uk
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Appendiċi D
LISTA TA' ABBREVJAZZJONIJIET
Akronimu

Tifsira

AAI

Awtorità ta’ Assigurazzjoni tal-Informazzjoni

AAK

Awtorità ta’ Approvazzjoni Kripto

AAS

Awtorità ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà

ADK

Awtorità ta’ Distribuzzjoni Kripto

AI

Assigurazzjoni tal-Informazzjoni

AQUA

Awtorità ta’ Evalwazzjoni Kwalifikata

ASF

Approvazzjoni ta’ Sigurtà għal Faċilità

ASM

Awtorità ta’ Sigurtà Magħżula

ASN

Awtorità ta’ Sigurtà Nazzjonali

BAS

Bord ta’ Akkreditament ta’ Sigurtà

ĊASP

Ċertifikat ta’ Approvazzjoni ta’ Sigurtà tal-Persunal

CCTV

Televiżjoni b'Ċirkwit Magħluq

COREPER

Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti

DRSS

Dikjarazzjoni dwar ir-Rekwiżiti ta’ Sigurtà Speċifiċi għal Sistema

ECSD

Direttorat ta’ Sigurtà tal-Kummissjoni Ewropea

GKS

Gwida tal-Klassifikazzjoni ta’ Sigurtà

IKUE

Informazzjoni Klassifikata tal-UE

ISP

Istruzzjonijiet ta’ Sigurtà ta’ Programm/Proġett

IT

Teknoloġija tal-Informazzjoni

PESK

Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni

PKSD

Politika Komuni ta’ Sigurtà u Difiża

PSC

Approvazzjoni ta’ Sigurtà tal-Persunal

RSUE

Rappreżentant Speċjali tal-UE

SAL

Ittra dwar Aspetti ta’ Sigurtà

SecOPs

Proċeduri Operattivi ta’ Sigurtà

SĠK

Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill

SKI

Sistema ta’ Komunikazzjoni u Informazzjoni li jittrattaw IKUE

SPK

Servizzi ta’ Protezzjoni fil-Konfini

SSI

Sistema ta’ Sejbien ta’ Intrużi

TA

L-Awtorità TEMPEST
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ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA'
FTEHIMIET INTERNAZZJONALI
DEĊIŻJONI Nru 1/2011 TAL-KUNSILL TA’ ASSOĊJAZZJONI UE-MAROKK
tat-30 ta’ Marzu 2011
dwar l-emendar tal-Anness II tal-Protokoll 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju bejn il-Komunitajiet
Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, li
fih il-lista ta’ xogħol jew ipproċessar li meħtieġ isir fuq materjali li mhumiex ta’ oriġini sabiex ilprodott manifatturat jikseb status ta’ oriġini
(2011/293/UE)
IL-KUNSILL TA’ ASSOĊJAZZJONI UE-MAROKK,

Wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterran li jistabbilixxi As
soċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri
tagħhom, minn naħa waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa
l-oħra (1) (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”), u b’mod
partikolari l-Artikolu 39 tal-Protokoll 4 tiegħu,
Billi:
(1)

(2)

(3)

L-emendi magħmula fir-rigward tan-Nomenklatura rego
lata mill-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Doganali
Dinjija dwar is-Sistema Armonizzata ta’ Deskrizzjoni u
Kodifikazzjoni tal-Merkanzija (minn hawn ’il quddiem
imsejħa s-“Sistema Armonizzata”) daħlu fis-seħħ fl-1 ta’
Jannar 2007).
B’riżultat ta’ dan, fid-dawl tal-għadd ta’ emendi li
għandhom isiru fil-lista li tinsab fl-Anness II tal-Protokoll
4 għall-ftehim (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “l-anness
II”), dik il-lista għandha, fl-interss taċ-ċarezza, tiġi sostit
wita fl-intier tagħha.
Billi l-emendi għas-Sistema Armonizzata ma kinux
maħsuba sabiex ibiddlu r-regoli tal-oriġini, l-Anness II
jibqa’ applikabbli f’dak ir-rigward u għalhekk l-emendi li
jikkonċernawh għandhom japplikaw retroattivament
mill-1 ta’ Jannar 2007.

(1) ĠU L 70, 18.3.2000, p. 2.

(4)

L-Anness II għandu għalhekk jiġi emendat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-Anness II tal-Protokoll 4 għall-Ftehim, li fih il-lista ta’ xogħol
jew ipproċessar li meħtieġ isir fuq materjali li mhumiex ta’
oriġini sabiex il-prodott manifatturat jikseb status ta’ oriġini
huwa sostitwit bit-test li jinsab fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni
tagħha.

Għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2007.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Marzu 2011.

Għall-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Marokk
Il-President
C. ASHTON
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ANNESS
“ANNESS II
IL-LISTA TA’ XOGĦOL JEW IPPROĊESSAR LI MEĦTIEĠ ISIR FUQ MATERJALI LI MHUMIEX TA’ ORIĠINI
SABIEX IL-PRODOTT MANIFATTURAT JIKSEB STATUS TA’ ORIĠINI
Il-prodotti msemmijin fil-lista jistgħu ma jkunux kollha koperti bil-Ftehim. Huwa, għalhekk, meħtieġ li jkunu kkonsultati
l-partijiet l-oħra tal-Ftehim.

Intestatura tal-HS

Deskrizzjoni tal-prodott

(1)

(2)

Xogħol jew ipproċessar, li sar fuq materjali li mhumiex ta’ oriġini, li jikkonferixxi
l-istatus ta’ oriġini
(3)

jew

Kapitolu 1

Annimali ħajjin

L-annimali kollha tal-Kapitolu 1 għandhom
jinkisbu sħaħ

Kapitolu 2

Laħam u ġewwieni tal-laħam li jittiekel

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitoli 1 u 2 li jintużaw jinkisbu sħaħ.

Kapitolu 3

Ħut u krustaċji, molluski u invertebrati
akkwatiċi oħra

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitolu 3 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

ex Kapitolu 4

Prodotti tal-ħalib; bajd tat-tjur; għasel natu
rali; prodotti li jittieklu li ġejjin minn anni
mali, li mhumiex imsemmijin jew inklużi
band’oħra; għajr:

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitolu 4 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

Xorrox tal-butir, baqta u krema, jogurt,
kefir u ħalib ieħor iffermentat jew aċidifikat
u krema, kemm jekk konċentrata jew le
jew biz-zokkor miżjud jew b’sustanza
oħra ta’ ħlewwa jew imħawra jew li jkun
fihom miżjud frott, ġewż jew kawkaw:

Manifattura li fiha:

0403

– il-materjali kollha tal-Kapitolu 4
jintużaw jinkisbu sħaħ,

li

– il-meraq kollu tal-frott (għajr dak talananas, tal-lajm jew tal-grejpfrut) talintestatura 2009 li jintuża huwa ta’
oriġini, u
– l-valur tal-materjali kollu tal-Kapitolu 17
li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 5

Prodotti li ġejjin mill-annimali, mhux
speċifikati jew inklużi band’oħra; għajr:

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitolu 5 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

ex 0502

Lanżit u xagħar preparati tal-ħnieżer, talmajjali tas-simna jew taċ-ċingjali

Tindif, diżinfettar, issortjar u ddrittar ta’
lanżit u xagħar

Siġar ħajjin u pjanti oħra; basal, għeruq u
bħalhom; fjuri maqtugħin u weraq
ornamentali

Manifattura li fiha:

Kapitolu 6

– il-materjali kollha tal-Kapitolu 6
jintużaw jinkisbu sħaħ, u

li

– l-valur tal-materjali kollha li jintużaw ma
jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

Kapitolu 7

Ħaxix li jittiekel u ċerti għeruq u tuberi

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitolu 7 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

(4)
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Frott u karawett li jittiekel; qoxra tal-frott
taċ-ċitru jew tal-bettieħ

(3)
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Manifattura li fiha:
– il-frott u l-ġewż kollu li ntuża jinkiseb
sħiħ, u
– l-valur tal-materjali kollha tal-Kapitolu
17 li jintużaw ma jaqbiżx it-30 % talvalur tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kafé, té, maté u ħwawar; għajr:

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitolu 9 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

0901

Kafé, kemm jekk inkaljat jew bil-kafeina
mneħħija jew le; ħliefa u qxur tal-kafè;
sostituti tal-kafè li fihom kafè fi kwalunkwe
proporzjon

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura

0902

Té, kemm jekk imħawwar jew le

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura

Taħlitiet ta’ ħwawar

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura

Ċereali

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitolu 10 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

ex Kapitolu 11

Prodotti tal-industrija tad-dqiq; xgħir; lamti;
inulina; glutina tal-qamħ; għajr:

Manifattura li fiha ċ-ċereali kollha, il-ħaxix
li jittiekel, l-għeruq u t-tuberi tal-intestatura
0714 jew il-frott li jintużaw/jintuża jinkis
bu/jinkiseb sħaħ/sħiħ

ex 1106

Dqiq, frak u trab tal-ħaxix leguminuż
imqaxxar u mnixxef tal-intestaura 0713

Tnixxif u tħin ta’ ħaxix leguminuż tal-intes
tatura 0708

Kapitolu 12

Żrieragħ u frott żejtnin; diversi qmuħ, żrie
ragħ u frott; pjanti industrijali jew mediċi
nali; tiben u magħlef

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitolu 12 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

1301

Gommalakka; gomom naturali, rażi, rażi
tal-gomma u oleoreżini (per eżempju,
balzmi)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-intestatura 1301 li jintużaw ma
jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

1302

Linef u estratti veġetali; sustanzi pektiċi,
pektinati u pektati; agar-agar u muċilaġni
jiet oħra u materjali li jħaxxnu, modifikati
jew le, derivati minn prodotti veġetali:

ex Kapitolu 9

ex 0910

Kapitolu 10

– Muċilaġnijiet u sustanzi li jħaxxnu,
modifikati, derivati minn prodotti
veġetali

Manifattura minn muċilaġnijiet u sustanzi
li jħaxxnu mhux modifikati

– Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

(4)
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Kapitolu 14

Materjali għall-immaljar tal-ħaxix; prodotti
veġetali li mhumiex speċifikati jew inklużi
band’oħra

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitolu 14 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

ex Kapitolu 15

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew veġetali u
l-prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet li
jittieklu preparati; xema’ mill-annimali jew
veġetali; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

1501

1502

1504

ex 1505

1506

Xaħam tal-ħnieżer (inkluż il-lardu) u
xaħam tat-tjur, barra minn dak tal-intesta
tura 0209 jew 1503:
– Xaħmijiet minn għadam jew skart

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dawk tal-intestatura
0203, 0206 jew 0207 jew għadam talintestatura 0506

– Oħra

Manifattura mil-laħam jew mill-ġewwieni li
jittiekel tal-majjal tal-intestatura 0203 jew
0206 jew tal-laħam jew tal-ġewwieni li
jittiekel tat-tjur tal-intestatura 0207

Xaħmijiet ta’ annimali bovini, nagħaġ jew
mogħoż, barra minn dawk tal-intestatura
1503
– Xaħmijiet minn għadam jew skart

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dawk tal-intestatura
0201, 0202, 0204 jew 0206 jew għadam
tal-intestatura 0506

– Oħra

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitolu 2 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom,
ta’ ħut jew mammiferi tal-baħar, irfinuti
jew le, iżda mhux kimikament modifikati:
– Frazzjonijiet solidi

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 1504

– Oħra

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitoli 2 u 3 li jintużaw jinkisbu sħaħ.

Lanolina raffinata

Manifattura minn xaħam tas-suf mhux
raffinat tal-intestatura 1505

Xaħmijiet u żjut oħra mill-annimali u lfrazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda
mhux kimikament modifikati:
– Frazzjonijiet solidi

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 1506

– Oħra

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitolu 2 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

(4)
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Żjut veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom:
– Żejt tas-sojja, tal-lewż mitħun, tal-palm,
tal-kopra, tal-għadam tal-palm, talbabassu, tat-tung u tal-oitiċica, xema’
tar-riħana u xema’ tal-Ġappun, frazzjoni
jiet taż-żejt tal-jojoba u żjut għal użijiet
tekniċi u industrjali minnbarra l-manifat
tura ta’ prodotti tal-ikel għall-konsum
mill-bniedem

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

– Frazzjonijiet solidi, għajr għal dik tażżejt tal-jojoba

Manifattura minn materjali oħra tal-intesta
turi 1507 sa 1515

– Oħra

Manifattura li fiha l-materjali veġetali
kollha li jintużaw jinkisbu sħaħ.

Xaħmijiet u żjut tal-annimali u veġetali,
idroġenati parzjalment jew kompletament,
inter-esterifikati, esterifikati mill-ġdid jew
elajdinizzati, raffinati jew le, iżda mhux
ippreparati aktar minn hekk

Manifattura li fiha:

Marġerina; taħlitiet jew preparazzjonijiet li
jittieklu ta’ xaħmijiet jew żjut ta’ annimali
jew veġetali jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħmi
jiet jew żjut differenti ta’ dan il-Kapitolu,
għajr għal xaħmijiet jew żjut li jittieklu
jew il-frazzjonijiet tagħhom tal-intestatura
1516

– l-materjali kollha tal-Kapitolu
jintużaw jinkisbu sħaħ, u

2

li

– l-materjali veġetali kollha li jintużaw
jinkisbu sħaħ. Madankollu, il-materjali
tal-intestaturi 1507, 1508, 1511 u
1513 jistgħu jintużaw
Manifattura li fiha:
– il-materjali kollha tal-Kapitoli 2 u 4 li
jintużaw jinkisbu sħaħ, u
– l-materjali veġetali kollha li jintużaw
jinkisbu sħaħ. Madankollu, il-materjali
tal-intestaturi 1507, 1508, 1511 u
1513 jistgħu jintużaw

Preparazzjonijiet tal-laħam, tal-ħut jew talkrustaċji, molluski jew invertebrati akkwa
tiċi oħra

Manifattura:

ex Kapitolu 17

Zokkor u ħelu taz-zokkor; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 1701

Zokkor tal-kannamieli jew tal-pitravi u
sukrożju kimikament pur, f’forma solida,
li fih sustanzi miżjudin li jħawru jew li
jagħtu l-kulur

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma
jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

1702

Zokkrijiet oħra, inklużi l-lattożju, ilmaltożju, il-glukożju u l-fruttożju kimika
ment puri, f’forma solida; ġuleppijiet tazzokkor li ma fihomx sustanzi miżjudin li
jħawru jew li jagħtu l-kulur miżjudin;
għasel artifiċjali, kemm jekk imħallat jew
le ma’ għasel naturali; karamella:

Kapitolu 16

– mill-annimali tal-Kapitolu 1, u/jew
– li fiha l-materjali kollha tal-Kapitolu 3 li
jintużaw jinkisbu sħaħ.

– Maltożju u fruttożju kimikament puri

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 1702

– Zokkrijiet oħra f’forma solida li fihom
sustanzi miżjudin li jħawru jew li jagħtu
l-kulur

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma
jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

– Oħra

Manifattura li fiha l-materjali kollha li
jintużaw huma ta’ oriġini

(4)
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ex 1703

Għasel iswed li ġej mill-estrazzjoni jew
mir-raffinar taz-zokkor li fih sustanzi
miżjudin li jħawru jew li jagħtu l-kulur

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma
jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

1704

Ħelu taz-zokkor (inkluża ċ-ċikkulata bajda),
li ma fihx kawkaw

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha talKapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 18

Kawkaw u preparazzjonijiet tal-kawkaw

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha talKapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

1901

Estratt tax-xgħir; preparazzjonijiet tal-ikel
minn dqiq, xgħir u barli mitħun oħxon,
trab tal-qamħ, lamtu jew estratt tax-xgħir,
mingħajr kawkaw jew li fih anqas minn
40 skont il-piż ta’ kawkaw ikkalkulat fuq
bażi kompletament mingħajr xaħam, li
mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra;
tħejjijiet tal-ikel minn prodotti fl-intestaturi
0401 sa 0404, li ma fihomx kawkaw jew li
fihom inqas minn 5 skont il-piż f’kawkaw
ikkalkulat fuq bażi kompletament mingħajr
xaħam, li m’humiex speċifikati jew inklużi
band’oħra:
– Estratt tax-xgħir

Manifattura minn ċereali tal-Kapitolu 10

– Oħra

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha talKapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

1902

Għaġin, kemm jekk imsajjar u kemm jekk
le jew mimli (bil-laħam jew xi sustanzi
oħra) jew ippreparat mod ieħor, bħal
spagetti, imqarrun, taljatelli, lażanja,
injokki, ravjul, kannelloni; kuskus, kemm
jekk ippreparat u kemm jekk le:
– li fihom 20 jew anqas skont il-piż ta’
laħam, ġewwieni tal-laħam, ħut, krustaċji
jew molluski

Manifattura li fiha ċ-ċereali u d-derivattivi
kollha li jinużaw (għajr għall-qamħ durum
u d-derivattivi tiegħu) jinkisbu sħaħ

– li fihom aktar minn 20 skont il-piż ta’
laħam, ġewwieni tal-laħam, ħut, krustaċji
jew molluski

Manifattura li fiha:
– iċ-ċereali u d-derivattivi kollha tagħhom
(għajr għall-qamħ durum u d-derivattivi
tiegħu) li jintużaw jinkisbu sħaħ, u
– l-materjali kollha tal-Kapitoli 2 u 3 li
jintużaw jinkisbu sħaħ
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1903

Tapioca u s-sostituti ippreparati mil-lamtu,
f’forma ta’ flejks, frak, perli, granulat
marbul jew f’forom simili

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr lamtu tal-patata tal-intes
tatura 1108

1904

Ikel ippreparat miksub min-nefħa jew mixxiwi ta’ ċereali jew prodotti taċ-ċereali (per
eżempju, kornflejks); ċereali (minbarra
qamħirrun (qamħ)) f’forma ta’ frak jew
f’forma ta’ flejks jew frak ieħor maħdum
(minbarra dqiq, xgħir mitħun oħxon u
smida), imsajrin minn qabel jew ippreparati
mod ieħor, mhux speċifikati jew inklużi
band’oħra

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-intestatura 1806,
– li fiha iċ-ċereali kollha u d-dqiq (għajr
għall-qamħ durum u l-qamħirrum Zea
indurata, u d-derivattivi tagħhom), u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha talKapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Ħobż, għaġina, kejkijiet, gallettini u
prodotti oħra tal-furnar, kemm jekk ikun
fihom il-kawkaw u kemm jekk le; ostji tattqarbin, kapsuli vojta tat-tip adattat għallużu farmaċewtiku, sealing wejfers, karti talostji u prodotti simili

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dawk tal-Kapitolu 11

ex Kapitolu 20

Preparati ta’ ħxejjex, frott, ġewż jew parti
jiet oħra ta’ pjanti; għajr:

Manifattura li fiha l-frott, il-ġewż jew ilħxejjex kollħa li jintużaw jinkisbu sħaħ

ex 2001

Yams, patata ħelwa u partijiet simili ta’
pjanti li jittieklu li jinkludu 5 jew aktar
skont il-piż ta’ lamtu, ippreparati jew
ippreservati fil-ħall jew aċidu aċetiku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 2004 u ex 2005

Patata f’forma ta’ dqiq, qamħ mitħun
oħxon jew flejks, ippreparata jew ippreżer
vata mhux fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

2006

Ħxejjex, frott, ġewż, qxur tal-frott u parti
jiet oħra ta’ pjanti, ippreżervati biz-zokkor
(skulati mill-ilma, glacè jew kristallizzati)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-Kapitolu 17 li jintużaw ma
jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

2007

Ġammijiet, ġelatini tal-frott, marmalejd,
puré tal-frott jew ġewż u pejsts tal-frott
jew ġewż, miksubin bis-sajran, kemm
jekk fihom zokkor miżjud jew sustanzi
ta’ ħlewwa oħra u kemm jekk le.

Manifattura:

1905

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha talKapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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– Ġewż, li ma fiħx zokkor miżjud jew
spirti

Manifattura li fiha l-valur tal-ġewż u ż-żrie
ragħ taż-żejt ta’ oriġini kollha tal-intestaturi
0801, 0802 u 1202 sa 1207 li jintużaw
ma jaqbiżx is-60 tal-prezz tal-fabbrika talprodott

– Butir tal-karawett; taħlitiet ibbażati fuq
ċereali; qlub tal-palmi; qamħirrun (qamħ)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

– Oħra għajr għal frott u ġewż imsajrin
mod ieħor barra fuq il-fwar jew mgħol
lijin fl-ilma, mingħajr zokkor miżjud,
iffriżat

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha talKapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

2009

ex Kapitolu 21

2101

2103

ex 2104

Meraq tal-frott (inkluż il-must tal-għenba)
u meraq mill-ħxejjex, mhux iffermentati u
mingħajr spirtu miżjud, kemm jekk fihom
zokkor miżjud jew xi sustanza oħra ta’
ħlewwa u kemm jekk le

Manifattura:

Preparati tal-ikel varji; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Estratti, essenzi u konċentrati, ta’ kafè, tè
jew matè tal-Paragwaj u tħejjijiet b’bażi ta’
dawn il-prodotti jew b’bażi ta’ kafè, tè jew
matè tal-Paragwaj; ċikwejra nkaljata u sosti
tuti tal-kafè nkaljati oħra, u estratti, essenzi
u konċentrati minnhom

Manifattura:

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha talKapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha ċ-ċikwejra kollha li tintuża
tinkiseb sħiħa

Zlazi u preparati tagħhom; kondimenti
mħalltin u ħwawar imħalltin; dqiq u tħin
oħxon tal-mustarda u mustarda ppreparata:

– Zlazi u preparati tagħhom; kondimenti
mħalltin u ħwawar imħalltin

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Madan
kollu, jista’ jintuża dqiq jew tħin oħxon
tal-mustarda jew mustarda ppreparata

– Dqiq u trab mitħun tal-mustarda u
mustarda ppreparata

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura

Sopop u brodijiet u preparati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr għal ħxejjex ippreparti
jew preżervati tal-intestaturi 2002 sa 2005
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Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha talKapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 22

Xarbiet, spirti u ħall; għajr:

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-għeneb kollu jew il-materjal deri
vatt mill-għeneb li jintuża jinkiseb sħiħ

2202

Ilmijiet, inklużi l-ilmijiet minerali u l-ilmi
jiet effervexxenti, miżjudin biz-zokkor jew
b’xi sustanza oħra għall-ħlewwa jew
imħawrin, u xorb ieħor li mhux alkoħo
liku, minbarra l-meraq tal-frott jew veġetali
tal-intestatura 2009:

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott,
– li fiha l-valur tal-materjali kollha talKapitolu 17 li jintużaw ma jaqbiżx it30 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott, u
– li fih il-meraq kollu tal-frott (għajr dak
tal-ananas, lajm jew grejpfrut) li jintuża
huwa ta’ oriġini

2207

Alkoħol etiliku mhux denaturizzat ta’
saħħa alkoħolika skont il-volum ta’ 80 %
vol jew ogħla; alkoħol etiliku u spirti
oħra, denaturizzati, ta’ kwalunkwe saħħa

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr l-intestatura 2207 jew 2208,
u
– li fiha l-għeneb kollu jew materjali deri
vattivi mill-għeneb li jintużaw jinkisbu
sħaħ jew, jekk il-materjali l-oħra kollha
li jintużaw huma diġà ta’ oriġini, lgħarak jista’ jintuża sa limitu ta’ 5 %
skont il-volum

2208

Alkoħol etiliku mhux denaturizzat b’saħħa
alkoħolika skont il-volum ta’ inqas minn
80 % vol; spirti, likuri u xarbiet oħra blalkoħol

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr l-intestatura 2207 jew 2208,
u
– li fiha l-għeneb kollu jew materjali deri
vattivi mill-għeneb li jintużaw jinkisbu
sħaħ jew, jekk il-materjali l-oħra kollha
li jintużaw huma diġà ta’ oriġini, lgħarak jista’ jintuża sa limitu ta’ 5 %
skont il-volum

ex Kapitolu 23

Fdalijiet mill-industriji tal-ikel; għalf talannimali ppreparat; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 2301

Whale meal; dqiqijiet jew pasti jew gerbub
ta’ ħut ta’ krustaċji, molluski jew inverte
brati akkwatiċi oħrajn, mhux tajbin għallkonsum uman

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitoli 2 u 3 li jintużaw jinkisbu sħaħ.
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ex 2303

Residwi mill-manifattura tal-lamtu talqamħirrun (esklużi likuri li jingħaddsu
(steeping) konċentrati), ta’ kontenut protei
niku, ikkalkulat fuq il-prodott niexef, li
jaqbeż 40 % skont il-piż

Manifattura li fiha l-qamħirrum kollu li
jintuża jinkiseb sħiħ

ex 2306

Oil cake u fdalijiet solidi oħra li jirriżultaw
mill-estrazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa, li
fihom aktar minn 3 % ta’ żejt taż-żebbuġa

Manifattura li fiha ż-żebbuġ kollu li jintuża
jinkiseb sħiħ

2309

Preparati tat-tip li jintuża għall-għalf talannimali

Manifattura li fiha:
– iċ-ċereali kollha, iz-zokkor jew ilmolassi, il-laħam jew il-ħalib li jintużaw
huma ta’ oriġini, u
– l-materjali kollha tal-Kapitoli
jintużaw jinkisbu sħaħ

ex Kapitolu 24

3

li

It-tabakk u s-sostituti tat-tabakk manifattu
rati; għajr:

Manifattura li fiha l-materjali kollha talKapitolu 24 li jintużaw ikunu nkisbu sħaħ

Sigarri, cheroots, sigarri żgħar u sigaretti
mit-tabakk jew mis-sostituti tat-tabakk

Manifattura li fiha talanqas 70 % skont ilpiż tat-tabakk li jintuża mhux manifatturat
jew l-iskart tat-tabakk tal-intestatura 2401
huwa ta’ oriġini

ex 2403

Tabakk tat-tipjip

Manifattura li fiha talanqas 70 % skont ilpiż tat-tabakk li jintuża mhux manifatturat
jew l-iskart tat-tabakk tal-intestatura 2401
huwa ta’ oriġini

ex Kapitolu 25

Melħ; kubrit; ħamrija u ġebel; materjali talkisi, ġir u siment; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 2504

Grafit kristallin naturali, b’kontenut ta’
karbonju arrikkit, purifikat u mitħun

Arrikkiment tal-kontenut tal-karbonju,
purifikazzjoni u tħin ta’ grafit kristallin
grezz

ex 2515

Irħam, sempliċiment maqtugħ, bl-isserrar
jew b’mod ieħor, fi blokki jew folji ta’
forma rettangolari (inklużi kwadrati), ta’
ħxuna li ma taqbiżx 25 ċm

Qtugħ, bl-isserrar jew b’mod ieħor, ta’
rħam (anki jekk diġà sserrat) ta’ ħxuna li
taqbeż 25 ċm

ex 2516

Granit, porfirju, bażalt, ġebla ramlija u
ġebel ieħor monumentali jew tal-bini,
sempliċement maqtugħ, bl-isserrar jew
b’mod ieħor, fi blokki jew folji ta’ forma
rettangolari (inklużi kwadrati), ta’ ħxuna li
ma taqbiżx 25 ċm

Qtugħ, bl-isserrar jew b’mod ieħor, ta’
ġebel (anki jekk diġà sserrat) ta’ ħxuna li
taqbeż 25 ċm

ex 2518

Dolomit kalċinat

Kalċinazzjoni tad-dolomit mhux kalċinat

2402
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ex 2519

Karbonat naturali tal-manjesju mfarrak
(manjesit), f’kontenituri ssiġillati b’mod
ermetiku, u ossidu tal-manjesju, kemm
jekk pur u kemm jekk le, għajr għal
manjesja mgħaqqda bis-sħana jew manjesja
maħruqa (sintered)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilkarbonat naturali tal-manjesju (manjesit)
jista’ jintuża

ex 2520

Ġipsijiet ippreparati speċifikament għaddentistrija

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 2524

Fibri naturali tal-asbestos

Manifattura minn konċentrat tal-asbestos

ex 2525

Trab tal-majka

Tħin tal-majka jew skart tal-majka

ex 2530

Kuluri mil-lewn l-art, kalċinati jew fi trab

Kalċinazzjoni jew tħin ta’ kuluri mil-lewn lart

Metalli, fdalijiet u rmied

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex Kapitolu 27

Karburanti minerali, żjut minerali u
prodotti
tad-distillazzjoni
tagħhom;
sustanzi bituminużi; xema’ minerali; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 2707

Żjut fejn il-piż tal-kostitwenti aromatiċi
jaqbeż dak tal-kostitwenti mhux aromatiċi,
li huma żjut simili għaż-żjut minerali
miksubin bid-distillazzjoni ta’ qatran talfaħam ta’ temperatura għolja, ta’ fejn
aktar minn 65 % skont il-volum jiddistilla
f’temperatura sa 250 °C (inklużi taħlitiet ta’
spirtu tal-petroljum u l-benżol), għall-użu
bħala fjuwils għall-enerġija jew it-tisħin

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i)
speċifiku(ċi) (1)

Kapitolu 26

jew
Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali
kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intes
tatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

ex 2709

Żjut mhux raffinati miksubin minn mine
rali bituminużi

Distillazzjoni
bituminużi

2710

Żjut tal-petroljum u żjut miksubin minn
materjali bituminużi, għajr għal żjut
mhux raffinati; preparati mhux speċifikati
jew inklużi band’oħra, li fihom 70 %
skont il-piż jew aktar ta’ żjut mhux raffi
nati jew ta’ żjut miksubin minn materjali
bituminużi, b’dawn iż-żjut jikkostitwixxu lbażi ta’ dawn il-preparati; żjut tal-iskart

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i)
speċifiku(ċi) (2)

distruttiva

ta’

materjali

jew
Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali
kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intes
tatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott
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Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i)
speċifiku(ċi) (2)
jew
Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali
kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intes
tatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

2712

2713

Ġelli tal-petroljum; xema’ bajda, xema’
mikrokristallina taż-żejt, xema’ tal-faħam,
ożoċerit, xema’ tal-linjite, xema’ tal-pit,
xema’ minerali oħra, u prodotti simili
miksubin b’sinteżi jew bi proċessi oħra,
kemm jekk tal-kulur u kemm jekk le.

Kokk mill-petroljum, bitum tal-petroljum u
residwi oħra ta’ żjut tal-petroljum jew ta’
żjut miksubin minn materjali tal-bitum

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i)
speċifiku(ċi) (1)
jew
Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali
kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intes
tatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i)
speċifiku(ċi) (1)
jew
Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali
kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intes
tatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

2714

Bitum u asfalt, naturali; bituminużi jew
shale taż-żejt u ramel tal-qatran; asfaltiti u
ġebel tal-asfalt

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i)
speċifiku(ċi) (1)
jew
Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali
kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intes
tatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

2715

Taħlitiet bituminużi b’bażi ta’ asfalt natu
rali, ta’ bitum naturali, ta’ bitum miż-żejt,
ta’ qatran minerali jew ta’ żift minerali
(pereżempju, mastika bituminuża, bitum
miżjud b’żejt irqiq)

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i)
speċifiku(ċi) (1)
jew
Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali
kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intes
tatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

(4)
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(4)

ex Kapitolu 28

Kimiki inorganiċi; sustanzi organiċi jew
inorganiċi ta’ metalli prezzjużi, ta’ metalli
rari, ta’ elementi radjuattivi jew ta’ iżotopi;
għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

ex 2805

‘Mischmetall’

Manifattura bi trattament elettrolitiku jew
termali fejn il-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

ex 2811

Triossidu tal-kubrit

Manifattura mid-diossidu tal-kubrit

ex 2833

Sulfat tal-aluminju

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 2840

Perborat tas-sodju

Manifattura
pentaidrat

tetraborat

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 2852

Komposti tal-merkurju ta’ eteri interni u dderivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew
nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura. Iżda, il-valur tal-materjali kollha
tal-intestatura 2909 m’għandux jaqbeż l20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Komposti tal-merkurju ta’ aċidi nukleiċi u
l-imluħ tagħhom, kemm jekk ikunu definiti
kimikament u kemm jekk le; komposti
eteroċikliċi oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura. Iżda, il-valur tal-materjali kollha
tal-intestaturi 2852, 2932, 2933 u 2934 li
jintużaw m’għandux jaqbeż l-20 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 29

Sustanzi kimiċi organiċi; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 2901

Idrokarburi aċikliċi li jintużaw bħala fjuwils
tal-enerġija jew it-tisħin

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i)
speċifiku(ċi) (1)

minn

disodju

jew
Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali
kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intes
tatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

27.5.2011
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ex 2902
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Ċiklani u ċikleni (għajr minn ażuleni),
benżin, toluene, ksileni, li jintużaw bħala
fjuwils tal-enerġija jew it-tisħin

(3)
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Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i)
speċifiku(ċi) (1)
jew
Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali
kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intes
tatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

ex 2905

Alkoħolati metalliċi ta’ alkoħol ta’ din lintestatura u tal-etanol

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 2905. Iżda, materjali oħra ta’ din lintestatura jistgħu jintużaw, sakemm ilvalur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

2915

Aċidi saturati aċikliċi monokarbossiliċi u lanidridi, l-alidi, il-perossidi u l-perossiaċidi
tagħhom; id-derivattivi aloġenati, sulfonati,
nitrati jew nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura. Iżda, il-valur tal-materjali kollha
tal-intestaturi 2915 u 2916 li jintużaw
m’għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 2932

– Eteri interni u d-derivattivi aloġenati,
sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura. Iżda, il-valur tal-materjali kollha
tal-intestatura 2909 m’għandux jaqbeż l20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Aċetali ċikliċi u emiaċetali interni u dderivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati
jew nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

2933

Komposti eteroċikliċi b’etero-atomu(i) tannitroġenu biss

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura. Iżda, il-valur tal-materjali kollha
tal-intestaturi 2932 u 2933 li jintużaw
m’għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

2934

Aċidi nukleiċi u l-imluħ tagħhom, kemm
jekk ikunu definiti kimikament u kemm
jekk le; komposti eteroċikliċi oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura. Iżda, il-valur tal-materjali kollha
tal-intestaturi 2932, 2933 u 2934 li
jintużaw m’għandux jaqbeż l-20 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 2939

Konċentrati tat-tiben tal-peprin li fihom
mhux inqas minn 50 % skont il-piż ta’
alkalojdi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 30

Prodotti farmaċewtiċi; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott
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Demm tal-bniedem; demm tal-annimali
ppreparat għall-użu terapewtiku, profilat
tiku jew dijanjostiku; antisera u frazzjoni
jiet oħra tad-demm u prodotti immunolo
ġiċi modifikati, kemm jekk miksubin minn
proċessi bijoteknoloġiċi u kemm jekk le;
vaċċini, tossini, kolturi ta’ mikro-organiżmi
(esklużi mofof) u prodotti simili:

– Prodotti li jikkonsistu f’żewġ kostitwenti
jew aktar li tħalltu flimkien għal użu
terapewtiku jew profilattiku jew prodotti
mhux imħalltin għal dan l-użu, ippre
żentati f’dożi mkejla jew f’forom jew
f’pakketti għal bejgħ bl-imnut

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 2905. Iżda, il-materjali tal-istess
deskrizzjoni bħal tal-prodott jistgħu
jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom
ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott

– Oħra

– – Demm tal-bniedem

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 2905. Iżda, il-materjali tal-istess
deskrizzjoni bħal tal-prodott jistgħu
jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom
ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott

– – Demm tal-annimali ppreparat għal użu
terapewtiku jew profilattiku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 2905. Iżda, il-materjali tal-istess
deskrizzjoni bħal tal-prodott jistgħu
jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom
ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott

– – Frazzjonijiet tad-demm barra mill-anti
sera, l-emoglobina, globulini tad-demm
u globulini tas-serum

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 2905. Iżda, il-materjali tal-istess
deskrizzjoni bħal tal-prodott jistgħu
jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom
ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott

– – Emoglobina, globulini tad-demm u
globulini tas-serum

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 2905. Iżda, il-materjali tal-istess
deskrizzjoni bħal tal-prodott jistgħu
jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom
ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott

– – Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 2905. Iżda, il-materjali tal-istess
deskrizzjoni bħal tal-prodott jistgħu
jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom
ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott

(4)
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3003 u 3004

Medikamenti (esklużi prodotti tal-intesta
tura 3002, 3005 jew 3006):

(3)
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– Miksubin mill-amikaċina tal-intestatura
2941

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda,
materjali tal-intestaturi 3003 u 3004
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura:

(4)

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott. Iżda, materjali
tal-intestaturi 3003 u 3004 jistgħu
jintużaw,
sakemm
il-valur
totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

ex 3006

– Skart farmaċewtiku speċifikat fin-nota
4(k) għal dan il-Kapitolu

L-oriġini tal-prodott fil-klassifika oriġinali
tiegħu għandha tinżamm

– Barrieri sterili kirurġiċi jew ta’ adeżjoni
dentali, kemm dawk li jistgħu jiġu assor
biti u kemm dawk li ma jistgħux:

– magħmulin minn plastik

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-Kapitolu 39 li jintużaw ma
jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott (3)

– magħmulin minn drappijiet

Manifattura minn (4):

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fibri naturali
– fibri komuni magħmulin mill-bniedem,
li ma jkunux
imqardxa jew mimxuta, jew preparati mod
ieħor għall-għażil,
jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

ex Kapitolu 31

– Strumenti identifikabbli għall-użu talostjomija

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Fertilizzanti; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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Fertilizzanti minerali jew kimiċi li fihom
tnejn jew tlieta minn dawn l-elementi ta’
fertilizzant, in-nitroġenu, il-fosfru u lpotassju; fertilizzanti oħra; prodotti ta’
dan il-kapitolu, f’pilloli jew f’forom simili
jew f’pakketti ta’ piż gross li ma jaqbiżx
l-10 kg, għajr għal:
– nitrat tas-sodju
– ċjanamid tal-kalċju
– sulfat tal-potassju

(3)

27.5.2011

jew

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-mater
jali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott, u

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– sulfat tal-manjeżju u tal-potassju

ex Kapitolu 32

Estratti għall-ikkonzar jew għall-koloraz
zjoni; tannini u d-derivattivi tagħhom;
żebgħat, pigmenti u materja oħra kolo
ranti; żebgħat u verniċi; stokk u mastiċi
oħra; linek; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 3201

Tannini u l-melħ tagħhhom, eteri, esteri u
derivattivi oħra

Manifattura minn estratti tat-tannini ta’
oriġini veġetali

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3205

Addittivi tal-kulur; preparati kif speċifikat
fin-nota 3 għal dan il-kapitolu bbażati
fuq addittivi tal-kulur (5)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr l-intestaturi 3203, 3204
u 3205. Iżda, materjali tal-intestatura 3205
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx 20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Żjut essenzjali u reżinojdi; fwejjaħ, prepa
rati kożmetiċi jew tat-twaletta; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Żjut essenzjali (mingħajr terpene jew bitterpene), inklużi l-konkreti u l-assoluti;
reżinojdi; oleoreżini estratti; konċentrati
ta’ żjut essenzjali fix-xaħmijiet, fiż-żjut
fissi, fix-xema’ jew f’materjali simili,
miksubin permezz ta’ enfleurage jew maċe
razzjoni; il-prodotti terpeniċi sekondarji
mid-deterpenazzjoni taż-żjut essenzjali;
distillati tal-ilma u soluzzjonijiet tal-ilma
taż-żjut essenzjali

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali ta’ ‘grupp’
differenti f’din l-intestatura. Iżda, materjali
tal-istess grupp tal-prodott jistgħu jintużaw,
sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx
l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott (6)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Sapun, aġenti organiċi attivi fil-wiċċ, prepa
rati tal-ħasil, preparati għal-lubrikazzjoni,
xema’ artifiċjali, xema’ ppreparata, preparati
tal-illostrar jew tal-għorik, xemgħat u
oġġetti bħalhom, pejsts għall-modellaz
zjoni, ‘xema’ dentali’ u preparati dentali
b’bażi ta’ ġibs; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 33

3301

ex Kapitolu 34
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Preparati għal-lubrikazzjoni li fihom anqas
minn 70 % skont il-piż ta’ żjut talpetroljum jew żjut miksubin minn minerali
bituminużi.
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Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess(i)
speċifiku(ċi) (1)
jew
Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali
kollha li jintużaw huma kklassifikati f’intes
tatura li mhix dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

3404

xema’ artifiċjali u xema’ ppreparata:

– B’bażi ta’ paraffin, xema’ tal-petroljum,
xema’ miksuba minn minerali bitumi
nużi, xema’ minn taħlita ta’ żejt u
xema’ (slack) jew minn taħlita li fiha
inqas żejt (scale)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr:
– żjut idroġenati tal-kwalità tax-xema’ talintestatura 1516,

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– aċidi grassi mhux definiti kimikament
jew alkoħol grass industrijali tal-istess
kwalità tax-xema’ tal-intestatura 3823, u
– materjal tal-intestatura 3404
Iżda, dawn il-materjali jistgħu jintużaw,
sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx
l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 35

3505

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Eteri u esteri tal-lamtu

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 3505

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dak tal-intestatura 1108

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Sustanzi albuminojdali; lamti mmodifikati;
kolol; enzimi; għajr:

Destrini u lamti oħra mmodifikati (pere
żempju, lamti preġelatinizzatu jew esteri
fikat); kolol ibbażati fuq lamti, jew fuq
destrini jew lamti oħra mmodifikati:
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Enzimi ppreparati mhux speċifikati jew
inkluzi x’imkien ieħor

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 36

Splussivi; prodotti pirotekniċi; sulfarini; ligi
piroforiċi; ċerti preparati kombustibbli

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 37

Prodotti fotografiċi jew ċinematografiċi;
għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Instant film għall-istampar għall-fotogra
fija bill-kulur, f’pakketti

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dawk tal-intestaturi 3701
u 3702. Iżda, il-materjali tal-intestatura
3702 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur
totali tagħhom ma jaqbiżx it-30 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dawk tal-intestaturi 3701
u 3702. Iżda, materjali tal-intestaturi 3701
u 3702 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur
totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3702

Film fotografiku f’rombli, sensittiv għaddawl, mhux espost għad-dawl, ta’
kwalunkwe materjal għajr għall-karta,
kartuna jew drappijiet; instant film għallistampar f’rombli, sensitizzat, mhux espost

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dak tal-intestaturi 3701 u
3702.

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3704

Pjastri, karti tal-film, kartun u drappijiet
fotografiċi esposti iżda mhux żviluppati

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dawk tal-intestaturi 3701
sa 3704

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Prodotti kimiċi varji; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3701

ex Kapitolu 38

Pjastri fotografiċi u film fiċ-ċatt, sensitiz
zati, mhux esposti, ta’ kwalunkwe materjal
għajr karta, kartun jew drappijiet; instant
film fiċ-ċatt, sensitizzat, mhux espost,
kemm jekk f’pakketti u kemm jekk le:
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– Sospensjoni ta’ grafita kollojdali fiż-żejt
u grafita semi-kollojdali; pejsts karbo
naċji għal elettrodi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

– Grafita f’forma ta’ pejst, bħala taħlita ta’
aktar minn 30 % skont il-piż ta’ grafita
ma’ żjut minerali

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-intestatura 3403 li jintużaw ma
jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 3803

Żejt tar-raża raffinat

Raffinar taż-żejt tar-raża mhux grezz

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 3805

Spirti tas-sulfat tat-terpentina, ippurifikati

Purifikazzjoni permezz ta’ distillazzjoni jew
raffinar ta’ spirti mhux raffinati ta’ sulfat
tat-terpentina

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 3806

Gomma tal-ester

Manifattura minn aċidi tar-reżina

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 3807

Taħlit tal-injam (taħlit ta’ qatran ta’ njam)

Distillazzjoni tal-qatran veġetali

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

3808

Insettiċidi, rodentiċidi, funġiċidi, u erbiċidi,
prodotti kontra n-nebbieta u regolaturi tattkabbir għall-pjanti, diżinfettanti u prodotti
simili, mibjugħin bl-imnut f’forom jew
f’pakketti jew bħala preparati jew oġġetti
(per eżempju, strixxi ttrattati bil-kubrit,
ftejjel u xemgħat, u karti tad-dubbien)

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha
li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

3809

Aġenti tal-finishing, katalisti ta’ pigment li
jħaffu ż-żebgħa jew li jgħaqqdu s-sustanzi
taż-żebgħa u prodotti oħra u preparati
(pereżempju sustanzi għat-twebbis ta’ drap
pijiet u murdenti), tat-tip użat fl-industrija
tad-drapp, tal-karti, tal-ġilda jew industriji
simili, mhux speċifikati jew inklużi
x’imkien ieħor

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha
li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

3810

Preparati aċidużi biex jitnaddfu l-uċuh talmetalli; sustanzi li jgħaqqdu l-metalli u
preparati oħra awżiljari għall-issaldjar,
għall-brejżing jew għall-welding; trab u
pejsts tal-issaldjar, l-ibbrejżjar jew liwweldjar li jikkonsistu f’metall u materjali
oħra; preparati tat-tip użat ġewwa jew
bħala kisja tal-elettrodi jew vireg taliwweldjar

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha
li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott
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Preparati anti-knock, inibituri tal-ossidaz
zjoni, inibituri tal-gomma, jew li jtejbu lviskożità, preparati kontra s-sadid u addi
tivi oħra ppreparati għaż-żjut minerali
(inkluża l-gażolina) jew għal-likwidi oħra
li jintużaw għall-istess skopijiet taż-żjut
minerali:
– Additivi preparati għal żejt lubrikattiv, li
fihom żjut tal-petroljum jew żjut
miksubin minn minerali bituminużi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-intestatura 3811 li jintużaw ma
jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

– Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

3812

Aċċeleraturi tal-gomma ppreparati; plasti
ċizzanti komposti għall-gomma jew
plastik, mhux speċifikati jew inklużi
band’oħra; preparati kontra l-ossidazzjoni
u stabilizzanti komposti oħra għallgomma jew plastik

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

3813

Preparati u charges għal apparati tat-tifi
tan-nar; granati għat-tifi tan-nar iċċarġjati

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

3814

Solventi organiċi komposti u thinners
mhux speċifikati jew inklużi band’oħra;
sustanzi preparati li jneħħu ż-żebgħa jew
il-verniċ

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

3818

Elementi kimiċi ddożati għall-użu fl-elettro
nika fil-forma ta’ diski, wejfers jew forom
simili; komposti kimiċi ddożati għall-użu
fl-elettronika

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

3819

Fluwidi tal-brejkijiet idrawliċi u likwidi
oħra ppreparati għat-trażmissjoni idraw
lika, li ma fihomx jew fihom inqas minn
70 % skont il-piż ta’ żjut tal-petroljum jew
ta’ żjut miksubin minn minerali bitumiżi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

3820

Preparati kontra l-iffriżar
fluwidi li jħollu s-silġ

preparati

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 3821

Mezzi ta’ koltura ppreparati għall-iżvilupp
jew il-manutenzjoni ta’ mikro-organiżmi
(inklużi virusis u oħrajn simili) jew ta’
ċelluli ta’ oriġini minn pjanti, bnedmin
jew annimali.

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

3822

Reaġenti għad-dijanjosi jew tal-laboratorji
muntati, reaġenti lesti għad-dijanjosi jew
reaġenti tal-laboratorji kemm jekk muntati
u kemm jekk le, għajr għal dawk tal-intes
tatura 3002 jew 3006; materjali ta’ refe
renza ċċertifikati

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

u
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Aċidi grassi industrijali monokarbossiliċi;
żjut aċidi mir-raffinar; alkoħols grassi
industrijali:

– Aċidi grassi industrijali monokarbossiliċi,
aċidi grassi mir-raffinament

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

– Alkoħols grassi industrijali

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inkluż materjal ieħor tal-intes
tatura 3823

Binders ippreparati għall-forom tal-funde
rija jew il-ġewwieni tagħhom; prodotti
kimiċi u preparati tal-industrija kimika
jew l-industriji relatati (inklużi dawk li
fihom taħlitiet ta’ prodotti naturali), mhux
speċifikati jew inklużi band’oħra:

– Dan li ġej ta’ din l-intestatura:
– – Binders ippreparati għall-forom talfunderija jew il-ġewwieni tagħhom
bbażati fuq prodotti naturali reżinużi
– – Aċidi nafteniċi, l-imluħ tagħhom li ma
jdubux fl-ilma u l-eteri tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, ilmaterjali mill-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

– – Sorbitol għajr dak tal-intestatura 2905
– – Sulfonati tal-petroljum, esklużi s-sulfo
nati tal-petroljum ta’ metalli alkali, talammonju jew tal-etanolaminni; aċidi
sulfoniċi tiofenati ta’ żjut miksubin
minn minerali bituminużi, u l-imluħ
tagħhom
– – Sustanzi li jibdlu l-joni
– – Getters għal tubi ta’ vakwu
– – Ossidu tal-ħadid alkalin għall-purifi
kazzjoni tal-gass
– – Gass likwidu ammonijakali u l-ossidu
maħruq li jiġi prodott fil-purifikazzjoni
tal-gass tal-faħam
– – Aċidi sulfonafteniċi, l-imluħ tagħhom
li ma jdubux fl-ilma u l-esteri tagħhom
– – Żejt Fusel u żejt Dippel
– – Taħlitiet ta’ mluħ li għandhom anjoni
differenti
– – Pejsts għall-ikkupjar b’bażi ta’ ġelatina,
kemm jekk muntati fuq karta jew
drapp u kemm jekk le

– Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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3901 sa 3915

Plastik f’forom primarji, skart, qxur u
biċċiet, tal-plastik; għajr għall-intestaturi
ex 3907 u 3912 li għalihom ir-regoli
huma stabbiliti hawn taħt:
– Prodotti addizzjonali ta’ omopolimeriz
zazzjoni li fihom monomeru wieħed
jikkontribwixxi aktar minn 99 % skont
il-piż fil-kontenut totali tal-polimer

(3)
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Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-Kapitolu 39 li jintuża
ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott (3)
– Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-Kapitolu 39 li jintużaw ma
jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott (3)

– Kopolimer, magħmul mill-polikarbonat
u l-kopolimer akrilonitril-butadijen-stiren
(ABS)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda,
materjali tal-istess intestatura tal-prodott
jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali
tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott (3)

– Poliester

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-Kapitolu 39 li jintużaw ma
jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott u/jew manifattura mill-polikar
bonat tat-tetrabromo-(bisfenol A)

3912

Ċelluloża u d-derivattivi kimiċi tagħha,
mhux speċifikati jew inklużi band’oħra,
f’forom primarji

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-istess intestatura tal-prodott li
jintużaw ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

3916 sa 3921

Semi-manifatturi u oġġetti tal-plastik; għajr
għall-intestaturi
ex 3916,
ex 3917,
ex 3920 u ex 3921, li r-regoli għalihom
huma stabbiliti hawn taħt:

ex 3907

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-Kapitolu 39 li jintużaw ma
jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– – Prodotti addizzjonali ta’ omopolime
rizzazzjoni li fihom monomeru
wieħed jikkontribwixxi aktar minn
99 % skont il-piż fil-kontenut totali
tal-polimer

Manifattura li fiha:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– – Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-Kapitolu 39 li jintużaw ma
jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott (3)

– Prodotti ċatti, aktar elaborati milli
sempliċiment maħdumin fil-wiċċ jew
maqtugħin f’forom għajr dawk rettango
lari (inkluża l-forma kwadra); prodotti
oħra, aktar elaborati milli sempliċiment
maħdumin fil-wiċċ
– Oħra:

– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u
– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-Kapitolu 39 li jintuża
ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott (3)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-istess intestatura talprodott li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
ex 3920

– Folja jew tertuqa jonomera

Manifattura minn melħ parzjali ta’ termo
plastiku li huwa kopolimer tal-etilen u laċidu metakriliku parzjalment newtralizzat
bl-ijoni tal-metall, prinċipalment taż-żingu
u tas-sodju

– Folji taċ-ċelluloża riġenerata, poliamidi
jew polietileni

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-istess intestatura tal-prodott li
jintużaw ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

Fuljetti rqaq tal-plastik, metallizzati

Manifattura minn fuljetti rqaq tal-poliester
trasparenti ħafna bi ħxuna ta’ anqas minn
23 mikron (7)

Oġġetti tal-plastik

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 40

Lastku u oġġetti minnu; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 4001

Folji ħoxnin laminati tal-lastku crepe għażżraben

Safef ta’ folji ta’ lastku naturali

4005

Lastku kompost, mhux vulkanizzat,
f’forom primarji jew pjastri, folji jew strixxi

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha
li jintużaw, għajr lastku naturali, ma
jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

4012

Tajers pnewmatiċi treddjati mill-ġdid jew
użati tal-lastku; tajers solidi jew kuxxin
tajers, tredds tat-tajers u flepps tat-tajers,
tal-lastku:

ex 3921

3922 sa 3926

– Tajers pnewmatiċi ttreddjati mill-ġdid,
solidi jew kuxxin, tal-lastku

Ittreddjar mill-ġdid ta’ tajers uzati

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dak tal-intestaturi 4011 u
4012.

ex 4017

Oġġetti ta’ lastku iebes

Manifattura minn lastku iebes

ex Kapitolu 41

Ġild mhux ikkunzat (għajr ġild tal-fer) u
ġild ikkunzat; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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Ġild mhux ikkunzat tan-nagħaġ jew talħrief, mingħajr suf fuqu

It-tneħħija tas-suf mill-ġild tan-nagħaġ jew
tal-ħrief, bis-suf fuqu

Ġild ikkunzat jew il-qoxra tiegħu mingħajr
suf jew xagħar fuqu, kemm jekk maqsum u
kemm jekk le, iżda mhux ippreparat aktar
minn hekk

Ikkunzar mill-ġdid ta’ ġild ikkunzat
Jew
Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Ġild fi stat aktar avanzat ta’ preparazzjoni
wara l-ikkunzar jew it-tnixxif, inkluż ġild
miksi bil-parċmina, mingħajr suf jew
xagħar, kemm jekk maqsum u kemm
jekk le, għajr għall-ġild tal-intestatura 4114

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr l-intestaturi 4104 sa
4113

Ġild brevettat u ġild laminat brevettat; ġild
metallizzat

Manifattura minn materjali tal-intestaturi
4104 sa 4106, 4107, 4112 jew 4113,
sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx
il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 42

Artikoli tal-ġilda; sarraġġ u riedni; oġġetti
għas-safar; basktijiet tal-id u kontenituri
simili; oġġetti mill-imsaren tal-annimali
(għajr l-imsaren tad-dudu tal-ħarir)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex Kapitolu 43

Ġild tal-fer u fer artifiċjali; manifatturi
minnhom; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 4302

Ġild tal-fer
immuntat:

ex 4114

ikkunzat

jew

ittrattat,

– Pjanċi, slaleb u forom simili

Ibbliċjar u kkunzar, b’żieda mal-qtugħ u limmuntar ta’ ġild tal-fer ikkunzat mhux
immuntat

– Oħra

Manifattura minn ġild tal-fer
immuntat, ikkunzat jew ittrattat

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji ta’ lbies u
oġġetti oħra tal-ġild tal-fer

Manifattura minn ġild tal-fer ikkunzat jew
ittrattat mhux immuntat tal-intestatura
4302

ex Kapitolu 44

Injam u oġġetti tal-injam; faħam tal-injam;
għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 4403

Injam kwadrat b’mod approssimattiv

Manifattura minn injam, mhux maħdum,
kemm jekk għandu l-qoxra mneħħija u
kemm jekk sempliċement mgħoddi ħafif

ex 4407

Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel
jew imqaxxar, ta’ ħxuna li taqbeż 6 mm,
inċanat, xkatlat jew imġannat mit-truf

Inċanar, xkatlar jew tiġnit mit-truf

ex 4408

Pjanċi għall-kisi (inklużi dawk miksubin
bit-tiflil tal-injam laminat) u għall-plaj
wudd, ta’ ħxuna li ma taqbiżx 6 mm,
impalellati, u njam ieħor isserrat mit-tul,
imfellel jew imqaxxar ta’ ħxuna li ma
taqbiżx 6 mm, inċanat, xkatlat jew
imġannat mit-truf

Impalellar, inċanar, xkatlar jew tiġnit mittruf

4303

mhux

(4)
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Injam iffurmat b’mod kontinwu tul
kwalunkwe xifer, tarf jew wiċċ, kemm
jekk inċanat, xkatlat jew imġannat mittruf u kemm jekk le:

ex 4409

– Xkatlat jew imġannat mit-truf

Xkatlar jew tiġnit mit-truf

– Diżinni taż-żibeġ u tnaqqix

Diżinn taż-żibeġ jew tnaqqix

Diżinni taż-żibeġ u tnaqqix, inklużi sker
tings mnaqqxin u twavel oħra mnaqqxin

Diżinn taż-żibeġ jew tnaqqix

ex 4415

Kaxxi tal-ippakkjar, kaxxi, ċestuni, drammi
jiet u ippakkjar simili, tal-injam

Manifattura minn twavel mhux maqtugħin
għall-qies

ex 4416

Btieti, krietel, tankijiet, tnellijiet u prodotti
oħra tal-buttar u partijiet minnhom, talinjam

Manifattura
minn
biċċiet
tal-injam
imċarrtin, mhux maħdumin iżjed milli
sserrati fuq iż-żewġ uċuħ prinċipali

ex 4418

– Xogħol ta’ mastrudaxxi u karpintiera flinjam għas-sengħa tal-bini

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda,
pannelli ċellulari tal-injam, shingles u
shakes jistgħu jintużaw

– Diżinni taż-żibeġ u tnaqqix

Diżinn taż-żibeġ jew tnaqqix

ex 4421

Laqx għas-sufarini; labar tal-inxir tal-injam
jew labar għaż-żraben

Manifattura minn injam ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr injam mislut tal-intesta
tura 4409

ex Kapitolu 45

Sufra u oġġetti tas-sufra; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

4503

Oġġetti tas-sufra naturali

Manifattura mis-sufra tal-intestatura 4501

Kapitolu 46

Manifattura tat-tibna, tal-ispartu jew ta’
materjali oħra tal-immaljar; xogħol talqfief u xogħol tal-qasab

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Kapitolu 47

Polpa tal-injam jew ta’ materjal ieħor ċellu
lożiku fibruż; karta jew kartun (fdalijiet jew
skart) irkuprati

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex Kapitolu 48

Karta u kartun; oġġetti mill-polpa tal-karta,
tal-karta jew tal-kartun; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 4811

Karta u kartun, irrigati, bil-linji jew bilkaxxi biss

Manifattura minn materjali tal-produzzjoni
tal-karta tal-Kapitolu 47

4816

Karta saħħara, karta saħħara minnha nfisha
u karti oħra ta’ ikkupjar jew transfer (għajr
għal dawk tal-intestatura 4809), stensils
għall-idduplikar u pjanċi tal-offset, talkarta, kemm jekk ippakkjati fil-kaxxi u
kemm jekk le

Manifattura minn materjali tal-produzzjoni
tal-karta tal-Kapitolu 47

ex 4410
ex 4413

sa

(4)
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Envelops, kartolini tal-ittri, kartolini
sempliċi u kartolini tal-korrispondenza,
tal-karti jew tal-kartun; kaxxi, pouches,
portmonijiet u kompendji tal-kitba, talkarti jew tal-kartun, li fihom taħlita ta’
karti tal-kartolerija

Manifattura:

ex 4818

Karta iġenika

Manifattura minn materjali tal-produzzjoni
tal-karta tal-Kapitolu 47

ex 4819

Kaxxi tal-kartun, kaxxi, u bagalji, basktijiet
u kontenituri oħra tal-ippakkjar, tal-karti,
kartun, materjal artab taċ-ċelluloża jew
nisġiet tal-fibri taċ-ċelluloża

Manifattura:

4817

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

ex 4820

Karti tal-ittri

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 4823

Karti, kartun, wadding taċ-ċelluloża u webs
tal-fibra taċ-ċelluloża oħrajn, maqtugħa
għall-qies jew għamla

Manifattura minn materjali tal-produzzjoni
tal-karta tal-Kapitolu 47

ex Kapitolu 49

Kotba stampati, gazzetti, stampi u prodotti
oħra tal-industrija tal-istampar; manuskritti,
dokumenti ttajpjati u pjanti; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

4909

Kartolini stampati jew illustrati; kartolini
stampati li fihom awguri, messaġġi jew
avviżi personali, kemm jekk bl-istampi u
kemm jekk le, kemm jekk bl-envelop jew
bid-dekorazzjonijiet u kemm jekk le

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dak tal-intestaturi 4909 u
4911.

4910

Kalendarji ta’ kull tip, stampati, inklużi
blokki tal-kalendarji:

– Kalendarji tat-tip ‘perpetwu’ jew bi
blokok li jistgħu jinbidlu, immuntati
fuq bażijiet għajr tal-karti jew tal-kartun

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 50

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dak tal-intestaturi 4909 u
4911.

Ħarir; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

(4)
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(3)

Fdalijiet tal-ħarir (inklużi fosdqiet mhux
xierqa għat-tkebbib, skart tal-ħjut u stokk
igarnettjat), mimxut jew imqardax

Mxit jew tqardix ta’ fdalijiet tal-ħarir

Ħjut tal-ħarir u ħjut magħmulin mill-fdali
jiet tal-ħarir

Manifattura minn (4):
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– ħarir mhux maħdum jew fdalijiet talħarir, mimxut jew imqardax jew imħejji
mod ieħor għall-għażil,
– fibri naturali oħra, mhux mimxutin jew
imqardxin jew imħejjijin mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– materjali li minnhom issir il-karta

5007

Drappijiet minsuġin tal-ħarir jew tal-fdali
jiet tal-ħarir:

– Li fihom ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (4)

– Oħra

Manifattura minn (4):
– ħjut tal-kajjar,
– fibri naturali,
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew imħejjijin mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– karta
jew
Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ
operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura
(bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tallostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u
llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinx
torobx, irfinar permanenti, decatising,
impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod),
sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma
jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

ex Kapitolu 51

5106 sa 5110

Suf, xagħar tal-annimali fin jew grezz; ħjut
tax-xagħar taż-żiemel u drappijiet minsuġa;
għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Ħjut tas-suf, ta’ xagħar fin jew grezz talannimali jew taż-żwiemel

Manifattura minn (4):
– ħarir mhux maħdum jew fdalijiet talħarir, mimxut jew imqardax jew imħejji
mod ieħor għall-għażil,
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew imħejjijin mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– materjali li minnhom issir il-karta

(4)
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5111 sa 5113

Drappijiet minsuġa tas-suf, jew tax-xagħar
taż-żwiemel fin jew grezz:

(3)

– Li fihom ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (4)

– Oħra

Manifattura minn (4):

27.5.2011
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– ħjut tal-kajjar,
– fibri naturali,
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew imħejjijin mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– karta
jew
Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ
operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura
(bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tallostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u
llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinx
torobx, irfinar permanenti, decatising,
impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod),
sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma
jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott
ex Kapitolu 52

5204 sa 5207

Qoton; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Ħjut u ħjut tal-qoton

Manifattura minn (4):
– ħarir mhux maħdum jew fdalijiet talħarir, mimxut jew imqardax jew imħejji
mod ieħor għall-għażil,
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew imħejjijin mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– materjali li minnhom issir il-karta

5208 sa 5212

Drappijiet minsuġin mill-qoton:
– Li fihom ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (4)

– Oħra

Manifattura minn (4):
– ħjut tal-kajjar,
– fibri naturali,
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew imħejjijin mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– karta
jew

(4)

27.5.2011

MT

(1)

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(2)

(3)

L 141/95

jew

Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ
operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura
(bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tallostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u
llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinx
torobx, irfinar permanenti, decatising,
impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod),
sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma
jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott
ex Kapitolu 53

5306 sa 5308

Fibri veġetali tad-drapp oħra; ħjut tal-karta
u drappijiet minsuġin tal-ħjut tal-karta;
għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Ħjut ta’ fibri veġetali tad-drapp oħra; ħajt
tal-karta

Manifattura minn (4):
– ħarir mhux maħdum jew fdalijiet talħarir, mimxut jew imqardax jew imħejji
mod ieħor għall-għażil,
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew imħejjijin mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– materjali li minnhom issir il-karta

5309 sa 5311

Drappijiet minsuġin ta’ fibri veġetali taddrapp oħra; drappijiet minsuġa mill-ħajt
tal-karta:

– Li fihom ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (4)

– Oħra

Manifattura minn (4):
– ħjut tal-kajjar,
– ħjut tal-ġuta,
– fibri naturali,
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew imħejjijin mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– karta
jew
Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ
operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura
(bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tallostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u
llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinx
torobx, irfinar permanenti, decatising,
impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod),
sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma
jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

(4)
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Ħjut, b’filament wieħed u ħajt minn fila
menti magħmulin mill-bniedem

(3)
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jew

Manifattura minn (4):
– ħarir mhux maħdum jew fdalijiet talħarir, mimxut jew imqardax jew imħejji
mod ieħor għall-għażil,
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew imħejjijin mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– materjali li minnhom issir il-karta

5407 u 5408

Drappijiet minsuġin minn filament tal-ħajt
magħmul mill-bniedem:

– Li fihom ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (4)

– Oħra

Manifattura minn (4):
– ħjut tal-kajjar,
– fibri naturali,
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew imħejjijin mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– karta
jew
Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ
operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura
(bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tallostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u
llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinx
torobx, irfinar permanenti, decatising,
impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod),
sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma
jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

5501 sa 5507

Fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem

Manifattura minn materjali kimiċi jew
polpa tad-drapp

5508 sa 5511

Ħjut u ħajt tal-ħjata minn fibri prinipali
magħmulin mill-bniedem

Manifattura minn (4):
– ħarir mhux maħdum jew fdalijiet talħarir, mimxut jew imqardax jew imħejji
mod ieħor għall-għażil,
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew imħejjijin mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– materjali li minnhom issir il-karta

(4)
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5512 sa 5516

Drappijiet minsuġin minn fibri prinċipali
magħmulin mill-bniedem:

L 141/97
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– Li fihom ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (4)

– Oħra

Manifattura minn (4):
– ħjut tal-kajjar,
– fibri naturali,
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew imħejjijin mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– karta
jew
Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ
operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura
(bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tallostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u
llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinx
torobx, irfinar permanenti, decatising,
impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod),
sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma
jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

ex Kapitolu 56

Wadding, felt u oġġetti mhux minsuġin;
ħajt speċjali; spag, lenez u ħbula u oġġetti
minnhom; għajr:

Manifattura minn (4):
– ħjut tal-kajjar,
– fibri naturali,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– materjali li minnhom issir il-karta

5602

Felt, kemm jekk impregnated, miksi jew
laminat u kemm jekk le:
– Felt tan-newl bil-labra

Manifattura minn (4):
– fibri naturali, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp
Madanakollu:
– filament tal-polipropilene tal-intestatura
5402,
– fibri tal-polipropilene
5503 jew 5506, jew

tal-intestatura

– stoppa tal-filamenti tal-polipropilene talintestatura 5501,
li minnha d-denominazzjoni fil-każijiet
kollha ta’ filament wieħed jew fibra
waħda hija anqas minn 9 decitex, tista’
tintuża, sakemm il-valur totali tagħha li
jintuża ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott
– Oħra

Manifattura minn (4):
– fibri naturali,
– fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem
magħmulin mill-kaseina, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

(4)
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Ħajt tal-lastku u korda, miksijin bid-drapp;
ħjut tad-drapp, u strippi u materjal simili
tal-intestatura 5404 jew 5405, mimlijin,
miksijin jew mgħottijin bil-lastku jew bilplastik:

– Ħajt tal-lastku u korda, miksijin biddrapp

Manifattura minn ħajt tal-lastku jew korda,
mhux miksijin bid-drapp

– Oħra

Manifattura minn (4):
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew ipproċessati mod ieħor
għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– materjali li minnhom issir il-karta

5605

Ħjut metalizzat, kemm jekk b’wajer ġo
fihom u kemm jekk le, ħjut tad-drapp,
jew strippa jew materjali simili tal-intesta
tura 5404 jew 5405, imħalltin mal-metall
f’forma ta’ ħajt, strippa jew trab jew
miksijin bil-metall

Manifattura minn (4):
– fibri naturali,
– fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem,
mhux mimxutin jew imqardxin jew
ipproċessati mod ieħor għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– materjali li minnhom issir il-karta

5606

Ħjut bil-wajer ġo fihom, u strippa u mater
jali simili tal-intestatura 5404 jew 5405,
bil-wajer ġo fihom (għajr dawk tal-intesta
tura 5605 u ħjut minn xagħar taż-żwiemel
b’wajer ġo fihom); ħjut tax-xinilja (inklużi
truf ta’ ħjut tax-xinilja); ħajt loop-wale

Manifattura minn (4):
– fibri naturali,
– fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem,
mhux mimxutin jew imqardxin jew
ipproċessati mod ieħor għall-għażil,
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp, jew
– materjali li minnhom issir il-karta

Kapitolu 57

Tapiti u tessuti oħra li jgħattu l-art:

– Felt tan-newl bil-labra

Manifattura minn (4):
– fibri naturali, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp
Madanakollu:
– filament tal-polipropilene tal-intestatura
5402,
– fibri tal-polipropilene
5503 jew 5506, jew

tal-intestatura

– stoppa tal-filamenti tal-polipropilene talintestatura 5501,

(4)
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li minnha d-denominazzjoni fil-każijiet
kollha ta’ filament wieħed jew fibra
waħda hija anqas minn 9 decitex, tista’
tintuża, sakemm il-valur totali tagha li
jintuża ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott
Drappijiet tal-ġuta jistgħu jintuzaw bħala
mili
– Tal-felt ta’ tip ieħor

Manifattura minn (4):
– fibri naturali, mhux mimxutin jew
imqardxin jew ipproċessati mod ieħor
għall-għażil, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

– Oħra

Manifattura minn (4):
– ħjut tal-kajjar jew ħjut tal-ġuta,
– ħjut tal-filament sintetiku jew artfiċjali,
– fibri naturali, jew
– fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem,
mhux mimxutin jew imqardxin jew
ipproċessati mod ieħor għall-għażil
Drappijiet tal-ġuta jistgħu jintuzaw bħala
mili

ex Kapitolu 58

Drappijiet speċjali minsuġin; drappijiet tattessut imberfla; bizzilla; tapizzeriji; trim
mings; rakkmu; għajr:
– Ikkombinati mal-ħajt tal-lastku

Manifattura minn ħajt sempliċi (4)

– Oħra

Manifattura minn (4):
– fibri naturali,
– fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem,
mhux mimxutin jew imqardxin jew
ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp
jew
Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ
operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura
(bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tallostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u
llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinx
torobx, irfinar permanenti, decatising,
impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod),
sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma
jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

5805

Tapizzeriji minsuġin bl-idejn tat-tipi Gobe
lins, Flanders, Aubusson, Beauvais u simili,
u tapizzeriji maħdumin bil-labar (pere
żempju, punt żgħir, punt imsallab), kemm
jekk ippreparati minn qabel u kemm jew le

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

(4)
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Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

5901

Drappijiet miksijin bil-gomma jew sustanzi
amilaċei, tat-tip li jintuża fil-kisi tal-qoxra
ta’ barra tal-kotba jew simili; drapp tattracing; kanvas lest għat-tpinġija; bakrum
u drappijiet tat-tessut simili mwebbes tattip użat għall-bażi tal-kpiepel

5902

Drapp tal-korda tat-tajers b’ħajt b’saħħtu
tan-najlon jew poliamidi oħra, poliesters
jew rejon viskuż:

5903

Manifattura minn ħjut

– Li ma fihx aktar minn 90 % skont il-piż
ta’ materjali tat-tessuti

Manifattura minn ħjut

– Oħra

Manifattura minn materjali kimiċi jew
polpa tad-drapp

Drappijiet tat-tessut mimlijin, miksijin,
mgħottijin jew laminatibil-plastik, għajr
dawk tal-intestatura 5902

Manifattura minn ħjut
jew
Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ
operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura
(bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tallostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u
llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinx
torobx, irfinar permanenti, decatising,
impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod),
sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma
jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

5904

Linoleum, kemm jekk maqtugħ fil-forma u
kemm jekk le; għata tal-art konsistenti
f’kisja jew għata applikata fuq rinforz ta’
tessut, kemm jekk maqtugħa għall-għamla
u kemm jekk le

5905

Kisi tat-tessut għall-ħitan:

Manifattura minn ħjut (4)

– Mimli, miksi, mgħotti jew laminat billastku, plastik jew materjal ieħor

Manifattura minn ħjut

– Oħra

Manifattura minn (4):
– ħjut tal-kajjar,
– fibri naturali,
– fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem,
mhux mimxutin jew imqardxin jew
ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp
jew

(4)
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Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ
operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura
(bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tallostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u
llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinx
torobx, irfinar permanenti, decatising,
impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod),
sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma
jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott
5906

Drappijiet tat-tessut tal-lastku, għajr għal
dawk tal-intestatura 5902:

– Drappijiet innittjati jew maħdumin bilganċ

Manifattura minn (4):
– fibri naturali,
– fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem,
mhux mimxutin jew imqardxin jew
ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

5907

5908

– Drappijiet oħra magħmulin minn ħjut ta’
filament sintetiku, li fihom aktar minn
90 % skont il-piż ta’ materjal tat-tessut

Manifattura minn materjali kimiċi

– Oħra

Manifattura minn ħjut

Drappijiet tat-tessut mimlijin, miksijin jew
mgħottijin mod ieħor; kanvas impinġi
bħala xenarju teatrali, drappijiet għallisfond ta’ studjo jew simili

Manifattura minn ħjut
jew
Stampar flimkien ma’ talanqas żewġ
operazzjonijiet ta’ tħejjija jew irfinitura
(bħal għerik, blijċjar, l-applikazzjoni tallostru, issettjar bis-sħana, raising, illixxar u
llostrar, ipproċessar biex id-drapp ma jinx
torobx, irfinar permanenti, decatising,
impregnating, tiswija u tindif mill-għoqod),
sakemm il-valur tad-drapp li jintuża ma
jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

Ftejjel tat-tessut, minsuġin, immaljati jew
innittjati, għal lampi, spiritieri, lajters,
xemgħat jew simili; mantili tal-gass inkan
dexxenti u drapp tal-mantil tal-gass
innittjat f’forma ta’ tubu, kemm jekk
mimli u kemm jekk le:

– Mantili tal-gass inkandexxenti, mimlijin

Manifattura minn drapp innittjat f’forma ta’
tubu tal-mantili tal-gass

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

(4)
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Oġġetti ta’ tessut ta’ tip addattat għall-użu
industrijali:

(3)
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– Diski jew anelli tal-lostru għajr dawk talfelt tal-instestatura 5911

Manifattura mill-fdalijiet tal-ħjut jew taddrappijiet jew taċ-ċraret tal-intestatura
6310

– Drappijiet minsuġin, tat-tip li huma laktar li jintużaw biex isiru l-karti jew
għal użijiet oħra tekniċi, bil-felt jew
mingħajru, kemm jekk mimlijin jew
miksijin u kemm jekk le, f’forma ta’
tubu jew bla tarf b’medd wieħed jew
aktar u/jew tgħama, jew minsuġin ċatti
b’aktar minn medd wieħed u/jew tgħama
tal-intestatura 5911

Manifattura minn (4):
– ħjut tal-kajjar,
– dawn il-materjali li ġejjin:
– – ħjut tal-politetrafluworoetilen (8),
– – ħjut, multiplu, tal-poliamidi, miksijin,
mimlijin jew mgħottijin bir-reżina
fenolika,
– – ħjut ta’ fibri tat-tessut sintetiċi talpoliamidi aromatiċi, miksubin bil-poli
kondensazzjoni ta’ m-fenilenediam
mina u aċidu izoftaliku,
– – ħjut tal-politetrafluworoetilen (8),
– – ħjut ta’ fibri tat-tessut sintetiċi talpoli(p-fenilene tereftalamid),
– – ħjut tal-fibra tal-ħġieġ, miksijin birreżina tal-fenol u b’wajer ġo fihom bi
ħjut akriliċi (8),
– – monofilamenti tal-kopoliester talpoliester u ta’ reżina tal-aċidu terefta
liku u 1,4-ċikloeżandietanolu u ta’
aċidu isoftaliku,
– – fibri naturali,
– – fibri prinċipali magħmulin millbniedem, mhux mimxutin jew
imqardxin jew ipproċessati mod ieħor
għall-għażil, jew
– – materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

– Oħra

Manifattura minn (4):
– ħjut tal-kajjar,
– fibri naturali,
– fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem,
mhux mimxutin jew imqardxin jew
ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

Kapitolu 60

Drappijiet innittjati jew maħdumin bil-ganċ

Manifattura minn (4):
– fibri naturali,
– fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem,
mhux mimxutin jew imqardxin jew
ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

(4)
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Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ilbies,
innittjati jew maħdumin bil-ganċ:

– Jinkisbu billi jinħietu flimkien jew
jitgħaqqdu b’xi mod ieħor żewġ biċċiet
jew aktar ta’ drapp innitjat jew maħdum
bil-ganċ li nqata’ f’forma jew jinkisbu
direttament f’forma

Manifattura minn ħjut (4) (9)

– Oħra

Manifattura minn (4):
– fibri naturali,
– fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem,
mhux mimxutin jew imqardxin jew
ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

ex Kapitolu 62

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ilbies,
mhux innittjati jew maħdumin bil-ganċ;
għajr:

Manifattura minn ħjut (4) (9)

ex 6202, ex 6204,
ex 6206, ex 6209
u ex 6211

Ħwejjeġ tan-nisa, tal-bniet u tat-trabi u
aċċessorji tal-ħwejjeġ għat-trabi, irrakkmati

Manifattura minn ħjut (9)
jew
Manifattura minn drapp mhux irrakkmat,
sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat
użat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott (9)

ex 6210 u ex 6216

Tagħmir li jirreżisti n-nar ta’ drapp miksi
bil-fojl ta’ poliester aluminizzat

Manifattura minn ħjut (9)
jew
Manifattura minn drapp mhux miksi,
sakemm il-valur tad-drapp mhux miksi li
jintuża li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott (9)

6213 u 6214

Imkatar, xallijiet, xalpi, maflers, mantillas,
velijiet u simili:

– Irrakkmati

Manifattura minn ħjut (4) (9)
jew
Manifattura minn drapp mhux irrakkmat,
sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat
użat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott (9)

– Oħra

Manifattura minn ħjut (4) (9)
jew
Tħejjija, u wara stampar flimkien ma’
talanqas żewġ operazzjonijiet ta’ tħejjija
jew irfinitura (bħal għerik, blijċjar, l-appli
kazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana,
raising, illixxar u llostrar, ipproċessar

(4)
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biex id-drapp ma jinxtorobx, irfinar perma
nenti, decatising, impregnating, tiswija u
tindif mill-għoqod), sakemm il-valur taddrapp li jintuża tal-intestaturi 6213 u
6214 ma jaqbiżx is-47.5 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott
6217

Aċċessorji oħra tal-ħwejjeġ maħdumin;
biċċiet minn ilbies jew aċċessorji talħwejjeġ, għajr dawk tal-intestatura 6212:

– Irrakkmati

Manifattura minn ħjut (9)
jew
Manifattura minn drapp mhux irrakkmat,
sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat
użat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott (9)

– Tagħmir li jirreżisti n-nar ta’ drapp miksi
bil-fojl ta’ poliester aluminizzat

Manifattura minn ħjut (9)
jew
Manifattura minn drapp mhux miksi,
sakemm il-valur tad-drapp mhux miksi li
jintuża li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott (9)

– Inforra għall-għenuq
maqtugħa

u

l-pulzieri,

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 63

6301 sa 6304

– Oħra

Manifattura minn ħjut (9)

Oġġetti oħra maħdumin mit-tessuti; setti
jiet; ħwejjeġ u oġġetti tessili għall-ilbies;
biċċċiet tad-drapp; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Kutri, rugs tal-ivvjaġġar, bjankerija tassodda eċċ.; purtieri eċċ.; oġġetti oħra talarredament:

– Tal-felt, ta’ oġġetti mhux minsuġin

Manifattura minn (4):
– fibri naturali, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

– Oħra:

– – Irrakkmati

Manifattura minn ħjut (9) (10)
jew

(4)
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Manifattura minn drapp mhux irrakkmat
(għajr għal drapp innitjat jew maħdum
bil-ganċ), sakemm il-valur tad-drapp
mhux irrakkmat li jintuża ma jaqbiżx l40 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

6305

– – Oħra

Manifattura minn ħjut (9) (10)

Xkejjer u basktijiet, tat-tip li jintużaw għallippakkjar tal-oġġetti

Manifattura minn (4):
– fibri naturali,
– fibri prinċipali magħmulin mill-bniedem,
mhux mimxutin jew imqardxin jew
ipproċessati mod ieħor għall-għażil, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

6306

Tarpolini, purtieri tat-tinda u tendini; tined;
qlugħ għad-dgħajjes, għat-twavel bil-qlugħ
jew għall-bastimenti tal-iżbark; oġġetti
għall-ikkampjar:

– Ta’ oġġetti mhux minsuġin

Manifattura minn (9) (4):
– fibri naturali, jew
– materjali kimiċi jew polpa tad-drapp

– Oħra

Manifattura minn ħjut (9) (4)

6307

Oġġetti oħra maħdumin, inklużi patterns
tal-ilbies

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

6308

Settijiet li jikkonsistu fi drapp minsuġ u
ħjut, kemm bl-aċċessorji u kemm jekk le,
biex jiġu maħdumin f’rugs, tapestries, tvalji
jew srievet irrakkmati, jew oġġetti tessili
simili, ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut

Kull oġġett fis-sett għandu jissodisfa rregola li tapplika għalih kieku ma kienx
inkluż fis-sett. Iżda, oġġetti mhux ta’
oriġini jistgħu jiġu inkorporati, sakemm
il-valur totali tagħhom li jintuża ma
jaqbiżx il-15 % tal-prezz tal-fabbrika tassett

Xedd tas-saqajn, getti u simili; biċċiet minn
oġġetti bħal dawn; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kull intesta
tura, għajr għal immuntaturi ta’ uċuħ
imwaħħlin ma’ qigħan ta’ ġewwa jew ma’
komponenti ta’ qigħan oħra tal-intestatura
6406

Biċċiet mix-xedd tas-saqajn (inklużi wċuħ
kemm jekk imwaħħlin u kemm jekk le
ma’ qigħan għajr għal qigħan ta’ fuq
barra); suletti rimovibbli, kuxxinetti talgħarqub u oġġetti simili; getti, kisi tarriġlejn u oġġetti simili, u partijiet minnhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Xedd tar-ras u partijiet minnhom; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex Kapitolu 64

6406

ex Kapitolu 65

(4)
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Kpiepel u xedd tar-ras ieħor, innittjati jew
maħdumin bil-ganċ, jew magħmulin millbizzilla, felt jew drapp tessili ieħor, bilbiċċiet (iżda mhux fi strixxi), kemm jekk
infurrati jew ittrimmjati u kemm jekk le;
xbieki għax-xagħar ta’ kwalunkwe materjal,
kemm jekk infurrati jew ittrimmjati u
kemm jekk le

Manifattura minn ħjut jew fibri tessili (9)

Umbrelel, umbrelel tax-xemx, bsaten, seatsticks, frosti, frosti taż-żwiemel, u partijiet
minnhom; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

6601

Umbrelel u umbrelel tax-xemx (inklużi lumbrelel li jintużaw bħala bsaten għallmixi, umbrelel tal-ġnien u umbrelel simili)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 67

Rix u rix fin ippreparat u oġġetti magħ
mulin mir-rix jew mir-rix fin; fjuri artifiċ
jali; oġġetti minn xagħar tal-bniedem

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex Kapitolu 68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos,
majka jew materjali simili; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 6803

Oġġetti
tal-lavanja
agglomerata

Manifattura minn lavanja maħduma

ex 6812

Oġġetti tal-asbestos; oġġetti ta’ taħlitiet
b’bażi ta’ asbestos jew ta’ taħlitiet b’bażi
ta’ asbestos u karbonat tal-manjesju

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura

ex 6814

Oġġetti tal-majka, inkluża l-majka agglo
merata jew ikkostitwita mill-ġdid, fuq
sostenn tal-karta, kartun jew materjali
ieħor

Manifattura minn majka maħduma
(inkluża majka agglomerata jew ikkostit
wita mill-ġdid)

Prodotti taċ-ċeramika

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex Kapitolu 70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 7003, ex 7004
u ex 7005

Ħġieġ b’saff li ma jirriflettix

Manifattura minn materjali tal-intestatura
7001

6505

ex Kapitolu 66

Kapitolu 69

7006

jew

tal-lavanja

jew

Ħġieġ tal-intestatura 7003, 7004 jew
7005, milwi, bit-tarf maħdum, intaljat,
imtaqqab, miksi bl-enamel jew maħdum
xort’oħra, iżda mhux fi gwarniċ jew
imwaħħal ma’ xi materjali oħra:
– Sottostrati ta’ pjanċi tal-ħġieġ, miksijin
b’film irqiq di-elettriku, u ta’ grad ta’
semi-kondutturi
skont
l-istandards
SEMII (11)

Manifattura minn sottostrat mhux miksi ta’
pjanċi tal-ħġieġ tal-intestatura 7006

– Oħra

Manifattura minn materjali tal-intestatura
7001

(4)
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7007

Ħġieġa tas-sigurtà, li tikkonsisti fi ħġieġ
imwebbes (ittemprat) jew ħġieġ laminat

Manifattura minn materjali tal-intestatura
7001

7008

Unitajiet ta’ ħġieġ iżolanti b’għadd ta’ saffi

Manifattura minn materjali tal-intestatura
7001

7009

Mirja tal-ħġieġ, kemm jekk fi gwarniċ u
kemm jekk le, inklużi mirja li juru wara

Manifattura minn materjali tal-intestatura
7001

7010

Damiġġjani, fliexken, vażetti, pots, kunjetti,
ampolli u kontenituri oħra, tal-ħġieġ, ta’ tip
użat għat-trasport jew l-ippakkjar taloġġetti; vażetti tal-ħġieġ għall-ippreservar;
tappijiet, għotjien u oġġetti oħra li jagħlqu,
tal-ħġieġ

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Oġġetti tal-ħġieġ tat-tip użat fid-dekoraz
zjoni tal-mejda, tal-kċina, tat-tojlit, taluffiċċju, ta’ ġewwa jew użi simili (għajr
għal dawk tal-intestaturi 7010 jew 7018)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

7013

jew
Qtugħ ta’ oġġetti tal-ħġieġ, sakemm il-valur
totali tal-oġġetti mhux maqtugħin li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

jew
Qtugħ ta’ oġġetti tal-ħġieġ, sakemm il-valur
totali tal-oġġetti mhux maqtugħin li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott
jew
Dekorazzjoni bl-idejn (għajr għall-ipprintjar
fuq skrins tal-ħarir) ta’ oġġetti tal-ħġieġ
minfuħin bl-idejn, sakemm il-valur totali
tal-oġġetti minfuħin li jintużaw ma jaqbiżx
il-50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 7019

Oġġetti (għajr ħjut) tal-fibri tal-ħġieġ

Manifattura minn:
– biċċiet zgħar, ftietel, ħjut jew troffof
imqattgħin u bla kulur, jew
– suf tal-ħġieġ

ex Kapitolu 71

Perli naturali jew ikkoltivati, ħaġar prezzjuż
jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi,
metalli li jkun fihom metall prezzjuż u
oġġetti minnhom; ġojjelli artifiċjali; muniti;
għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 7101

Perli naturali jew ikkoltivati, iggradati u
imdomma temporanjament għall-konven
jenza tat-trasport

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 7102, ex 7103
u ex 7104

Ħaġar prezzjuż jew semi prezzjuż
maħdum (naturali, sintetiku jew maħdum
mill-ġdid)

Manifattura minn ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż mhux maħdum

(4)
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Metalli prezzjużi:
– Mhux maħdumin

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dawk tal-intestaturi 7106,
7108 u 7110
jew
Separazzjoni elettrolitika, termali jew
kimika ta’ metalli prezzjużi tal-intestatura
7106, 7108 jew 7110
jew
Taħlit ta’ metalli prezzjużi tal-intestatura
7106, 7108 jew 7110 bejniethom jew
ma’ metalli bażiku

– Semi-manifatturati jew f’forma ta’ trab

Manifattura minn metalli prezzjużi mhux
maħdumin

Metalli miksijin b’metalli prezzjużi, semimanifatturati

Manifattura minn metalli miksijin b’metalli
prezzjużi, mhux maħdumin

7116

Oġġetti minn perli naturali jew ikkoltivati,
ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż (naturali,
sintetiċi jew maħdumin mill-ġdid)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

7117

Ġojjelli artifiċjali

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 7107, ex 7109
u ex 7111

jew
Manifattura minn partijiet ta’ metalli
bażiku, mhux miksijin jew mgħotijjin
b’metalli prezzjużi, sakemm il-valur talmaterjali kollha li jintużaw ma jaqbiżx il50 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 72

Ħadid u azzar; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

7207

Prodotti nofshom lesti tal-ħadid jew talazzar bla liga

Manifattura minn materjali tal-intestatura
7201, 7202, 7203, 7204 jew 7205

7208 sa 7216

Prodotti rrumblati ċatti, biċċiet jew vireg,
vireg tal-angilajin, forom u bċejjeċ talħadid jew tal-azzar bla liga

Manifattura minn lingotti jew forom oħra
primarji tal-intestatura 7206

7217

Wajer tal-ħadid jew tal-azzar bla liga

Manifattura minn materjali nofshom lesti
tal-intestatura 7207

Prodotti nofshom lesti, prodotti rrumblati
ċatti, biċċiet jew vireg, vireg tal-angilajin,
forom u bċejjeċ tal-azzar li ma jissaddadx

Manifattura minn lingotti jew forom oħra
primarji tal-intestatura 7218

Wajer tal-azzar li ma jissaddadx

Manifattura minn materjali nofshom lesti
tal-intestatura 7218

ex 7218, 7219 sa
7222

7223

(4)
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ex 7224, 7225 sa
7228

Prodotti nofshom lesti, prodotti rrumblati
ċatti, biċċiet u vireg irrumblati bis-sħana,
marbutin f’koljaturi irregolari; vireg talangilajin, forom u bċejjeċ, ta’ kull azzar
ieħor bil-liga; biċċiet u vireg imtaqqbin
bit-trapan u vojta, tal-azzar bil-liga jew
bla liga

Manifattura minn lingotti jew forom oħra
primarji tal-intestatura 7206, 7218 jew
7224

Wajer ta’ azzar ieħor bil-liga

Manifattura minn materjali nofshom lesti
tal-intestatura 7224

ex Kapitolu 73

Oġġetti tal-ħadid jew tal-azzar; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 7301

Munzell pjanċi

Manifattura minn materjali tal-intestatura
7206

7302

Materjal tal-ħadid jew tal-azzar għallkostruzzjoni tal-binarji tal-ferrovija jew
tat-tramm, li ġej: binarji, check-rails u
rack rails, switch blades, crossing frogs,
point rods u bċejjeċ oħra tal-qsim, rfid
tal-linji (sleepers/cross-ties), fish-plates,
pultruni, wedges tal-pultruni, sole plates
(base plates), klips tal-binarji, pjanċi talqiegħ, irfid jew materjal ieħor speċjalizzat
għall-irbit jew għat-twaħħil tal-binarji

Manifattura minn materjali tal-intestatura
7206

7304, 7305 u
7306

Tubi, kanen u profili vojta, tal-ħadid (għajr
għall-ħadid fondut) jew azzar

Manifattura minn materjali tal-intestatura
7206, 7207, 7218 jew 7224

ex 7307

Tubi jew kanen li jitwaħħlu b’mod perma
nenti tal-azzar li ma jissaddadx (ISO
Nru X5CrNiMo 1712), li jikkonsistu
f’diversi partijiet

Tidwir, titqib, irrajmar, mogħdija ta’
kamini, tneħħija ta’ xfar u sandblasting ta’
matriċi fonduti, sakemm il-valur totali talmatriċi fonduti li jintużaw ma jaqbiżx il35 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

7308

Strutturi (għajr għal bini prefabbrikat talintestatura 9406) u partijiet minn strutturi
(pereżempju, pontijiet u sezzjonijiet ta’
pontijiet, xtabi li jissakkru, torrijiet, arbli
kannizzata, soqfa, oqsfa għat-tisqif, bibien
u twieqi u ċ-ċaċċis tagħhom u għetiebi
għall-bibien, persjani, balavostri, pilastri u
kolonni), tal-ħadid jew l-azzar; pjanċi,
vireg, vireg tal-angilajin, forom, bċejjeċ,
tubi u oħra ta’ dan it-tip, ippreparati
għall-użu fi strutturi, tal-ħadid jew tal-azzar

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda,
angoli wweldjati, forom u sezzjonijiet talintestatura 7301 ma jistgħux jintużaw

ex 7315

Ktajjen kontra ż-żlieq

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-intestatura 7315 li jintużaw ma
jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

ex Kapitolu 74

Ram u oġġetti minnu; għajr:

Manifattura:

7229

(3)
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– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott
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7401

Ram imdewweb; ram imsaħħan bit-trab
tal-faħam
(ram
issolidifikat
minn
soluzzjoni)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

7402

Ram mhux raffinat; anodi tar-ram għarraffinar elettrolitiku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

7403

Ram raffinat u ligi tar-ram, mhux fonduti:

– Ram raffinat

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

– Ligi tar-ram u ram raffinat li fiħ elementi
oħra

Manifattura minn ram raffinat, mhux
fondut, jew skart u fdalijiet tar-ram

7404

Skart u fdalijiet tar-ram

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

7405

Ligi prinċipali tar-ram

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Nikil u oġġetti minnu; għajr:

Manifattura:

ex Kapitolu 75

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

7501 sa 7503

ex Kapitolu 76

Nikil imdewweb, sinters tal-ossidu tan-nikil
u prodotti oħra intermedjarji tal-metallur
ġija tan-nikil; nikil mhux maħdum; fdalijiet
u skart tan-nikil

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Aluminju u oġġetti minnu; għajr:

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

7601

Aluminju mhux maħdum

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott
jew
Manifattura permezz ta’ trattament termali
jew elettrolitiku minn aluminju mhux b’liga
jew skart u fdalijiet tal-aluminju

(4)
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Skart jew fdalijiet tal-aluminju

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Oġġetti tal-aluminju minbarra xbieki talwajer, biċċiet minsuġa, gradilji, xbieki,
ċnut, fibra għar-rinfurzar u materjali simili
(inklużi ċineg li ma jispiċċawx) tal-wajer
tal-aluminju, u metall tal-aluminju mwessa’

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott. Iżda, xbieki
tal-wajer, biċċiet minsuġa, gradilji, xbieki,
ċnut, fibra għar-rinfurzar u materjali
simili (inklużi ċineg li ma jispiċċawx)
tal-wajer tal-aluminju, u metall talaluminju mwessa’ jistgħu jintużaw; u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 77

ex Kapitolu 78

Riżervat għal użu possibbli fil-futur fis-SA

Ċomb u oġġetti minnu; għajr:

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

7801

7802

ex Kapitolu 79

Ċomb mhux fondut:

– Ċomb raffinat

Manifattura minn ċomb ‘bullion’ jew ‘work’

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, liskart u l-fdalijiet tal-intestatura 7802 ma
jistgħux jintużaw

Skart u fdalijiet taċ-ċomb

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Żingu u oġġetti minnu; għajr:

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

7901

Żingu mhux fondut

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, liskart u l-fdalijiet tal-intestatura 7902 ma
jistgħux jintużaw

7902

Skart u fdalijiet taż-żingu

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

(4)
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Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

8001

Landa mhux fonduta

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, liskart u l-fdalijiet tal-intestatura 8002 ma
jistgħux jintużaw

8002 u 8007

Skart u fdalijiet tal-landa; oġġetti oħra tallanda

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Kapitolu 81

Metalli bażiċi
minnhom:

oħra;

ċermiti;

oġġetti

– Metalli bażiċi oħra, fonduti; oġġetti
minnhom

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-istess intestatura tal-prodott li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz talfabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Għodod, strumenti, pożati, mgħaref u
frieket, tal-metall bażiku; partijiet millmetall bażiku; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

8206

Għodod ta’ tnejn jew aktar mill-intestaturi
8202 sa 8205, imqiegħdin f’settijiet għallbejgħ bl-imnut

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dak tal-intestaturi 8202
sa 8205. Iżda, għodod tal-intestaturi
8202 sa 8205 jistgħu jiġu inkorporati fissett, sakemm il-valur totali tagħhom ma
jaqbiżx il-15 % tal-prezz tal-fabbrika tassett

8207

Għodod li jistgħu jitbiddlu għall-għodod
tal-id, kemm jekk jaħdmu bl-elettriku u
kemm jekk le, jew għall-għodod tal-magni
(pereżempju, għal ippressar, stampar,
ippanċjar, twaħħil ta’ viti, qtugh ta’ kamini,
iddrilljar, tħaffir ta’ toqob, tisfid, issingjar,
tidwir jew invitar), inklużi mastri għall-ġbid
jew għall-estrużjoni tal-metall, u għodod
għall-iddrilljar jew għat-tħaffir tal-art

Manifattura:

Skieken u xfafar li jaqtgħu, għal magni jew
għal tagħmir mekkaniku

Manifattura:

ex Kapitolu 82

8208

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

(4)
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ex 8211

Skieken u xfafar li jaqtgħu, bis-snien jew
mingħajr (inklużi skieken taż-żbir), għajr
għall-iskieken tal-intestatura 8208

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda,
jistgħu jintużaw xfafar ta’ skieken u manki
jiet ta’ metall bażiku

8214

Oġġetti oħra tal-qtugħ (pereżempju, klip
pers tax-xagħar, skieken tal-biċċiera jew
tal-kċina, mannari u skieken tal-ikkapuljat,
taljakarti); settijiet ta’ strumenti għall-kura
tal-idejn u s-saqajn (inklużi limi taddwiefer)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda
jistgħu jintużaw mankijiet ta’ metall bażiku

8215

Mgħaref, frieket, kuċċaruni, xkumaturi,
servers tal-kejkijiet, skieken tal-ħut, skieken
tal-butir, pinzetti taz-zokkor u oġġetti
simili tal-kċina jew tal-mejda

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda
jistgħu jintużaw mankijiet ta’ metall bażiku

ex Kapitolu 83

Oġġetti mixxellanji
metall bażiku; għajr:

minn

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 8302

Mountings, fittings u oġġetti simili oħra
tajbin għall-bini, u tagħmir għall-għeluq
awtomatiku tal-bibien

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda,
materjali oħra tal-intestatura 8302 jistgħu
jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom
ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott

ex 8306

Statwetti u oġġetti oħra ornamentali, ta’
metall bażiku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda,
materjali oħra tal-intestatura 8306 jistgħu
jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom
ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott

ex Kapitolu 84

Reatturi nukleari, bojlers, makkinarju u
tagħmir mekkaniku; partijiet minnhom;
għajr:

Manifattura:

magħmulin

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

ex 8401

8402

8403
ex 8404

u

Elementi ta’ fjuwil nukleari

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Bojlers bl-istim jew bojlers oħra li jiġġe
neraw fwar (għajr bojlers tal-misħun tattisħin ċentrali li kapaċi jipproduċu wkoll
stim bi pressjoni baxxa); bojlers tal-ilma
super-imsaħħan

Manifattura:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Bojlers tat-tisħin ċentrali għajr dawk talintestatura 8402 u impjant awżiljarju
għall-bojlers tat-tisħin ċentrali

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dak tal-intestaturi 8403 u
8404.

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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8406

Turbini tal-istim u turbini oħra tal-fwar

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8407

Magni b’kombustjoni interna bil-pistins
alternanti jew rotatorji li jaqbdu bl-isparks

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8408

Magni b’pistins ta’ kombustjoni interni li
jaqbdu b’kompressjoni (magni diżil jew
semi-diżil)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8409

Partijiet addattati biss jew prinċipalment
għall-użu mal-magni tal-intestatura 8407
jew 8408

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8411

Ġettijiet turbo, skrejjen turbo u turbini
oħra tal-gass

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

8412

ex 8413

Magni u muturi oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Pompi li jaħdmu b’sistema rotatorja bi fluss
pożittiv

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

ex 8414

Fannijiet industrijali, blowers u oġġetti
simili

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

8415

Magni tal-arja kondizzjonata, li jkollhom
fann li jaħdem bil-mutur u elementi
għall-bdil tat-temperatura u l-umdità,
inklużi dawk il-magni li fihom l-umdità
ma tistax tiġi rregolata separatament

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott,

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha mhux
ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

ex 8419

Magni għall-industriji tal-injam, tal-polpa
tal-karta, tal-karta u tal-kartun

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-istess intestatura talprodott li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8420

Magni li jillixxaw u jillostraw jew magni
oħra bir-romblu, għajr dawk għall-metalli
jew għall-ħġieġ, u ċ-ċilindri għalihom

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-istess intestatura talprodott li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8423

8425 sa 8428

Tagħmir tal-użin (esklużi mwieżen ta’
sensittività ta’ 5 cg jew aktar), inklużi
magni
tal-għadd
jew
tal-ivverifikar
imħaddma bil-piż; piżijiet tat-tagħmir talużin ta’ kull tip

Manifattura:

Makkinarju tat-tqandil, tal-ġarr, tat-tagħbija
jew tal-ħatt

Manifattura li fiha:

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u
– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestatura 8431 li
jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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Buldowżers, raspi, grejders, invellaturi,
barraxa, gafef mekkaniċi, magni tat-tħaffir,
magni għat-tagħbija tal-gafef, magni għattbattim u rombli tat-toroq, li jitħaddmu
bil-magna tagħhom stess:

– Rombli tat-toroq

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestatura 8431 li
jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

Makkinarju ieħor li jċaqlaq, jiggrada, jilli
vella, jobrox, iħaffer, jibbattma, jippressa,
jaqla’ jew iħaffer l-art, għall-art, għall-mine
rali jew għall-metalli mhux maħdumin
(ores); magni li jwaħħlu l-puntali u magni
li jaqilgħu l-puntali; imħaret tas-silġ u
magni li jtajru s-silġ (snow-blowers)

Manifattura li fiha:

ex 8431

Partijiet addattati biss jew prinċipalment
għall-użu ma’ rombli tat-triq

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8439

Makkinarju li jagħmel il-polpa ta’ materjal
ċellulożiku fibruż jew li jagħmel jew ilesti
l-karta jew il-kartun

Manifattura li fiha:

8430

– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestatura 8431 li
jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-istess intestatura talprodott li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8441

Makkinarju ieħor li jagħmel il-polpa talkarta, il-karta jew il-kartun, inklużi magni
li jaqtgħu ta’ kull xorta

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u
– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-istess intestatura talprodott li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 8443

Printers, għall-magni tal-uffiċċji (pere
żempju, magni li jipproċessaw id-dejta
awtomatikament, magni għall-ipproċessar
tal-kliem, eċċ.)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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(2)

8444 sa 8447

Magni ta’ dawn l-intestaturi għal użu flindustrija tat-tessuti

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 8448

Makkinarju awżiljarju għall-użu ma’ magni
tal-intestaturi 8444 u 8445

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8452

Magni tal-ħjata, għajr għal magni tal-ħjata
tal-kotba tal-intestatura 8440; għamara,
bażijiet u kavers iddiżinjati speċifikament
għall-magni tal-ħjata; labar tal-magni talħjata:

– Magni tal-ħjata (lock stitch biss) bir-ras
tal-magna mhux itqal minn 16 kg
mingħajr mutur jew 17 kg bil-mutur

(3)
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(4)

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott,
– li fiha l-valur tal-materjali kollha mhux
ta’ oriġini li jintużaw fl-armar tar-ras
(mingħajr mutur) li ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali ta’ oriġini li jintużaw kollha,
u
– l-mekkaniżmi li jintużaw li jistiraw ilħjut, tal-ganċ u l-pont żigżag huma ta’
oriġini

– Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8456 sa 8466

Għodod tal-magna u magni u l-partijiet u
l-aċċessorji tagħhom tal-intestaturi 8456 sa
8466

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8469 sa 8472

Magni tal-uffiċċju (pereżempju, tajprajters,
magni kalkoloatriċi, magni li jipproċessaw
id-dejta awtomatikament, magni li jiddu
plikaw, magni li jistejpiljaw)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8480

Kaxxi tal-forom għall-funderiji tal-metalli;
bażijiet għall-forom; galvi għall-forom;
forom għall-metall (għajr forom talingotti), karburi tal-metall, ħġieġ, materjali
minerali, gomma jew plastik

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8482

Ball jew roller berings

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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8484

Gaskits u ġonot simili ta’ folji tal-metall
ikkombinati ma’ materjali oħra jew ta’
żewġ saffi jew aktar ta’ metall; settijiet
jew assortimenti ta’ gaskits u ġonot ta’
din ix-xorta, ta’ kompożizzjoni differenti,
imqiegħda f’boros, envelops jew ippakkjar
ta’ din ix-xorta; siġilli mekkaniċi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 8486

– Għodod tal-magni biex jinħadem
kwalunkwe materjal permezz tat-tneħ
ħija ta’ materjal, bil-lejżer jew b’raġġi
oħra ta’ dawl jew ta’ fotoni, ultrasonika,
b’elettrodisċarġ, elettrokimika, b’raġġi ta’
elettroni, b’raġġi ta’ joni jew bi proċessi
ta’ ark plasma u partijiet u aċċessorji
għalihom

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

(4)

– għodod tal-magni (inklużi preses) biex
jinħadem metall permezz ta’ tgħawwiġ,
liwi, iddrittar, iċċattjar u partijiet u aċċes
sorji għalihom
– għodod tal-magni biex jinħadmu ġebel,
ċeramika, konkrit, konkrit-asbestos jew
materjal minerali simili jew għal ħġieġ
biex jinħadem kiesaħ u partijiet u aċċes
sorji għalihom
– strumenti ta’ immarkar li huma tagħmir
li jiġġenera diżinn tat-tip użat biex isiru
maskri jew retikoli minn sottostrati foto
reżistenti miksijin;partijiet u aċċessorji
għalihom partijiet u aċċessorji tagħhom
– tat-tip tal-forom, tal-injezzjoni jew talkompressjoni

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

– makkinarju tat-tqandil, il-ġarr, it-tagħbija
jew il-ħatt

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestatura 8431 li
jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott
8487

ex Kapitolu 85

Partijiet ta’ makkinarju li ma fihomx
konnetturi
elettriċi, iżolaturi, kojls,
konnessjonijiet jew tagħmir elettriku
ieħor, mhux speċifikati jew inklużi
band’oħra f’dan il-Kapitolu

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Makkinarju u tagħmir elettriku u partijiet
għalihom; reġistraturi u riprodutturi talħoss, reġistraturi u riprodutturi talimmaġni u l-ħoss televiżiv, u partijiet u
aċċessorji ta’ oġġetti simili; għajr:

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

27.5.2011

(1)

8501

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(2)

Magni u ġeneraturi tal-elettriku (esklużi
settijiet tal-ġenerazzjoni)
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Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestatura 8503 li
jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

8502

Settijiet elettriċi ta’ ġeneraturi u konverti
turi rotatorji

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestaturi 8501 u
8503 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 8504

Units ta’ provvista tal-enerġija għal magni
awtomatiċi tal-ipproċessar tad-data

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 8517

Apparat ieħor għat-trażmissjoni jew għarriċezzjoni ta’ vuċi, immaġni jew dejta oħra,
inkluż it-tagħmir għall-komunikazzjoni
f’netwerk mingħajr fil (bħal netwerk lokali
jew ta’ żona wiesgħa), għajr it-tagħmir ta’
trażmissjoni jew riċezzjoni tal-apparat talintestaturi 8443, 8525, 8527 jew 8528

Manifattura li fiha:

Mikrofoni u stands għalihom; lawdspikers,
kemm jekk immuntati fil-kaxxa tagħhom u
kemm jekk le; amplifikaturi elettriċi talfrekwenza awdjo; settijiet elettriċi tal-ampli
fikazzjoni tal-ħoss

Manifattura li fiha:

ex 8518

– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

8519

Apparat ta’ reġistrazzjoni jew ta’ riproduzz
joni tal-ħoss.

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u
– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

8522

Partijiet u aċċessorji addattati biss jew prin
ċipalment għall-użu mal-apparat tal-intesta
turi 8519 sa 8521

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8523

– Diski mhux irrekordjati, tejps, u tagħmir
ieħor għall-ħżin fi stat solidu u li ma
jintilifx, u mezzi oħra għar-reġistrazzjoni
tal-ħoss jew ta’ fenomeni oħra, iżda li
jeskludu l-prodotti tal-Kapitolu 37;

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

– diski mhux irrekordjati, tejps, u tagħmir
ieħor għall-ħżin fi stat solidu u li ma
jintilifx, u mezzi oħra għar-reġistrazzjoni
tal-ħoss jew ta’ fenomeni oħra, iżda li
jeskludu l-prodotti tal-Kapitolu 37;

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestatura 8523 li
jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– matriċi u oriġinali għall-produzzjoni ta’
diski, iżda li jeskludu l-prodotti talKapitolu 37;

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestatura 8523 li
jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– proximity cards u ‘smart cards’, b’żewġ
ċirkwiti elettroniċi integrati jew aktar

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– ‘smart cards’ b’ċirkwit elettroniku integ
rat wieħed

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u
– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestaturi 8541 u
8542 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott
jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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L-operazzjoni ta’ diffużjoni (li fiha
jiffurmaw ċirkuwiti integrati fuq sottostrat
ta’ semi-konduzzjoni permezz tal-intro
duzzjoni selettiva ta’ dopant xieraq),
kemm jekk immuntata u/jew ittestjata f’xi
pajjiż u kemm jekk le għajr għal dawk
speċifikati fl-Artikoli 3 u 4

8525

8526

Apparat ta’ trażmissjoni għax-xandir tarradju jew tat-televiżjoni, kemm jekk jinkor
pora fih apparat ta’ riċezzjoni jew apparat
ta’ reġistrazzjoni jew riproduzzjoni u
kemm jekk le; kameras tat-televiżjoni,
kameras diġitali u kameras tar-reġistrazzjo
ni tal-vidjow

Manifattura li fiha:

Apparat tar-radar, apparat tar-radju ta’
għajnuna waqt in-navigazzjoni u apparat
tar-radju kkontrollat mill-bogħod

Manifattura li fiha:

– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

8527

Apparat ta’ riċezzjoni għax-xandir tar-radju
kemm jekk huwa kkombinat, fl-istess post,
ma’ apparat ta’ reġistrazzjoni jew ripro
duzzjoni jew arloġġ u kemm jekk le.

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

8528

– moniters u projjetturi, li ma jinkorpo
rawx apparat ta’ riċezzjoni tat-televiż
joni, ta’ tip li jintuża biss jew prinċipal
ment f’sistema awtomatika għall-ippro
ċessar tad-dejta, tal-intestatura 8471

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

– moniters u projjetturi oħra, li ma jinkor
porawx apparat ta’ riċezzjoni tat-televiż
joni; Apparat ta’ riċezzjoni għat-televiż
joni, kemm jekk ikun fih riċevituri ta’
xandir bir-radju jew apparat ta’ reġis
trazzjoni jew riproduzzjoni tal-ħoss jew
tal-immaġni u kemm jekk le;

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u
– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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Partijiet addattati biss jew prinċipalment
għall-użu mal-apparat tal-intestaturi 8525
sa 8528:
– Addattati biss jew prinċipalment għallużu ma’ apparat ta’ reġistrazzjoni jew
riproduzzjoni tal-immaġni

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

– Addattati biss jew prinċipalment għallużu ma’ moniters u projjetturi li ma
jinkorporawx apparat ta’ riċezzjoni tatteleviżjoni, ta’ tip addattat biss jew prin
ċipalment għall-użu f’sistema awtoma
tika għall-proċessar tad-dejta, tal-intesta
tura 8471

Manifattura:

– Oħra

Manifattura li fiha:

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw
8535

Apparat elettriku biex jinxtegħlu jew
jitħarsu ċirkuwiti elettriċi, jew biex isiru
ġonot ma’ jew f’ċirkuwiti elettriċi għal
vultaġġ li jaqbeż l-1 000 V

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestatura 8538 li
jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott
8536

– Tagħmir elettriku biex jinxtegħlu jew
jitħarsu ċirkuwiti elettriċi, jew biex isiru
ġonot ma’ jew f’ċirkuwiti elettriċi għal
vultaġġ li ma jaqbiżx l-1 000 V

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u
– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestatura 8538 li
jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– konnetturi għal fibri ottiċi, qatgħat jew
kejbils tal-fibri ottiċi
– – tal-plastik

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

– – taċ-ċeramika

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

– – tar-ram

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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ex 8541

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(2)

(3)

Bords, panewijiet, consoles, skrivaniji,
armarji u bażijiet oħra, armati b’apparat
ta’ tnejn jew aktar mil-lista ta’ apparat talintestatura 8535 jew 8536, għall-kontroll
elettriku jew id-distribuzzjoni tal-elettriku,
inklużi dawk li fihom strumenti jew
apparat tal-Kapitolu 90, u apparat ta’
kontroll numeriku, għajr apparat tas-swiċ
ċijiet tal-intestatura 8517

Manifattura li fiha:

Dijodi, tranżisters u apparat ta’ semikonduzzjoni simili, għajr wejfers li
għadhom ma nqatgħux f’chips

Manifattura:
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– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestatura 8538 li
jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

ex 8542

Ċirkuwiti integrati elettroniċi

– Ċirkuwiti integrati monolitiċi

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestaturi 8541 u
8542 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott
jew
L-operazzjoni ta’ diffużjoni (li fiha
jiffurmaw ċirkuwiti integrati fuq sottostrat
ta’ semi-konduzzjoni permezz tal-intro
duzzjoni selettiva ta’ dopant xieraq),
kemm jekk immuntata u/jew ittestjata f’xi
pajjiż u kemm jekk le għajr għal dawk
speċifikati fl-Artikoli 3 u 4

– multichips li huma partijiet ta’ makki
narju jew apparat, mhux speċifikati jew
inkluż band’oħra f’dan il-Kapitolu

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

– oħra

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u
– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestaturi 8541 u
8542 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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8544

Wajer iżolat (inkluż dak enamelizzat jew
anodizzat), kejbil iżolat (inkluż kejbil
koassjali) u kondutturi elettriċi iżolati
oħra, kemm jekk mgħammra b’konnetturi
u kemm jekk le; kejbils tal-fibra ottika,
magħmulin minn fibri miksijin individwal
ment, kemm jekk immuntati b’kondutturi
elettriċi jew mgħammrin b’konnetturi u
kemm jekk le

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8545

Elettrodi tal-karbonju, brushes tal-karbonju,
lampi tal-karbonju, karbonji tal-batteriji u
oġġetti oħra tal-grafit jew karbonju ieħor,
bil-metall jew mingħajru, ta’ tip użat għallelettriku

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8546

Iżolaturi elettriċi ta’ kull materjal

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8547

Fittings ta’ iżolament għal magni, apparat u
tagħmir tal-elettriku, liema fittings ikunu
magħmulin kompletament minn materjal
għall-iżolament għajr għal xi komponenti
żgħar tal-metall (pereżempju, sokits bilkamin) inkorporati waqt li ssir il-forma
minħabba raġunijiet ta’ mmuntar biss,
għajr għall-iżolaturi tal-intestatura 8546;
kondjuwit tal-elettriku u ġonot għalih, ta’
metall bażiku miksi b’materjal għalliżolament

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

8548

– Skart u fdalijiet ta’ ċelluli primarji, batte
riji primarji u akkumulaturi tal-elettriku;
ċelluli primarji, batteriji primarji u akku
mulaturi tal-elettriku li jkunu spiċċaw;
partijiet elettriċi ta’ makkinarju jew
apparat, mhux speċifikati jew inklużi
band’oħra f’dan il-Kapitolu

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

– Microassemblies elettroniċi

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestaturi 8541 u
8542 li jintużaw ma jaqbiżx l-10 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott
ex Kapitolu 86

8608

Lokomotivi tal-ferrovija jew tat-tramm,
magni u vaguni u partijiet tagħhom;
tagħmir fiss u aċċessorji tal-binarji tal-ferro
vija jew tat-tramm u partijiet minnhom;
tagħmir mekkaniku (inkluż elettromekka
niku) għas-sinjalar tat-traffiku ta’ kull tip;
għajr:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Tagħmir u armar tal-linji tal-ferrovija jew
tat-tramm u partijiet minnhom; tagħmir
mekkaniku (inkluż elettromekkaniku) ta’
sinjalar, sikurezza jew kontroll tat-traffiku
għal-linji tal-ferrovija, tat-tramm, toroq,
kanali interni, faċilitajiet ta’ pparkjar, ins
tallazzjonijiet tal-portijiet jew wesgħat
għall-avjazzjoni; partijiet minn dawn ta’
hawn fuq

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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Vetturi minbarra magni u vaguni ta’ linji
tal-ferrovija jew tat-tramm, u partijiet u
aċċessorji tagħhom; għajr:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Trakkijiet tax-xogħol, bi propulsjoni
proprja, mhux iffittjati b’tagħmir għallirfigħ jew imaniġġjar, tat-tip użat filfabbriki, imħażen, żoni madwar baċiri jew
ajruporti għal trasport ta’ merkanzija fuq
distanzi qosra; tratturi tat-tip użat fuq pjat
taformi tal-istazzjonijiet tal-ferrovija; parti
jiet mill-vetturi ta’ hawn fuq

Manifattura:

Tankijiet u vetturi oħra armati għall-ġlied,
immotorizzati, kemm jekk fihom armi u
kemm jekk le, u partijiet minn vetturi
bħal dawn

Manifattura:

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

8711

Muturi (inklużi mopeds) u roti b’mutur
awżiljarju, kemm jekk bis-sajdkar u
kemm jekk le; sajdkars:

– B’magna
bil-pistins
b’kombustjoni
interna
bil-moviment
alternat
b’ċilindrata:

– – Li ma taqbiżx 50 cm

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-20 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

– – Li taqbeż 50 cm3

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

– Oħra

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u
– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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(4)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dawk tal-intestatura
8714.

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

8716

Trejlers u semi-trejlers; vetturi oħra, mhux
bi
propulsjoni mekkanika; partijiet
għalihom

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 88

Mezzi tal-ajru, mezzi tal-ispazju u partijiet
għalihom; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 8804

Rotochutes

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 8804

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

8805

Tagħmir għall-illanċjar ta’ ajruplani; deckarrestor jew tagħmir simili; tagħmir ta’
simulazzjoni ta’ titjir; partijiet minn dawn
ta’ qabel

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 89

Vapuri, dgħajjes u strutturi galleġġjanti

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda,
bwieq tal-intestatura 8906 ma jistgħux
jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Strumenti u apparati ottiċi, fotografiċi,
ċinematografiċi, tal-kejl, tal-verifika, talpreċiżjoni, mediċi jew kirurġiċi; partijiet u
aċċessorji tagħhom; għajr:

Manifattura:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 90

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

9001

Fibri ottiċi u qatgħat ta’ fibri ottiċi; kejbils
ta’ fibri ottiċi għajr għal dawk tal-intesta
tura 8544; pjanċi u folji ta’ materjal pola
rizzanti; lentijiet (inklużi contact lenses),
priżmi, mirja u elementi ottiċi oħra, ta’
kull materjal, mhux immuntati, barra
minn elementi ta’ ħġieġ li mhumiex
maħdumin ottikament

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott
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9002

Lentijiet, priżmi, mirja u elementi ottiċi
oħra, ta’ kwalunkwe materjal, immuntati,
liema elementi jkunu biċċiet minn jew
fittings għal strumenti jew apparati, għajr
għal elementi ta’ ħġieġ bħal dawn li
mhumiex maħdumin ottikament

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9004

Nuċċalijiet, nuċċalijiet ta’ protezzjoni u
oġġetti bħalhom, ta’ korrezzjoni, protezz
joni jew oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 9005

Trombi taż-żewġ, monokuli, teleskopji
ottiċi oħra, u mowntings għalihom, għajr
għal teleskopji astronomiċi ta’ rifrazzjoni u
mountings għalihom

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott,

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha mhux
ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

ex 9006

Kameras fotografiċi (għajr għal dawk ċine
matografiċi); tagħmir tal-flaxx tal-fotogra
fija u bozoz tal-flaxx li mhumiex dawk li
jinxtegħlu bl-elettriku

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott,

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha mhux
ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

9007

Kameras ċinematografiċi u projjetturi,
kemm jekk b’apparat ta’ reġistrazzjoni jew
riproduzzjoni tal-ħoss inkorporat u kemm
jekk le

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott,

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha mhux
ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

9011

Mikrosopji ottiċi komposti, inklużi dawk
għall-fotomikrografija, ċinefotomikrografija
jew mikroprojezzjoni

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott,
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha mhux
ta’ oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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ex 9014

Strumenti u tagħmir ieħor ta’ navigazzjoni

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9015

Strumenti u tagħmir għas-servejing (inkluż
serveying fotogrammetriku), idrografiċi,
oċeanografiċi, idroloġiċi, meteoroloġiċi
jew
ġeofiżiċi,
esklużi
kumpassi;
rangefinders

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9016

Imwieżen ta’ sensittività ta’ 5 cg jew aktar,
bil-piżijiet jew mingħajrhom

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9017

Strumenti tad-diżinn, immarkar jew ta’
kalkolu matematiku (pereżempju, magni
tal-abbozzar, pantografi, kwadranti, settijiet
tad-diżinn, rigi slajd, kalkulaturi diska);
strumenti għall-kejl tat-tul, gaħll-użu blidejn (pereżempju, rigi u tejps għall-kejl,
mikrometri, kalipers), mhux speċifikati
jew inklużi band’oħra f’dan il-kapitolu

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9018

Strumenti u tagħmir li jintużaw fix-xjenza
medika, kirurġika, dentali jew veterinarja,
inkluż apparat xintigrafiku, apparat ieħor
elettro-mediku u strumenti ta’ ttestjar talvista:

(4)

– Pultruni tad-dentisti li jinkludu tagħmir
dentali jew spittoons tad-dentisti

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, inklużi materjali oħra tal-intes
tatura 9018

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

9019

9020

Tagħmir ta’ mekkano-terapija; tagħmir talmassaġġi; tagħmir għall-ittestjar tal-kapa
ċità psikoloġika (aptitude-testing); tagħmir
għat-terapija bl-ożonu, terapija bl-ossiġenu,
terapija bl-aerosol, respirazzjoni artifiċjali
jew tagħmir ieħor ta’ respirazzjoni
terapewtika

Manifattura:

Tagħmir ieħor ta’ respirazzjoni u maskri
tal-gass, esklużi maskri protettivi li la
għandhom biċċiet mekkaniċi u lanqas filtri
li jistgħu jinbidlu

Manifattura:

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-25 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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9024

Magni u tagħmir għall-ittestjar tal-ebusija,
is-saħħa, il-kompressibilità, l-elastiċità jew
karatteristiċi mekkaniċi oħra ta’ materjal
(pereżempju, metalli, injam, drappijiet,
karta, plastik)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9025

Idrometri u strumenti galleġġjanti simili,
termometri, pirometri, barometri, igrometri
u psikrometri, kemm jekk jirreġistraw u
kemm jekk le, u kull kumbinazzjoni ta’
dawn l-istrumenti

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9026

Strumenti u tagħmir għall-kejl jew għallkontroll tal-livell tal-fluss, tal-pressjoni jew
varjabilitajiet oħra ta’ likwidi jew gassijiet
(pereżempju, miters tal-fluss, gejġis tallivell, manometri, miters tas-sħana), esklużi
strumenti u apparat tal-intestatura 9014,
9015, 9028 jew 9032

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9027

Strumenti u apparat għal analiżi fiżika jew
kimika (pereżempju, polarimetri, rifratto
metri, spettrometri, apparat li janalizza lgass jew id-duħħan); strumenti u apparati
li jkejlu jew jiċċekkjaw il-viskosità, il-poro
sità, l-espansjoni, it-tensjoni tal-wiċċ jew
affarijiet simili; strumenti u apparati li
jkejlu jew jiċċekkjaw il-kwantitajiet ta’
sħana, ħoss jew dawl (inklużi miters talesponiment); mikrotomi

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9028

Miters tal-provvista jew tal-produzzjoni ta’
gass, likwidu jew elettriku, inklużi l-miters
ta’ kalibrazzjoni għalihom:

– Partijiet u aċċessorji

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u
– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

9029

Tagħmir għall-kejl tad-dawran, kejl tal-pro
duzzjoni, tassimetri, milometri, pedometri
u simili; indikaturi tal-veloċità u takometri,
għajr dawk tal-intestatura 9014 jew 9015;
stroboskopji

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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9030

Oxilloskopi, analizzaturi tal-ispektrum u
strumenti oħra u apparat għall-kejl jew
verifika ta’ kwantitajiet tal-elettriku, esklużi
miters tal-intestatura 9028; strumenti u
tagħmir għall-kejl u individwazzjoni ta’
radjazzjonijiet alfa, beta, gamma raġġi-X,
kożmiċi jew radjazzjonijiet oħra jonizzanti

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9031

Strumenti ta’ kejl jew verifika, tagħmir u
magni, mhux speċifikati jew inklużi
band’oħra f’dan il-kapitolu; projjetturi talprofil

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9032

Strumenti u tagħmir li jirregolaw jew jivve
rifikaw awtomatikament

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9033

Partijiet u aċċessorji (mhux speċifikati jew
inklużi f’dan il-kapitolu) għal magni,
tagħmir, strumenti jew apparat tal-Kapitolu
90

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Arloġġi u arloġġi tal-idejn u partijiet
tagħhom; għajr:

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Arloġġi oħra

Manifattura li fiha:

ex Kapitolu 91

9105

– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

9109

Mekkaniżmi
mmuntati

tal-arloġġi,

kompluti

u

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– l-valur tal-materjali kollha mhux ta’
oriġini li jintużaw ma jaqbiżx il-valur
tal-materjali kollha ta’ oriġini li jintużaw

9110

Mekkaniżmi tal-arloġġi jew tal-arloġġi talidejn kompluti, mhux immuntati jew parz
jalment immuntati (settijiet tal-mekka
niżmi); mekkaniżmi tal-arloġġi jew talarloġġi tal-idejn mhux kompluti, immun
tati; mekkaniżmi tal-arloġġi jew tal-arloġġi
tal-idejn, mhux irfinuti

Manifattura li fiha:
– il-valur tal-materjali kollha li jintużaw
ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u
– fi ħdan il-limitu ta’ hawn fuq, il-valur talmaterjali kollha tal-intestatura 9114 li
jintużaw ma jaqbiżx l-10 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott
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Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

(4)

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott
9112

Kaxex ta’ arloġġi u kaxex ta’ tip simili għal
prodotti oħra ta’ dan il-kapitolu, u partijiet
għalihom

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx it-30 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott
9113

Ċineg tal-arloġġi tal-idejn, ċineg tal-metall
tal-arloġġi tal-idejn u brazzuletti tal-arloġġi
tal-idejn, u biċċiet minnhom:
– Ta’ metall bażiku, kemm jekk ibbanjati
fid-deheb jew fil-fidda u kemm jekk le,
jew ta’ metall miksi b’metall prezzjuż

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

– Oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 92

Strumenti mużikali; partijiet u aċċessorji ta’
dawn l-oġġetti

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 93

Armi u munizzjon; partijiet u aċċessorji
tagħhom

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 94

Għamara; friex, saqqijiet, irfid tas-saqqijiet,
kuxxinetti u arredamenti mimlijin simili;
lampi u aċċessorji tad-dawl, li mhumiex
imsemmijin jew inklużi band’oħra; sinjali
mdawlin, pjanċi bl-isem imdawlin u oġġetti
simili; bini prefabbrikat; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

ex 9401 u ex 9403

Għamara minn metall bażiku, li jkun fiha
drapp tal-qoton mhux ikkuttunat ta’ piż ta’
300 g/m2 jew inqas

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx l-40 %
tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew
Manifattura minn drapp tal-qoton diġà
maħdum f’forma lesta għall-użu ma’ mater
jali tal-intestatura 9401 jew 9403,
sakemm:
– il-valur tad-drapp kollu li jintuża ma
jaqbiżx il-25 % tal-prezz tal-fabbrika
tal-prodott, u
– l-materjali kollha l-oħra li jintużaw
huma ta’ oriġini u huma kklassifikati
f’intestatura għajr l-intestatura 9401 jew
9403
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9405

Lampi u aċċessorji tad-dawl, inklużi search
lights u spotlights u partijiet tagħhom, li
mhumiex
imsemmijin
jew
inklużi
band’oħra; sinjali mdawlin, pjanċi bl-isem
imdawlin u oġġetti simili, li għandhom
sors tad-dawl imwaħħal magħhom b’mod
permanenti u l-partijiet tagħhom, li
mhumiex
imsemmijin
jew
inklużi
band’oħra

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9406

Bini prefabbrikat

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 95

Ġugarelli, logħob u materjal sportiv; parti
jiet u aċċessorji tagħhom; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 9503

Ġugarelli oħra; mudelli ta’ daqs imċekken
(‘skala’) u mudelli rikreattivi simili, kemm
jekk jaħdmu u kemm jekk le; puzzles ta’
kull tip

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

ex 9506

Stikek tal-golf u partijiet minnhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda,
forom mhux irfinuti għall-manifattura ta’
blokok għall-irjus tal-istikek tal-golf jistgħu
jintużaw

ex Kapitolu 96

Oġġetti varji manifatturati; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 9601 u ex 9602

Oġġetti minn materjali tat-tnaqqix millannimali, veġetali jew minerali

Manifattura minn materjali tat-tnaqqix
‘maħdumin’ tal-istess intestatura tal-prodott

ex 9603

Xkupi u xkupilji (għajr għal imsielaħ u
oġġetti bħalhom u xkupilji magħmulin
mix-xagħar tal-martora jew tal-iskojjattlu),
xkupi mekkaniċi tal-art li jitħaddmu blidejn, mhux immotorizzati, pads u rollers
taż-żebgħa, squeegees u moppijiet

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % talprezz tal-fabbrika tal-prodott

9605

Settijiet tal-ivvjaġġar għat-twaletta perso
nali, tal-ħjata jew tat-tindif taż-żraben jew
ħwejjeġ

Kull oġġett fis-sett għandu jissodisfa rregola li tapplika għalih kieku ma kienx
inkluż fis-sett. Iżda, oġġetti li mhumiex
ta’ oriġini jistgħu jiġu inkorporati, sakemm
il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-15 %
tal-prezz tal-fabbrika tas-sett

9606

Buttuni, molol jingħafsu, molol bil-pressa u
forom ta’ buttuni u partijiet oħra minn
dawn l-oġġetti; mammi tal-buttuni

Manifattura:
– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

(4)
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9608

Pinen ball-point; pinen bil-ponta tal-felt u
pinen u markers oħra bil-ponta poruża;
pinen tal-linka, pinen stilografiċi u pinen
oħra; duplicating stylos; lapsijiet bil-ponta
li tinbidel jew li tiżżerżaq; kontenituri talpinen, tal-lapsijiet u kontenituri simili;
partijiet (inklużi kapep u klippijiet) taloġġetti ta’ hawn fuq, għajr għal dawk talintestatura 9609

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda,
ponot jew ponot tal-pinen tal-istess intes
tatura tal-prodott jistgħu jintużaw

9612

Żigarelli
tat-tajpriters
jew
żigarelli
bħalhom, bil-linka jew ippreparati mod
ieħor biex iħallu marka, kemm fuq irkiekel
jew f’cartridges u kemm jekk le; pads tallinka, kemm jekk bil-linka u kemm jekk le,
bil-kaxxi jew mingħajrhom

Manifattura:

ex 9613

Lajters bil-piezo-igniter

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali
kollha tal-intestatura 9613 li jintużaw ma
jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-fabbrika talprodott

ex 9614

Pipi u bwieqi tal-pipi

Manifattura minn blokok b’forma mhux
irfinuta

Xogħlijiet tal-arti, oġġetti tal-kollezzjoni u
antikitajiet

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe
intestatura, għajr dik tal-prodott

Kapitolu 97

(4)

– minn materjali ta’ kwalunkwe intesta
tura, għajr dik tal-prodott, u
– li fiha l-valur tal-materjali kollha li
jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz
tal-fabbrika tal-prodott

(1) Għall-kundizzjonijiet speċjali marbutin ma’ ‘proċessi speċifiċi’, ara n-Noti Introduttorji 7.1 u 7.3.
(2) Għall-kundizzjonijiet speċjali marbutin ma’ ‘proċessi speċifiċi’, ara n-Nota Introduttorja 7.2.
(3) Fil-każ tal-prodotti magħmulin minn materjali kklassifikati min-naħa l-waħda kemm fl-intestaturi 3901 sa 3906, kif ukoll min-naħa l-oħra fi ħdan l-intestaturi 3907 sa
3911, din ir-restrizzjoni tapplika biss għal dak il-grupp ta’ materjali li jippredominaw fil-prodott skont il-piż.
(4) Għall-kundizzjonijiet speċjali marbutin ma’ prodotti magħmulin minn taħlita ta’ materjali tad-drapp, ara n-Nota Introduttorja 5.
5
( ) In-nota 3 għall-Kapitolu 32 tgħid li dawn il-preparati huma tat-tip li jintuża biex jinżebagħ kwalunkew materjal jew li jintuża bħala ingredjent fil-manifattura ta’ preparati
li jagħtu l-kulur, sakemm ma jkunux ikklassifikati taħt intestatura oħra fil-Kapitolu 32.
(6) Titqies bħala ‘grupp’ kull parti tal-intestatura mifruda mill-kumplament b’punt u virgola.
(7) Il-fuljetti rqaq li ġejjin għandhom jitqiesu bħala trasparenti ħafna: fuljetti rqaq, li l-optical dimming tagħhom, imkejjel skont l-ASTM-D 1003-16 minn Gardner Hazemeter
(i.e. Hazefactor), huwa inqas minn 2 .
(8) L-użu ta’ dan il-materjal huwa ristrett għall-manifattura ta’ drappijiet minsuġin tat-tip li jintużaw fil-makkinarju li bih issir il-karta.
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( ) Ara n-Nota Introduttorja 6.
(10) Għal oġġetti nnittjati jew maħdumin bil-ganċ, mhux bil-lastku jew bil-gomma, li jinkisbu billi jinħietu jew jitgħaqqdu biċċiet ta’ drapp innittjati jew maħdumin bil-ganċ
(maqtugħin jew innittjati direttament f’forma), ara n-Nota Introduttorja 6.
(11) SEMII – Istitut Inkorporat tat-Tagħmir u tal-Materjal Semikonduttur.”

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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