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II
(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 878/2011
tat-2 ta’ Settembru 2011
li jemenda r-Regolament (UE) Nru 442/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,
Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/273/PESK tad9 ta’ Mejju 2011 rigward miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazz
joni kontra s-Sirja (1), adottata skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu V
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidra l-proposta konġunta mir-Rappreżentant
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà
u l-Kummissjoni Ewropea,

(4)

Ġiet effettwata sospensjoni parzjali tal-Ftehim ta’ Kope
razzjoni mas-Sirja (4) permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill
2011/523/UE tat-2 ta’ Settembru 2011 (5).

(5)

Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri previsti f’dan ir-Regolament
ikunu effettivi, dan ir-Regolament irid jidħol fis-seħħ
minnufih.

(6)

Għandu jiġi ċċarat li l-fatt li jiġu ppreżentati u li jint
bagħtu d-dokumenti neċessarji lil xi bank għall-fini tattrasferiment finali tagħhom lil xi persuna, entità jew korp
li mhumiex elenkati, sabiex isiru ħlasijiet li jkunu
permessi skont l-Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament, ma
jikkostitwixxix it-tqegħid tal-fondi għad-dispożizzjoni
fis-sens tal-Artikolu 4(2) ta’ dan ir-Regolament,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Billi:

Artikolu 1
(1)

Fid-9 ta’ Mejju 2011, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE)
Nru 442/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sit
wazzjoni fis-Sirja (2).

Ir-Regolament (UE) Nru 442/2011 huwa emendat kif ġej:
(1) Fl-Artikolu 1, jiddaħħlu l-punti li ġejjin:

(2)

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/522/PESK tat-2 ta’
Settembru
2011
li
temenda
d-Deċiżjoni
2011/273/PESK (3) tipprovdi għall-adozzjoni ta’ miżuri
ulterjuri inkluża projbizzjoni fuq ix-xiri, l-importazzjoni
jew it-trasport mis-Sirja ta’ żejt mhux raffinat u prodotti
petroliferi, u l-iffriżar tal-fondi u r-riżorsi ekonomiċi lil
persuni u entitajiet oħra li jibbenefikaw mir-reġim, jew
jappoġġjawh. Il-persuni, entitajiet u korpi addizzjonali li
għalihom japplika l-iffriżar tal-fondi u r-riżorsi ekonomiċi
huma elenkati fl-Anness ta’ dik id-Deċiżjoni.
Uħud minn dawk il-miżuri jaqgħu fil-kamp ta’ applikazz
joni tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
u, għalhekk, b’mod partikolari bil-għan li tiġi żgurata lapplikazzjoni uniformi tagħhom mill-operaturi ekono
miċi fl-Istati Membri kollha, hija meħtieġa azzjoni rego
latorja fil-livell tal-UE għall-implimentazzjoni tagħhom.

(1) ĠU L 121, 10.5.2011, p. 11.
(2) ĠU L 121, 10.5.2011, p. 1.
(3) Ara l-paġna 16 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

“(g) ‘assigurazzjoni’ tfisser impriża jew impenn li bih persuna
fiżika jew ġuridika waħda jew aktar ikunu obbligati, bi
ħlas, biex jipprovdu lil persuna waħda oħra jew aktar,
fil-każ ta’ materjalizzazzjoni ta’ riskju, b’indennità jew
benefiċċju kif determinat mill-impriża jew l-impenn;
(h) ‘riassigurazzjoni’ tfisser l-attività li tikkonsisti fl-aċċettar
ta’ riskji ċeduti minn impriża tal-assigurazzjoni jew
minn impriża tar-riassigurazzjoni oħra jew, fil-każ talassoċjazzjoni ta’ sottoskritturi magħrufa bħala Lloyd’s, lattività li tikkonsisti fl-aċċettar ta’ riskji ċeduti minn xi
membru tal-Lloyd’s, minn impriża tal-assigurazzjoni jew
tar-riassigurazzjoni għajr l-assoċjazzjoni ta’ sottoskritturi
magħrufa bħala Lloyd’s;
(i) ‘prodotti taż-żejt’ tfisser il-prodotti elenkati fl-Anness
IV.”.
(4) ĠU L 269, 27.9.1978, p. 2.
(5) Ara l-paġna 19 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.
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(2) Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:
“Artikolu 3a
Għandhom jiġi pprojbiti:
(a) l-importazzjoni ta’ żejt mhux raffinat jew ta’ prodotti
petroliferi lejn l-Unjoni jekk
(i) ikunu joriġinaw fis-Sirja; jew
(ii) ikunu ġew esportati mis-Sirja;
(b) ix-xiri ta’ żejt mhux raffinat jew ta’ prodotti petroliferi li
jinsabu fis-Sirja jew li joriġinaw fiha;
(ċ) it-trasport taż-żejt mhux raffinat jew tal-prodotti petro
liferi jekk dawn ikunu joriġinaw mis-Sirja, jew ikunu qed
jiġu esportati mis-Sirja lejn kwalunkwe pajjiż ieħor;
(d) il-forniment, dirett jew indirett, ta’ finanzjament jew
assistenza finanzjarja, inklużi derivattivi finanzjarji, kif
ukoll assigurazzjoni u riassigurazzjoni, relatati mal-proj
bizzjonijiet stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c); u
(e) il-parteċipazzjoni, konxjament u intenzjonalment, f’atti
vitajiet li l-għan jew l-effett tagħhom huwa, li diretta
ment jew indirettament, jevitaw il-projbizzjonijiet stabb
iliti fil-punti (a), (b), (c) jew (d).
Artikolu 3b
Il-projbizzjonijiet tal-Artikolu 3a ma għandhomx japplikaw
għal:
(a) l-eżekuzzjoni, nhar jew qabel il-15 ta’ Novembru 2011,
ta’ obbligu li joħroġ minn kuntratt konkluż qabel it-2 ta’
Settembru 2011, sakemm il-persuna fiżika jew ġuridika,
l-entità jew il-korp li jkunu jridu jwettqu l-obbligu kkon
ċernat jinnotifikaw, tal-anqas 3 ijiem tax-xogħol bilquddiem, l-attività jew tranżazzjoni lill-awtorità kompe
tenti tal-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti, kif identifikat
fil-websajts elenkati fl-Anness III; jew
(b) ix-xiri ta’ żejt mhux raffinat jew ta’ prodotti petroliferi li
kienu ġew esportati mis-Sirja qabel it-2 ta’ Settembru
2011, jew, fejn l-esportazzjoni saret skont il-punt (a)
fil-15 ta’ Novembru 2011 jew qabel.”.
(3) L-Artikolu 5(1) huwa sostitwit b’dan li ġej:
“1.
L-Anness II għandu jikkonsisti f’lista ta’ persuni fiżiċi
jew ġuridiċi, entitajiet u korpi li, f’konformità mal-Arti
kolu 4(1) tad-Deċiżjoni 2011/273/PESK, ikunu ġew identi
fikati mill-Kunsill bħala persuni responsabbli għar-repress
joni vjolenti kontra l-popolazzjoni ċivili fis-Sirja, persuni jew
entitajiet li jibbenefikaw mir-reġim jew jappoġġjawh, jew
persuni u entitajiet assoċjati magħhom.”.

3.9.2011

(4) L-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:
(a) Fl-ewwel paragrafu, il-punti (c) u (d) huma sostitwiti
b’dan li ġej:
“(c) maħsuba esklussivament għall-ħlas ta’ tariffi jew
imposti ta’ servizzi għaż-żamma jew il-manutenzjoni
regolari ta’ fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati;
(d) meħtieġa għal spejjeż straordinarji, bil-kondizzjoni li
l-awtorità kompetenti rilevanti tkun innotifikat lillawtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lillKummissjoni mill-inqas ġimgħatejn qabel l-awtoriz
zazzjoni r-raġunijiet li għalihom hi kkunsidrat li
għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika;”.
(b) Fl-ewwel paragrafu jiżdiedu l-punti li ġejjin:
“(e) maħsuba sabiex jitħallsu fi jew minn kont ta’ miss
joni diplomatika jew konsulari jew ta’ organizzazz
joni internazzjonali li jgawdu minn immunitajiet
skont il-liġi internazzjonali, safejn dawn il-pagamenti
jkunu maħsuba biex jintużaw għal skopijiet uffiċjali
ta’ missjoni diplomatika jew konsulari jew ta’ orga
nizzazzjoni internazzjonali; jew
(f) meħtieġa għal raġunijiet umanitarji, bħall-forniment
u l-iffaċilitar tal-forniment ta’ għajnuna umanitarja,
il-forniment ta’ materjali u provvisti meħtieġa għal
ħtiġijiet ċivili essenzjali, inklużi ikel u materjali agri
koli għall-produzzjoni tiegħu, prodotti medikali, jew
għal evakwazzjonijiet mis-Sirja.”
(ċ) It-tieni paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:
“L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati
Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b’kull awtorizzazzjoni
li tingħata taħt dan l-Artikolu fi żmien erba’ ġimgħat
wara l-awtorizzazzjoni.”.
(5) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
“Artikolu 10a
L-ebda pretensjonijiet, inkluż għal kumpens jew kwalunkwe
pretensjoni oħra ta’ dan it-tip, bħal pretensjoni għal tpaċija
jew pretensjoni taħt garanzija, f’konnessjoni ma’ xi kuntratt
jew tranżazzjoni li t-twettiq tagħhom ġie affettwat, diretta
ment jew indirettament, totalment jew parzjalment, millmiżuri imposti minn dan ir-Regolament, ma għandhom
jingħataw lill-Gvern tas-Sirja, jew lil kwalunkwe persuna
jew entità li tressaq pretensjoni permezz tiegħu jew għallbenefiċċju tiegħu.”.
Artikolu 2
L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 442/2011 huwa b’dan
emendat skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament
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Artikolu 3
L-Anness II ta’ dan ir-Regolament huwa b’dan miżjud bħala l-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 442/2011.
Artikolu 4
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

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

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Settembru 2011.
Għall-Kunsill
Il-President
M. DOWGIELEWICZ
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ANNESS I
A. Persuni
Isem

Informazzjoni identifikattiva
(data tat-twelid, post tat-twelid…)

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Fares CHEHABI

President tal-Kamra tal-Kummerċ
u tal-industrija ta' Alep. Jappoġġa
ekonomikament lir-reġim Sirjan.

2.09.2011

2.

Emad GHRAIWATI

President tal-Kamra tal-Industrija
ta' Damasku (Zuhair Ghraiwati
Sons). Jappoġġa ekonomikament
lir-reġim Sirjan.

2.09.2011

3.

Tarif AKHRAS

Fundatur
tal-Akhras
Group
(prodotti, kummerċ, ipproċessar
u loġistika), Homs. Jappoġġa
ekonomikament lir-reġim Sirjan.

2.09.2011

4.

Issam ANBOUBA

President ta' Issam Anbouba Est.
għall-agro-industrija.
Jappoġġa
ekonomikament lir-reġim Sirjan.

2.09.2011

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

B. Entitajiet
Isem

1.

Mada Transport

Sussidjarja tal-Holding Cham
(Sehanya daraa Highway, P.O.
Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entità ekonomika li tiffinanzja
r-reġim.

2.09.2011

2.

Cham Investment
Group

Sussidjarja tal-Holding Cham
(Sehanya daraa Highway, P.O.
Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entità ekonomika li tiffinanzja
r-reġim.

2.09.2011

3.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh
sqr. Damascus
P.O. Box: 2337 Damascus
Syrian Arab Republic
tel: (+963) 11 2456777 u
2218602
Fax: (+963) 11 2237938 u
2211186
Posta elettronika tal-Bank:
Publicrelations@reb.sy,
Website: www.reb.sy

Bank proprjetà tal-gvern li
jipprovdi appoġġ finanzjarju lirreġim.

2.09.2011
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ANNESS II
“ANNESS IV
Lista ta’ prodotti taż-żejt u Kodiċi HS
Kodiċi HS

Deskrizzjoni

2709 00

Żjut tal-petroleum u żjut ottenuti minn minerali bituminużi, mhux raffinati:

2710

Żjut tal-petroleum u żjut miksuba minn minerali bituminużi, għajr dawk mhux raffinati; preparazzjonijiet
mhux speċifikati jew inklużi xi imkien ieħor, li skont il-piż ikunu 70 % jew aktar żjut tal-petroleum jew
żjut miksuba minn minerali bituminużi, fejn dawn iż-żjut ikunu l-kostitwenti bażiċi tal-preparazzjonijiet;
skart taż-żjut:

2711

Gassijiet taż-żejt u idrokarburi gassużi oħra:

2712

Vażelina; xema’ tal-paraffina, xema’ mikrokristallina taż-żejt, xema’ nofsha raffinata b’kontenut ta’ żejt
għoli (slack wax), ożokerit, ix-xema’ tal-linjite, ix-xema’ tal-pit, xemgħat oħra minerali u prodotti simili
miksuba permezz ta’ sinteżi jew permezz ta’ proċessi oħrajn kemm jekk ikkuluriti kif ukoll jekk mhumiex:

2713

Kokk taż-żejt minerali (petroleum), qatran taż-żejt minerali (petroleum) u fdalijiet oħrajn ta’ żjut minerali
(petroleum) jew ta’ żjut miksubin minn minerali bituminużi:

2714

Qatran u asfalt, naturali; “shale” tal-qatran jew taż-żejt u ramel taż-żift; asfaltiti u blat tal-asfalt:

2715 00 00

Taħlitiet bituminiżi bbażati fuq l-asfalt naturali, il-bitumen naturali, il-bitumen tal-petroleum, il-qatran
minerali jew iż-żift tal-qatran minerali (pereżempju mastiċi bituminużi, bitum miżjud b’żejt irqiq)”.

L 228/5

L 228/6

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

3.9.2011

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 879/2011
tat-2 ta’ Settembru 2011
li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 57/2011 fir-rigward tal-limiti ta’ qbid għan-Norway
pout u l-qabdiet inċidentali assoċjati fiż-żona ICES IIIa u fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni ICES IIa u IV
(4)

Konsegwentement, is-sehem tal-Unjoni tal-qabdiet tanNorway pout fiż-żona ICES IIIa u fl-ilmijiet tal-Unjoni
taż-żoni ICES IIa u IV għandhom jiġu stabbiliti għal
75 % ta’ 6 000 tunnellata.

(5)

Il-haddock u l-merlangu jinqbadu bħal qabda inċidentali
mis-sajd tan-Norway pout. Huwa għalhekk xieraq li dawn
il-qabdiet jingħaddu kontra l-kwoti tal-Istat Membru
għan-Norway pout u l-ispeċijiet assoċjati, iżda sabiex
ma jkunx hemm qabdiet eċċessivi, il-kwantitajiet ta'
dawn l-ispeċijiet li jistgħu jingħaddu kontra din il-kwota
għandhom jiġu limitati għal 5 % tat-total.

(6)

Il-limiti ta' ebda qbid għall-istokk tan-Norway pout u
speċijiet assoċjati fiż-żona ICES IIIa u fl-ilmijiet tal-Unjoni
taż-żoni ICES IIa u IV huma stabbiliti fl-Anness IA għarRegolament (UE) Nru 57/2011.

L-Anness IA għar-Regolament (UE) Nru 57/2011 għandu
għalhekk jiġi emendat skont dan.

(7)

Abbażi tal-informazzjoni xjentifika li nġabret matul lewwel sitt xhur tal-2011, il-Kumitat Xjentifiku, Tekniku
u Ekonomiku għas-Sajd huwa tal-fehma li l-qbid fl-2011
sa total ta’ 6 000 tunnellata kien jikkorrispondi għal
valur tal-mortalità mis-sajd ta’ 0,02, u dan għandu
jwassal biex l-istokk jinżamm ogħla mil-limiti prekawz
jonarji.

In-Norway pout hija speċi li ma tgħixx għal żmien twil.
Konsegwentement il-kwantitajiet il-ġodda tal-limiti talqbid għandhom ikunu implimentati mill-aktar fis
possibbli, sabiex tkun żgurata l-operazzjoni kontinwa
tas-sajd. Dan ir-regolament għandu għalhekk jidħol fisseħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu.

(8)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opin
joni tal-Kumitat tas-Sajd u l-Akkwakultura,

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 57/2011
tat-18 ta' Jannar 2011 li jiffissa għall-2011 l-opportunitajiet tassajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut,
applikabbli fl-ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE, f’ilmijiet
mhux tal-UE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(4) tiegħu;
Billi:
(1)

(2)

(3)

In-Norway pout huwa stokk tal-Baħar tat-Tramuntana li
jinqasam flimkien man-Norveġja, iżda li bħalissa
mhuwiex taħt ġestjoni konġunta miż-żewġ Partijiet. Ilmiżuri pprovduti f'dan ir-Regolament għandhom ikunu
konformi mal-konsultazzjonijiet li saru man-Norveġja
skont id-dispożizzjonijiet tal-Memorjal Maqbul tal-konk
lużjonijiet tal-konsultazzjonijiet tas-sajd bejn l-Unjoni
Ewropea u n-Norveġja tat-3 ta' Diċembru 2010.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-Anness IA għar-Regolament (UE) Nru 57/2011 għandu jiġi
emendat skont l-Anness għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum
tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

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

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Settembru 2011.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

(1) ĠU L 24, 27.1.2011, p. 1.
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ANNESS
Fl-Anness IA għar-Regolament (UE) Nru 57/2011, l-annotazzjoni dwar l-istokk tan-Norway pout u l-qabdiet inċidentali
assoċjati fiż-żona ICES IIIa u fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni ICES IIa u IV għandha tinbidel b'dan li ġej:
″Speċi:

Norway pout u qabdiet inċidentali assoċjati
Trisopterus esmarki

Id-Danimarka

4 496 (1)
1 (1) (2)

Il-Pajjiżi l-Baxxi

3 (1) (2)

In-Norveġja
TAC

IIIa; l-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV
NOP/2A3A4.

Il-Ġermanja

L-UE

Żona:

4 500 (1)
0
Mhux rilevanti

TAC Analitiku.
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma
japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma
japplikax.

______________
(1) Mill-inqas 95 % tal-ħatt l-art għandu jkun tan-Norway pout. Qabdiet inċidentali ta' haddock u merlangu jridu jingħaddu kontra l-5 % li
jifdal tat-TAC.
(2) Il-kwota tista’ tiġi mistada biss fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni ICES IIa, IIIa u IV.”
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REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 880/2011
tat-2 ta’ Settembru 2011
li jikkoreġi r-Regolament (UE) Nru 208/2011 li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE)
Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE)
Nru 180/2008 u (KE) Nru 737/2008 dwar listi u ismijiet tal-laboratorji ta’ referenza tal-UE
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(KE) Nru 737/2008 dwar listi u ismijiet tal-laboratorji ta’
referenza tal-UE (3) ħa post l-Anness VII tar-Regolament
(KE) Nru 882/2004. Madankollu, il-laboratorju ta’ refe
renza tal-UE fil-qasam tas-saħħa tan-naħal ma kienx
inkluż fil-lista ta’ laboratorji ta’ referenza tal-UE għassaħħa tal-annimali u l-annimali ħajjin stipulati fil-Parti II
tal-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 882/2004, kif
emendat mir-Regolament (UE) Nru 208/2011.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ Apri 2004 dwar ilkontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konfor
mità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali, u marregoli dwar il-welfare tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Arti
kolu 32(5) tiegħu,

(4)

Huwa importanti li l-lista ta’ laboratorji ta’ referenza talUE stabbilita fir-Regolament (KE) Nru 882/2004
tinżamm aġġornata. Għalhekk, in-nuqqas fir-Regolament
(UE) Nru 208/2011 għandu jiġi kkoreġut.

(5)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi
mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina
Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

Billi:
(1)

(2)

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 jistabbilixxi l-ħidmiet,
id-dmirijiet u r-rekwiżiti ġenerali għal-laboratorji ta’ refe
renza tal-UE għall-ikel u l-għalf u għas-saħħa tal-annimali
u l-annimali ħajjin. Il-laboratorji ta’ referenza tal-UE għassaħħa tal-annimali u għall-annimali ħajjin huma elenkati
fil-Parti II tal-Anness VII ta’ dak ir-Regolament.
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 87/2011 tat2 ta’ Frar 2011 li jaħtar il-laboratorju ta’ referenza talUE għas-saħħa tan-naħal, li jistipula responsabbiltajiet u
ħidmiet supplementari għal dak il-laboratorju u li
jemenda
l-Anness
VII
mar-Regolament
(KE)
Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),
ħatar il-laboratorju ta’ referenza tal-UE fil-qasam tassaħħa tan-naħal u żiedu mal-lista ta’ laboratorji ta’ refe
renza tal-UE għas-saħħa tal-annimali u l-annimali ħajjin.
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 208/2011 tat2 ta’ Marzu 2011 li jemenda l-Anness VII tar-Regolament
(KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 180/2008 u

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 208/2011, fil-lista ta’ labo
ratorji ta’ referenza tal-UE għas-saħħa tal-annimali u l-annimali
ħajjin fil-Parti II tal-Anness VII tar-Regolament (KE)
Nru 882/2004, jiżdied il-punt 18 li ġej:
“18. Laboratorju ta’ referenza tal-UE għas-saħħa tan-naħal
ANSES - Sophia-Antipolis Laboratory
Sophia-Antipolis
Franza.”
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 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 Brussell, it-2 ta’ Settembru 2011.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

(1) ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.
(2) ĠU L 29, 3.2.2011, p. 1.

(3) ĠU L 58, 3.3.2011, p. 29.
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 881/2011
tat-2 ta’ Settembru 2011
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1137/2007 fir-rigward tal-kompożizzjoni addittiva talpreparazzjoni ta' Bacillus subtilis DSM 17299 (detentur tal-awtorizzazzjoni Chr. Hansen A/S) u lużu tiegħu fl-għalf li fih l-aċidu formiku
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

(3)

L-awtorità kkonkludiet fl-opinjoni tagħha tal-15 ta’
Marzu 2011 li ż-żieda tal-konċentrazzjoni minima
minn 1,6 × 109 għal 1,6 × 1010 CFU/g ma għandhiex
iġġib perikli ġodda u l-kompożizzjoni modifikata hija
kompatibbli mal-aċidu formiku. Hija vverifikat ukoll irrapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv fl-għalf
imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza stabbilit bir-Rego
lament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament
(KE) Nru 1831/2003 ntlaħqu.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 1137/2007 għandu għalhekk jiġi
emendat skont dan.

(6)

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

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq ladditivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari lArtikolu 13(3) tiegħu,
Billi:
(1)

(2)

Il-preparazzjoni ta’ Bacillus subtilis DSM 17299, li tinsab
fil-kategorija tal-addittivi “addittivi zootekniċi”, ġiet awto
rizzata għal għaxar snin bħala addittiv fl-għalf għall-użu
fit-tiġieġ għat-tismin bir-Regolament tal-Kummissjoni
(KE) Nru 1137/2007 (2).
Skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru
1831/2003, id-detentur tal-awtorizzazzjoni ppropona li
jinbidlu l-kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni ta’ Bacillus
subtilis DSM 17299 biex tinbidel il-kompożizzjoni addit
tiva billi tiżdied il-konċentrazzjoni minima u jitħalla lużu tagħha fl-għalf għat-tiġieġ għat-tismin li fih l-aċidu
formiku. L-applikazzjoni ntbagħtet flimkien mad-dejta ta'
appoġġ rilevanti. Il-Kummissjoni bagħtet din l-applikazz
joni lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn
issa ‘l quddiem “l-Awtorità”).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1137/2007 għandu jiġi
emendat skont l-Anness għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2
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 jkun direttament applikabbli fl-Istati
Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Settembru 2011.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

(1) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) ĠU L 265, 2.10.2007, p. 5.
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ANNESS
L-Anness mar-Regolament (KE) Nru 1137/2007 għandu jinbidel b’dan li ġej:
“ANNESS

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni,
metodu analitiku

Speċi jew
kategorija ta'
annimal

Kontenut
minimu
Età massima

MT

Numru ta'
L-isem
identifikazzjoni tad-detentur taltal-addittiv
awtorizzazzjoni

Kontenut
massimu

CFU/kg tal-oġġett tal-għalf
komplet għall-bhejjem
b'kontenut ta' meraq ta' 12 %

Dispożizzjonijiet oħrajn

Tmiem il-perjodu
ta' awtorizzazzjoni

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabbilizzanti għall-batterja li jkun hemm fil-musrana.
4b1821

Chr. Hansen
A/S

Bacillus
subtilis

Preparazzjoni ta’ Bacillus subtilis DSM
17299 li fiha minimu ta’ 1,6 × 1010
CFU/g addittiv
Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:
Bacillus subtilis DSM 17299 konċentrat talispora
Metodu analitiku (1):
Metodu tal-enumerazzjoni bi spread plate
billi jiġi użat it-tryptone soya agar bi
pretrattament ta' sħana tal-kampjuni talgħalf.

Tiġieġ għattismin

—

8 × 108

1,6 × 109

1. Fl-istruzzjonijiet
għall-użu
taladdittiv u l-pretaħlita, indika ttemperatura tal-ħażna, kemm jista'
jdum fil-ħażna, u l-istabilità għallpelleting.
2. L-użu huwa permess f'għalf li fih
wieħed mill-koċċidijostati li ġejjin:
diklazuril, halofuġinon, robenidin,
dekokwinat,
narasin/nikarbazin,
sodju tal-lasaloċid, maduramajsin
ammonju,
sodju
tal-monensin,
narasin, sodju tas-salinomajsin,
sodju tas-semduramajsin
3. Il-kompatibilità ta’ dan l-addittiv
mal-aċidu formiku ġiet ippruvata.

it-22 ta' Ottubru
2017

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

DSM 17299

Kompożizzjoni addittiva:

(1) Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fuq is-sit ta' hawn taħt tal-Laboratorju ta' Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 882/2011
tat-2 ta’ Settembru 2011
li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu
frott u ħxejjex
Billi:

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazz
joni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi
għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar lOKS) (1),
Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni talKummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li
jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament
tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u
l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2), u b’mod partiko
lari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jisti
pula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali
taċ-ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa
l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għallprodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu,
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136
tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011
huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-3 ta’ Settembru
2011.

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

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Settembru 2011.
Għall-Kummissjoni,
f'isem il-President,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.
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ANNESS
il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix
(EUR/100 kg)
Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz

(1 )

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

EC
ZZ

32,6
32,6

0707 00 05

TR
ZZ

130,3
130,3

0709 90 70

AR
TR
ZZ

40,2
123,3
81,8

0805 50 10

AR
CL
MX
PY
TR
UY
ZA
ZZ

70,5
75,3
39,8
33,5
65,0
50,7
79,1
59,1

0806 10 10

EG
IL
MA
TR
ZA
ZZ

149,9
80,3
175,2
125,8
59,8
118,2

0808 10 80

AR
CL
CN
NZ
ZA
ZZ

118,9
110,0
50,3
100,3
90,5
94,0

0808 20 50

CI
CN
TR
ZA
ZZ

48,9
42,6
124,7
92,2
77,1

0809 03

TR
ZZ

129,5
129,5

0809 40 05

BA
ZZ

41,6
41,6

(1) In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ”
jirrappreżenta “oriġini oħra”.
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REGOLAMENT TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW (UE) Nru 883/2011
tal-25 ta’ Awwissu 2011
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 25/2009 dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet
finanzjarji monetarji (BĊE/2008/12)
(BĊE/2011/12)
IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea
tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew,
Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98
tat-23 ta’ Novembru 1998, dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku
mill-Bank Ċentrali Ewropew (1), u b’mod partikolari l-Artikoli
5(1) u 6(4),
Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea (2),
Billi:
(1)

(2)

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżer
ċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-isti
tuzzjonijiet ta’ flus elettroniċi li temenda d-Direttivi
2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva
2000/46/KE (3)awtorizzat lil persuni legali biex joħorġu
flus elettroniċi mingħajr il-ħtieġa li jiksbu l-istat ta’ isti
tuzzjonijiet ta’ kreditu.
Bħala konsegwenza ta’ dan u sabiex jitkompla l-ġbir ta'
statistika fis-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji
(IFMi) dwar l-istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi li huma
prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni finanzjarja
bħala dawk li joħorġu l-flus elettroniċi, huwa meħtieġ
illi d-definizzjoni ta’ IFMi tiġi aġġustata, u li għalhekk
jiġu emendati wkoll id-definizzjonijiet ta’ ‘istituzzjoni ta’
flus elettroniċi’ u ta’ ‘flus elettroniċi’ f’dan ir-Regolament.
Istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi fi ħdan is-settur tal-IFMi
għandhom ikunu kklassifikati taħt il-kategorija ‘IFMi
oħra’.

(3)

L-emendi għad-definizzjoni ta’ u r-rekwiżiti imposti fuq listituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi skont id-Direttiva
2009/110/KE għamlu lid-dispożizzjonijiet tar-Regola
ment (KE) Nru 25/2009 tal-Bank Ċentrali Ewropew
(BĊE/2008/32) (4) dwar l-għoti ta’ derogi għar-rekwiżiti
ta’ rappurtar lil istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi skaduti
u għalhekk id-dispożizzjonijiet rispettivi tar-Regolament
(KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32) għandhom jitħassru.

(4)

Il-linji gwida dwar definizzjoni komuni tal-fondi tasswieq tal-flus Ewropei (MMFs) maħruġin fid-19 ta’
Mejju 2010 mill-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli
(CESR), il-predeċessur tal-Awtorità Ewropea għat-Titoli u
s-Swieq, għandhom l-għan li jtejbu l-protezzjoni talinvestitur billi jistabbilixxu l-kriterji li għandhom jiġu
applikati minn kull fond li jixtieq jippromwovi lilu nnifsu

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

bħala MMF u jservu bħala rakkomandazzjoni għal-leġiż
laturi nazzjonali Ewropej għal finijiet superviżorji. Fiddawl ta’ dan, huwa xieraq illi fir-Regolament
BĊE/2008/32 jiddaħħlu kriterji ta’ identifikazzjoni
ġodda korrispondenti għall-MMFs għal finijiet ta’ statis
tika tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali sabiex ilpopolazzjoni tal-MMFs tiġi allinjata mal-kriterji ta’ iden
tifikazzjoni li huma mistennija li japplikaw għal finijiet
superviżorji skont il-fuq imsemmija Linji Gwida tal-CESR.
Fl-istess waqt, din il-bidla għandha l-għan li żżid it-tras
parenza fis-suq u tiffaċilita r-rappurtar dwar il-ġestjoni
tal-fondi,

ĠU L 318, 27.11.1998, pġ. 8
C(2011) 5090 finali
ĠU L 267, 10.10.2009, pġ. 7
ĠU L 15, 20.1.2009, p. 14.

Artikolu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32) huwa emendat
kif ġej:
1. L-Artikolu 1 huwa emendat kif gej:
(a) L-ewwel inċiż huwa sostitwit b’li ġej:
“— “istituzzjoni finanzjarja monetarja” (IFM) tfisser isti
tuzzjoni ta’ kreditu residenti li tappartjeni għal
wieħed mis-setturi li ġejjin:
(i) banek ċentrali;
(ii) istituzzjonijiet ta’ kreditu kif definiti fl-Arti
kolu 4(1) tad-Direttiva 2006/48/KE;
(iii) IFMi oħra, jiġifieri (1) istituzzjonijiet finanzjarji
oħra li n-negozju tagħhom huwa li (i) jirċievu
depożiti u/jew sostituti viċini għal depożiti
mingħand entitajiet li mhumiex IFMi; u (ii)
f’isimhom, tal-anqas f’termini ekonomiċi, jagħtu
kreditu u/jew jagħmlu investimenti f’titoli; jew
(2) dawk l-istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi li
huma prinċipalment involuti f’intermedjazzjoni
finanzjarja fil-forma ta’ ħruġ ta’ flus elettroniċi;
(iv) fondi tas-swieq tal-flus (MMFs) kif definiti flArtikolu 1a.
Fir-rigward tal-kriterju fil-punt (iii)(1)(i) aktar ‘il fuq,
il-grad ta’ sostitwibbiltà bejn l-istrumenti maħruġin
minn IFMi oħrajn u d-depożiti mpoġġija ma’ isti
tuzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jiddeterminaw ilklassifikazzjoni tagħhom bħala IFMi, sakemm jisso
disfaw il-kriterju fil-punt (iii)(1)(ii),”.
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(b) It-tmien inċiż huwa sostitwit b’li ġej:
“— “istituzzjoni ta’ flus elettroniċi” u “flus elettroniċi”
ifissru istituzzjoni ta' flus elettroniċi u flus elettroniċi
kif definiti fl-Artikolu 2(1) u 2(2) tad-Direttiva
2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill (*).
___________
(*) ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7.”
2. L-Artiklu 1a li ġej huwa mdaħħal:
“Artikolu 1a
Identifikazzjoni ta’ MMFs
Għall-finijiet ta’ dan l-att legali, l-impriżi ta’ investiment
kollettiv li jikkonformaw mal-kriterji kollha li ġejjin
għandhom jiġu ttrattati bħala MMFs, fejn huma:
(a) jagħmlu investiment bil-għan li jinżamm il-kapital ta’
fond u jingħata rendiment skont ir-rati ta’ imgħax ta’
strumenti tas-suq tal-flus;
(b) jinvestu fi strumenti tas-suq tal-flus li jikkonformaw malkriterji għall-istrumenti tas-suq tal-flus stabbiliti f’Diret
tiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet,
regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi firrigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasfe
ribbli (UCITS) (*), jew depożiti ma’ istituzzjonijiet ta’
kreditu jew, bħala alternattiva, jiżguraw illi l-likwidità u
l-valutazzjoni tal-portafoll li jinvestu fih jiġu evalwati fuq
bażi ekwivalenti;
(c) jiżguraw illi l-istrumenti tas-suq tal-flus li jinvestu fihom
ikunu ta’ kwalità għolja, kif determinat mill-kumpanija
għall-ġestjoni. Il-kwalità ta’ strument tas-suq tal-flus
għandha tiġi kkunsidrata, inter alia, fuq il-bażi tal-fatturi
li ġejjin:
— il-kwalità tal-kreditu tal-istrument tas-suq tal-flus;
— it-tip ta' klassi tal-attiv irrappreżentat mill-istrument
tas-suq tal-flus;
— għal strumenti finanzjarji strutturati, ir-riskju
operattiv u tal-kontroparti inerenti fit-tranżazzjoni
finanzjarja strutturata;
— il-profil tal-likwidità;
(d) jiżgura illi l-portafoll tagħhom ikollu maturità b’medja
ppeżata (WAM) ta’ mhux aktar minn sitt xhur u tul
tal-medja ppeżata (WAL) ta’ mhux aktar minn 12-il
xahar;
(e) jipprovdu valur nett tal-assi (NAV) ta’ kuljum u kalkolu
tal-prezz tal-ishma/unitajiet tagħhom, u sottoskrizzjoni u
fidi ta’ ishma/unitajiet ta’ kuljum;
(f) jillimitaw l-investiment fit-titoli għal dawk b’maturità
residwa sad-data tal-fidi legali ta’ anqas minn jew ekwi
valenti għal sentejn, bil-patt illi ż-żmien li jkun baqa’ saddata li jmiss li fiha terġa tiġi ssettjata mill-ġdid ir-rata ta’
imgħax ikun anqas minn jew ekwivalenti għal 397 jum
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filwaqt li t-titoli b’rata varjabbli għandhom jiġu ssettjati
mill-ġdid għal rata jew indiċi tas-suq tal-flus;
(g) jllimitaw l-investiment f’impriżi ta’ investiment kollettiv
oħra għal dawk li jikkonformaw mad-definizzjoni ta’
MMFs;
(h) ma jesponix ruħhom direttament jew indirettament
għall-ekwità jew materja prima inkluż permezz ta’ deri
vati u li jużaw biss id-derivati skont l-istrateġija għallinvestiment fis-suq tal-flus tal-fond. Derivati li jesponu
l-kambju barrani jistgħu jintużaw biss għal finijiet ta’
iħħeġġjar. Investiment f’titoli li mhumiex f’munita bażi
huwa permess sakemm l-iskopertura tal-munita tkun
iħħeġġjata kollha;
(i) għandhom NAV kostanti jew varjabbli.
___________
(*) ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32.”
3. Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 4 huwa mħassar.
4. Mingħajr preġudizzju għal Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament,
f’Parti 1 ta’ Anness I, Taqsima 2 hija sostitwita b’li ġej:
“Taqsima 2: Speċifikazzjonjiet għall-kriterji għall-identifi
kazzjoni tal-MMFs
Għall-finijiet ta’ Artikolu 1a ta’ dan ir-Regolament:
(a) l-istrument tas-suq tal-flus għandu jkun meqjus bħala ta’
kwalita ta’ kreditu għolja, jekk ikun ingħata wieħed millogħla żewġ klassifikazzjonijiet tal-kreditu fuq żmien qasir
disponibbli minn kull aġenzija ta’ klassifikazzjoni talkreditu rikonoxxuta li tkun ikklassifikat l-istrument jew,
jekk l-istrument mhux ikklassifikat, ikun ta’ kwalità ekwi
valenti kif determinat mill-proċess ta’ klassifikazzjoni
intern tal-kumpanija għall-ġestjoni. Fejn aġenzija ta’ klas
sifikazzjoni tal-kreditu rikonoxxuta taqsam l-ogħla klas
sifikazzjoni fuq żmien qasir f’żewġ katergoriji, żewġ klas
sifikazzjonijiet għandhom jitqiesu bħala kategorija waħda
u għaldaqstant l-ogħla klassifikazzjoni disponibbli;
(b) il-fond tas-suq tal-flus jista’ bħala eċċezzjoni għarrekwiżit fil-paragrafu (a), iżomm ħruġ sovran li huwa
mill-anqas ta’ kwalita’ ta’ klassifika ta’ investiment, fejn
‘ħruġ sovran’ tfisser strumenti tas-suq tal-flus maħruġin
jew iggarantiti minn awtorità ċentrali, reġjonali jew lokali
jew bank ċentrali ta’ Stat Membru, il-BĊE, l-Unjoni
Ewropea jew il-Bank Ewropew għall-Investiment;
(c) meta jkun qed jiġi kkalkolat il-WAL għal titoli, inklużi
strumenti finanzjarji strutturati, il-kalkolazzjoni tal-matu
rità hija bbażata fuq il-maturità residwa sal-fidi legali talistrumenti. Madankollu, fejn strument finanzjarju jkollu
opzjoni ta’ bejgħ integrata, id-data tat-twettiq tal-opzjoni
ta’ bejgħ tista’ tintuża minflok il-maturità residwa legali
biss jekk il-kundizzjonijet li ġejjin ikunu sodisfatti f’kull
ħin:
— l-opzjoni ta’ bejgħ tista’ tiġi eżerċitata liberament
mill-kumpanija għall-ġestjoni fid-data tal-eżerċitar
tagħha;
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— il-prezz tal-eżerċitar tal-opzjoni ta’ bejgħ jibqa’ viċin
tal-valur mistenni tal-istrument fid-data tal-eżerċitar li
jmiss;

(g) ‘strumenti tas-suq tal-flus’ tfisser strumenti li normalment
jiġu negozjati fis-suq tal-flus li huma likwidi u għandhom
valur li jista’ jiġi determinat b’mod preċiż f’kull ħin;

— l-istrateġija għall-investiment tal-MMF timplika illi
hemm probabbiltà għolja illi l-opzjoni tiġi eżerċitata
fid-data tal-eżerċitar li jmiss;

(h) ‘kumpanija għall-ġestjoni’ tfisser kumpanija li n-negozju
regolari tagħha huwa l-ġestjoni tal-portafoll ta’ MMF.”.

(d) meta jkunu qed jiġu kkalkulati kemm il-WAL kif ukoll ilWAM, l-impatt tal-istrumenti finanzjarji derivati, id-depo
żiti u t-tekniċi ta’ ġestjoni tal-portafoll effiċjenti
għandhom jiġu kkunsidrati;
(e) ‘maturità b’medja ppeżata’ (WAM) għandha tfisser kejl
tat-tul ta’ żmien medju sal-maturità tat-titoli sottostanti
kollha fil-fond ippeżat sabiex jirrifletti l-investimenti
relattivi f’kull strument, bl-assunzjoni illi l-maturità ta’
strument b’rata varjabbli hija ż-żmien li għad baqa’
sakemm tiġi ssettjata mill-ġdid ir-rata ta’ imgħax għarrata tas-suq tal-flus, minflok iż-żmien li għad baqa’ qabel
ma jkollu jitħallas lura l-valur prinċipali tat-titolu. Filprattika, il-WAM jintuża biex titkejjel is-sensittività ta’
MMF għat-tibdil fir-rati ta’ imgħax tas-suq tal-flus;
(f) ‘tul tal-medja ppeżata’ (WAL) għandha tfisser il-medja
ppeżata taż-żmien li għad fadal sal-maturità ta' kull titolu
miżmum f'fond, jiġifieri ż-żmien sakemm il-kapital
jitħallas lura kollu, filwaqt li jiġi injorat l-imgħax u
mingħajr skont. Bil-kontra tal-kalkolazzjoni tal-WAM,
il-kalkolazzjoni tal-WAL għal titoli b’rata varjabbli u stru
menti finanzjarji strutturati ma tippermettix l-użu ta’ dati
biex jiġu ssettjati mill-ġdid id-dati tal-imgħax u minflok
tuża biss il-maturità finali ddikjarata ta’ titolu. il-WAL
jintuża biex jitkejjel ir-riskju ta’ kreditu, peress illi aktar
ma jdum jiġi pospost ir-rimborż tal-kapital, aktar ikun
għoli r-riskju ta’ kreditu. Il-WAL jintuża wkoll biex jiġi
limitat ir-riskju tal-likwidità;

Artikolu 2
Dispożizzjoni tranżitorja
Il-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) jistgħu jkomplu jiġbru tagħrif
statistiku taħt ir-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32)
mingħand l-MMFs residenti fl-Istati Membri tagħhom identifikati
skont il-verżjoni preċedenti ta’ Taqsima 2 ta’ Parti 1 ta’ Anness I
għar-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32) sa mhux
aktar tard mill-31 ta’ Jannar 2012. Huma għandhom jinnoti
fikaw lill-MMFs kollha kkonċernati bid-deċiżjoni tagħhom li
japplikaw din id-dispożizzjoni tranżitorja. Il-BĊNi għandhom
jibdew jiġbru t-tagħrif statistiku mingħand l-MMFs identifikati
skont l-Artikolu 1a tar-Regolament (KE) Nru 25/2009
(BĊE/2008/32) sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Frar 2012.
Artikolu 3
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara lpubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-25 ta’ Awwissu 2011.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE
Il-President tal-BĊE
Jean-Claude TRICHET
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2011/522/PESK
tat-2 ta’ Settembru 2011
li temenda d-Deċiżjoni 2011/273/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod
partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Id-Deċiżjoni 2011/273/PESK hija b’dan emendata kif ġej:

Billi:

(1) Għandhom jiżdiedu l-Artikoli li ġejjin:

(1)

(2)

Fid-9 ta’ Mejju 2011, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni
2011/273/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja (1).
Fit-18 ta’ Awwissu 2011, l-Unjoni kkundannat bl-akbar
qawwa l-kampanja brutali li Bashar Al-Assad u r-reġim
tiegħu kienu qed iwettqu kontra l-poplu tagħhom stess li
kienet wasslet għall-qtil jew il-feriment ta’ ħafna ċittadini
Sirjani. L-Unjoni enfasizzat ripetutament li r-ripressjoni
brutali għandha titwaqqaf, li għandhom jiġu meħlusin
id-dimostranti arrestati, li għandu jiġi permess l-aċċess
liberu għall-organizzazzjonijiet umanitarji internazzjonali
u dawk tad-drittijiet tal-bniedem u għall-mezzi tax-xandir,
u li għandu jitnieda djalogu nazzjonali ġenwin u
inklussiv. It-tmexxija Sirjana, madankollu, baqgħet tisfida
l-appelli mill-Unjoni kif ukoll mill-komunità internazzjo
nali inġenerali.

(3)

F’dan il-kuntest, l-Unjoni ddeċidiet li tadotta miżuri
restrittivi addizzjonali kontra r-reġim Sirjan.

(4)

Ir-restizzjonijiet fuq l-ammissjoni u l-iffriżar ta’ fondi u
riżorsi ekonomiċi għandhom jiġu applikati għal persuni u
entitajiet addizzjonali li jibbenefikaw minn jew
jappoġġaw lir-reġim, partikolarment persuni u entitajiet
li jiffinanzjaw lir-reġim, jew jipprovdu appoġġ loġistiku
lir-reġim, partikolarment l-apparat tas-sigurtà, jew li
jimminaw l-isforzi lejn tranżizzjoni paċifika għad-demok
razija fis-Sirja.

(5)

Barra minn hekk, għandhom ikunu pprojbiti x-xiri, l-im
portazzjoni jew it-trasport mis-Sirja ta’ żejt mhux
maħdum u prodotti petroliferi.

(6)

F’dan ir-rigward, għandu jkun innutat li ġiet deċiża millKunsill sospensjoni parzjali tal-Ftehim ta’ Kooperazzjoni
bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika
Għarbija Sirjana (2) permezz tad-Deċiżjoni 2011/523/UE
tat-2 ta’ Settembru 2011 (3),

(1) ĠU L 121, 10.5.2011, p. 11.
(2) ĠU L 269, 27.9.1978, p. 2.
(3) Ara l-paġna 19 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

“Artikolu 2a
1.
Ix-xiri, l-importazzjoni jew it-trasport mis-Sirja ta’ żejt
mhux maħdum u prodotti petroliferi huma pprojbiti.
2.
Huma pprojbiti l-għoti, direttament jew indirettament,
ta’ finanzjament jew ta’ għajnuna finanzjarja, inklużi deri
vattivi finanzjarji, kif ukoll assigurazzjoni u riassigurazzjoni,
relatati mal-projbizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1.
3.
Hija pprojbita l-parteċipazzjoni, konsapevolment jew
b’intenzjoni, f’attivitajiet li għandhom bħala għan jew effett
l-evażjoni tal-projbizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2.
Artikolu 2b
Il-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2a għandhom ikunu
mingħajr preġudizzju għall-eżekuzzjoni, sal-15 ta’
Novembru 2011, ta’ obbligi previsti f’kuntratti konklużi
qabel it-2 ta’ Settembru 2011.”;
“Artikolu 4a
L-ebda pretensjoni, inkluża dik għal kumpens jew
kwalunkwe pretensjoni oħra ta’ dan it-tip, bħal pretensjoni
ta’ tpaċija jew pretensjoni koperta minn garanzija, f’rabta
ma’ kwalunkwe kuntratt jew transazzjoni li t-twettiq
tagħhom kien ġie affettwat, direttament jew indirettament,
kompletament jew parzjalment, minħabba miżuri koperti
minn din id-Deċiżjoni, ma għandha tiġi konċessa lill-persuni
jew l-entitajiet indikati elenkati fl-Anness, jew lil kwalunkwe
persuna jew entità oħra fis-Sirja, inkluż il-Gvern tas-Sirja,
jew lil kwalunkwe persuna jew entità li tressaq pretensjoni
permezz ta’ jew għall-benefiċċju ta’ kwalunkwe tali persuna
jew entità.”.
(2) L-Artikolu 3(1) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“1.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa
sabiex jimpedixxu d-dħul fit-territorji tagħhom jew it-tran
situ minnu, tal-persuni responsabbli mir-repressjoni vjolenti
kontra l-popolazzjoni ċivili fis-Sirja, ta’ persuni li jibbene
fikaw minn jew li jappoġġaw ir-reġim, u persuni assoċjati
magħhom, kif elenkati fl-Anness.”.
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(3) L-Artikolu 4(1) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“1.
Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil,
jew huma proprjetà ta’, miżmuma jew ikkontrollati minn,
persuni responsabbli mir-repressjoni vjolenti kontra l-popo
lazzjoni ċivili fis-Sirja, persuni u entitajiet li jibbenefikaw
minn jew li jappoġġaw ir-reġim, u persuni u entitajiet assoċ
jati magħhom, kif elenkati fl-Anness, għandhom jiġu ffri
żati.”.
(4) Il-punti li ġejjin għandhom jiżdiedu mal-Artikolu 4(3):
“(e) meħtieġa għal skopijiet umanitarji, bħat-twassil jew liffaċilitar tat-twassil ta’ assistenza, inklużi provvisti
mediċi, ikel, ħaddiema umanitarji u assistenza relatata,
jew l-evakwazzjoni ta’ ċittadini barranin mis-Sirja;
(f) destinati sabiex jitqiegħdu ġewwa, jew jinħargu minn,
kont ta’ missjoni diplomatika jew konsulari jew ta’ or
ganizzazzjoni internazzjonali li tgawdi immunitajiet
skont id-dritt internazzjonali, safejn tali pagamenti

L 228/17

jkunu maħsubin biex jintużaw għal skopijiet uffiċjali talmissjoni diplomatika jew konsulari jew tal-organizzazz
joni internazzjonali.”.
Artikolu 2
Il-persuni u l-entitajiet elenkati fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni
għandhom jiżdiedu mal-lista li tinsab fl-Anness tad-Deċiżjoni
2011/273/PESK.
Artikolu 3
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni
tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Settembru 2011.
Għall-Kunsill
Il-President
M. DOWGIELEWICZ

MT
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ANNESS
Persuni u entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2
A. Persuni
Isem

Informazzjoni identifikattiva
(data tat-twelid, post tat-twelid …)

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Fares CHEHABI

President tal-Kamra tal-Kummerċ
u tal-industrija ta' Alep. Jappoġġa
ekonomikament lir-reġim Sirjan.

2.09.2011

2.

Emad GHRAIWATI

President tal-Kamra tal-Industrija
ta' Damasku (Zuhair Ghraiwati
Sons). Jappoġġa ekonomikament
lir-reġim Sirjan.

2.09.2011

3.

Tarif AKHRAS

Fundatur
tal-Akhras
Group
(prodotti, kummerċ, ipproċessar
u loġistika), Homs. Jappoġġa
ekonomikament lir-reġim Sirjan.

2.09.2011

4.

Issam ANBOUBA

President ta' Issam Anbouba Est.
għall-agro-industrija.
Jappoġġa
ekonomikament lir-reġim Sirjan.

2.09.2011

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

B. Entitajiet
Isem

1.

Mada Transport

Sussidjarja tal-Holding Cham
(Sehanya daraa Highway, P.O.
Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entità ekonomika li tiffinanzja rreġim.

2.09.2011

2.

Cham Investment
Group

Sussidjarja tal-Holding Cham
(Sehanya daraa Highway, P.O.
Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entità ekonomika li tiffinanzja rreġim.

2.09.2011

3.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh
sqr. Damascus
P.O. Box: 2337 Damascus
Syrian Arab Republic
tel: (+963) 11 2456777 u
2218602
Fax: (+963) 11 2237938 u
2211186
Posta elettronika tal-Bank:
Publicrelations@reb.sy,
Website: www.reb.sy

Bank proprjetà tal-gvern li
jipprovdi appoġġ finanzjarju lirreġim.

2.09.2011

3.9.2011
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DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL
tat-2 ta’ Settembru 2011
li parzjalment tissospendi l-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Koperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika
Ewropea u r-Repubblika Għarbija Sirjana
(2011/523/UE)
dwar “Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubb
lika Għarbija Sirjana” li fiha hija fakkret li fir-rapport
tagħha tat-18 ta' Awwissu, il-missjoni esploratorja fisSirja mitluba mill-Kunsill għad-Drittijiet tal-Bniedem
kienet sabet sitwazzjoni konsistenti ta' ksur tad-drittijiet
tal-bniedem mifrux jew sistematiku mill-forzi tas-sigurtà
u militari Sirjani, inkluż qtil, għajbien sfurzat, tortura,
ċaħda tal-libertà, u persekuzzjoni. Il-Kummissarju Għoli
qieset li l-iskala u n-natura ta' dawn l-atti jistgħu jitqiesu
bħala krimini kontra l-umanità u ħeġġet lill-membri talKunsill tas-Sigurtà biex jikkunsidraw li jirreferu s-sitwazz
joni attwali fis-Sirja lill-Qorti Kriminali Internazzjonali.

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207 flimkien mal-Arti
kolu 218(9) tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,
Billi:
(1)

Fit-18 ta' Jannar 1977, il-Komunità Ekonomika Ewropea
u r-Repubblika Għarbija Sirjana kkonkludew Ftehim ta’
Koperazzjoni ( ″il-Ftehim ta' Koperazzjoni ″) (1) biex
jippromwovu l-koperazzjoni ġenerali bil-ħsieb li jsaħħu
r-relazzjonijiet ta' bejniethom.

(2)

Il-Ftehim ta’ Koperazzjoni huwa bbażat fuq ix-xewqa
komuni tal-Partijiet li jżommu u jsaħħu r-relazzjonijiet
ta’ ħbiberija skont il-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet
Uniti.

(3)

Skont l-Artikolu 3(5) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,
fir-relazzjonijiet tagħha mad-dinja inġenerali, l-Unjoni
għandha notevolment iżżid il-paċi, is-sigurtà u l-protezz
joni tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll l-osservanza stretta
u l-iżvilupp tad-dritt internazzjonali, inkluż ir-rispett
għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti.

(4)

Skont l-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,
l-azzjoni tal-Unjoni fix-xena internazzjonali għandha
tkun iggwidata mill-prinċipji li ispiraw il-ħolqien, l-iżvi
lupp u t-tkabbir tagħha u li hija tfittex tippromwovi fiddinja inġenerali: id-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-univer
salità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u l-liber
tajiet fundamentali, ir-rispett għad-dinjità umana, il-prin
ċipju ta’ ugwaljanza u solidarjetà, u r-rispett għall-prin
ċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u għad-dritt inter
nazzjonali.

(5)

Minn Marzu 2011, kibru l-protesti kontra l-abbużi speċi
fiċi tal-poter minn uffiċjali Sirjani f'kuntest ġenerali ta'
skuntentizza ekonomika u politika dejjem tikber. Protesti
kawti li bdew f'reġjuni marġinalizzati żviluppaw f'ribell
joni madwar il-pajjiż kollu. L-awtoritajiet Sirjani wieġbu,
u qed ikomplu jwieġbu, b' mod vjolenti ħafna inkluż blisparar fuq dimostranti paċifiċi.

(6)

Fit-18 ta’Awwissu 2011, il-Kummissarju Għoli tan-NU
għad-Drittijiet tal-Bniedem ħarġet stqarrija lis-17-il Sess
joni Speċjali tal-Kunsill dwar id-Drittijiet tal-Bniedem

(1) ĠU L 269, 27.9.1978, p. 2.

(7)

Fl-istess jum, l-Unjoni kkundannat il-kampanja brutali li
saret minn Bashar Al-Assad u r-reġim tiegħu kontra lpoplu tagħhom stess li kienet wasslet għall-qtil jew korri
ment ta’ ħafna ċittadini Sirjani. L-Unjoni ripetutament
enfasizzat li r-ripressjoni brutali trid tieqaf, il-manifestanti
detenuti jridu jinħelsu, l-organizzazzjonijiet umanitarji u
tad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali u l-midja jridu
jingħataw aċċess ħieles, u jrid jitnieda djalogu nazzjonali
ġenwin u inklużiv. Il-mexxejja Sirjani, madankollu,
komplew jisfidaw is-sejħiet tal-Unjoni u l-komunità inter
nazzjonali aktar wiesgħa.

(8)

Fit-23 ta’ Awwissu 2011, il-Kunsill għad-Drittijiet talBniedem adotta riżoluzzjoni dwar il-vjolazzjonijiet gravi
tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Għarbija tas-Sirja
li fiha kkundanna bil-qawwa l-vjolazzjonijiet gravi u
persistenti tad-drittijiet tal-bniedem min-naħa tal-awtori
tajiet Sirjani, tenna s-sejħa tiegħu lill-awtoritajiet Sirjani
biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom taħt il-liġi inter
nazzjonali, enfasizza l-ħtieġa għal investigazzjoni inter
nazzjonali, trasparenti, indipendenti u immedjata dwar
l-allegat ksur tal-liġi internazzjonali, inklużi azzjonijiet li
jistgħu jikkostitwixxu krimini kontra l-umanità u biex
dawk li kienu responsabbli jirrispondu għal għemilhom,
u ddeċieda li jibgħat kummissjoni internazzjonali indi
pendenti ta’ inkjesta biex tinvestiga vjolazzjonijiet talliġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja.

(9)

Skont il-Preambolu tal-Ftehim ta' Koperazzjoni, iż-żewġ
Partijiet xtaqu, permezz tal-konklużjoni ta' dan il-Ftehim,
juru x-xewqa komuni tagħhom li jżommu u jsaħħu re
lazzjonijiet ta’ ħbiberija skont il-prinċipji tal-Karta tanNazzjonijiet Uniti. Fiċ-ċirkostanzi kurrenti, l-Unjoni
tikkunsidra li s-sitwazzjoni attwali fis-Sirja tmur b'mod
ċar kontra l-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti li
jikkostitwixxu l-bażi tal-koperazzjoni bejn is-Sirja u lUnjoni.

(10)

Fid-dawl tal-gravità estrema tal-ksur li sar min-naħa tasSirja tad-dritt internazzjonali ġenerali u tal-prinċipji talKarta tan-Nazzjonijiet Uniti, l-Unjoni ddeċidiet li tadotta
miżuri restrittivi addizzjonali kontra r-reġim Sirjan.

L 228/20

(11)

(12)
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F’dan ir-rigward, l-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Koperaz
zjoni għandha tkun parzjalment sospiża sa meta l-awto
ritajiet Sirjani jtemmu l-ksur sistematiku tad-drittijiet talbniedem u jkunu jistgħu mill-ġdid jitqiesu bħala
konformi mad-dritt internazzjonali ġenerali u mal-prin
ċipji li jiffurmaw il-bażi tal-Ftehim ta' Koperazzjoni.
Meta jitqies li s-sospensjoni għandu jkollha l-għan li
tolqot lill-awtoritajiet Sirjani biss u mhux lill-poplu tasSirja, is-sospensjoni għandha tkun limitata. Billi filpreżent iż-żejt mhux raffinat u l-prodotti petroliferi
huma l-prodotti li l-kummerċ tagħhom l-aktar jibbenefika
lir-reġim Sirjan u li għalhekk jappoġġjaw il-politiki ripres
sivi tiegħu, is-sospensjoni tal-Ftehim għandha tkun limi
tata għaż-żejt mhux raffinat u l-prodotti petroliferi,

3.9.2011

huma sospiżi safejn huma kkonċernati l-miżuri elenkati flAnness ta’ din id-Deċiżjoni.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tiġi notifikata lir-Repubblika Għarbija
Sirjana.
Artikolu 3
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazz
joni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Settembru 2011.
ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-Artikoli 12, 14 u 15 tal-Ftehim ta’ Koperazzjoni bejn ilKomunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Għarbija Sirjana

Għall-Kunsill
Il-President
M. DOWGIELEWICZ

3.9.2011
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ANNESS
Lista tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 1
(1) L-importazzjoni ta' żejt mhux raffinat u ta' prodotti petroliferi fl-Unjoni jekk dawn
(a) joriġinaw fis-Sirja; jew
(b) ġew esportati mis-Sirja;
(2) Ix-xiri ta’ żejt mhux raffinat jew ta’ prodotti petroliferi li jinsabu fis-Sirja jew li joriġinaw fiha;
(3) It-trasport taż-żejt mhux raffinat jew tal-prodotti petroliferi jekk dawn joriġinaw fis-Sirja, jew ikunu qed jiġu esportati
mis-Sirja lejn kwalunkwe pajjiż ieħor;
(4) Il-forniment, direttament jew indirettament, ta' finanzjament jew assistenza finanzjarja, inklużi derivattivi finanzjarji,
kif ukoll assigurazzjoni u riassigurazzjoni, relatati mal-punti (1), (2) u (3); u
(5) Il-parteċipazzjoni, b'mod konxju u intenzjonali, f’attivitajiet li l-għan jew l-effett tagħhom huwa li, direttament jew
indirettament, jevitaw il-projbizzjonijiet stabbiliti fil-punti (1), (2), (3) jew (4).

L 228/21

L 228/22

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

3.9.2011

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
tat-23 ta’ Marzu 2011
dwar l-għajnuna mill-Istat C 28/05 (ex NN 18/05, ex N 517/2000), implimenta mill-Ġermanja lil
Glunz AG u OSB Deutschland GmbH
(notifikata bid-dokument numru C(2011) 1764)
(It-test bil-Ġermaniż biss huwa awtentiku)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/524/UE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, b’mod partikolari l-Artikolu 108(2)(1) (1),

(4)

Konsegwentement, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiż
joni oħra fuq il-bażi tan-notifika tal-Ġermanja datata s7 ta’ Awwissu 2000.

(5)

Permezz ta’ ittra datata s-17 ta’ Diċembru 2004 ilKummissjoni talbet lill-Ġermanja jekk xtaqietx tissotto
metti aktar informazzjoni dwar in-notifika tas-7 ta’
Awwissu 2000 minħabba l-annullament tad-deċiżjoni
tal-Kummissjoni. Fit-3 ta’ Marzu ħarġet tfakkira f’din ilkwistjoni. Il-Ġermanja wieġbet b’ittra datata t-23 ta’
Marzu 2005, iżda ma ppreżentat l-ebda informazzjoni
addizzjonali f’dak l-istadju.

(6)

L-għajnuna preżenti ngħatat mill-Ġermanja fi Frar 2000
suġġetta għall-kundizzjoni li tkun approvata millKummissjoni. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal25 ta’ Lulju 2001 li ma tqajjimx oġġezzjonijiet, ilĠermanja bdiet bil-ħlas tal-għajnuna.

(7)

Wara l-annullament mill-Qorti tad-deċiżjoni tal-25 ta’
Lulju 2001, irriżultat pożizzjoni legali daqs li kieku dik
id-deċiżjoni qatt ma ttieħdet u b’hekk il-Ġermanja ma
rċeviet l-ebda approvazzjoni tal-Kummissjoni għall-inten
sità ta’ għajnuna proposta (5). Għalhekk, il-Kummissjoni
rreġistrat il-każ fir-reġistru ta’ għajnuna mogħtija illegal
ment bin-numru NN 18/05.

(8)

Permezz ta’ ittra datata l-20 ta’ Lulju 2005 il-Kummiss
joni infurmat lill-Ġermanja bid-deċiżjoni tagħha li tibda
proċedura skont l-Artikolu 108(2) tat-TFUE fir-rigward
tal-għajnuna.

(9)

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tibda l-proċedura ġiet ipp
ubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċċjali tal-Unjoni Ewropea (6). IlKummissjoni stiednet partijiet interessati biex jissotto
mettu l-kummenti tagħhom dwar l-għajnuna.

(10)

Il-Kummissjoni rċeviet kummenti mingħand parti waħda.
Dawn il-kummenti ġew mgħoddija lill-Ġermanja li
ngħatat l-opportunità li tikkummenta; il-pożizzjoni talĠermanja waslet b’ittri datati l-24 ta’ Ottubru 2005 u
l-24 ta’ Jannar 2006.

Wara li kkunsidrat il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea,
b’mod partikolari l-Artikolu 62(1)(a) tiegħu,

Wara li sejħet lill-partijiet interessati biex jissottomettu lkummenti tagħhom skont dawk id-dispożizzjonijiet (2) u b’kun
siderazzjoni tal-kummenti tagħhom,

Billi:

I. PROĊEDURA
(1)

Permezz ta’ ittra datata l-4 ta’ Awwissu 2000, reġistrata
fis-7 ta’ Awwissu 2000, il-Ġermanja nnotifikat lillKummissjoni bl-intenzjoni tagħha li tipprovdi għajnuna
b’intensità ta’ 35 % favur proġett ta’ investiment ta’ Glunz
AG u OSB Deutschland GmbH, bl-għan li jistabbilixxu
ċentru integrat għall-ipproċessar tal-injam f’Nettgau
(Sachsen-Anhalt). L-għajnuna proposta kienet reġistrata
bin-numru N 517/2000.

(2)

Wara s-sottomissjoni ta’ informazzjoni addizzjonali, ilKummissjoni adottat deċiżjoni fil-25 ta’ Lulju 2005 li
ma tqajjem l-ebda oġġezzjoni għal intensità ta’ għajnuna
ta’ 35 % ibbażata fuq il-Qafas ta’ Għajnuna Reġjonali
Multisettorjali għal proġetti kbar ta’ investiment (3) (’il
quddiem imsejjaħ “QRM 1998”).

(3)

Bis-sentenza tal-1 ta’ Diċembru 2004, Kronofrance/Kum
missjoni T-27/02 (4), il-Qorti ddeċidiet li tannulla din iddeċiżjoni tal-Kummissjoni.

(1) B’effett mill-1 ta’ Diċembru 2009 l-Artikoli 107 u 108 TFUE jissos
titwixxu l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE. L-Artikoli 87 u 88 tatTrattat KE u l-Artikoli 107 u 108 TFUE huma essenzjalment identiċi.
Għall-iskopijiet ta’ din id-Deċiżjoni, referenza għall-Artikoli 107 u
108 TFUE għandha tiftiehem bħala referenza għall-Artikoli 87 u
88 tat-Trattat KE rispettivament, fejn applikabbli.
(2) ĠU C 263 tat-22 ta’ Ottubru 2005, p. 7.
(3) ĠU C 107 tas-7 ta’ April 1998, p. 7.
(4) Ġabra 2004, II-4177.

(5) Paragun ma’ Kawża C-199/06 (CELF), Ġabra 2008, I-469, paragrafi
60-64.
(6) Ara nota 2.
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Permezz ta’ ittra datata t-28 ta’ Frar 2006 il-Ġermanja
talbet is-sospensjoni tal-proċedura formali ta’ investigazz
joni skont l-Artikolu 7(6)(3) tar-Regolament (KE) Nru
659/1999 tal-Kunsill tat-22 ta’ Marzu 1999 li jistabbi
lixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93
tat-Trattat tal-KE (7), peress li s-sentenza Kronofrance/
Kummissjoni ġiet appellata quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja
tal-Unjoni Ewropea mill-Ġermanja u Glunz AG (każijiet
konġunti C-75/05 P u C-80/05 P).

(18)

L 228/23

Skont informazzjoni tal-Ġermanja kienu diġà tħallsu lammont ta’ […] (*) EUR fuq il-bażi tat-28 Pjan Qafas
tal-kompitu konġunt “Titjib tal-infrastruttura ekonomika
reġjonali” u l-ammont ta’ […] bħala investiment. Għal
hekk, l-ammont totali tal-għajnuna ta’ EUR […] kien diġà
tħallas mill-Ġermanja lill-benefiċjarji (mill-ammont totali
miftiehem ta’ EUR 69 797 988).

2.2. IL-BENEFIĊJARJI
(12)

Permezz ta’ ittra datata d-9 ta’ Marzu 2006, il-Kummiss
joni approvat is-sospensjoni tal-proċeduri sakemm
tittieħed deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawżi
konġunti C-75/05 P u C-80/05 P, Ġermanja et al./Kro
nofrance.

(13)

Il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha tal-11 ta’
Settembru 2008 (8) ikkonfermat id-deċiżjoni tal-Qorti.
Wara dan, il-proċedura formali ta’ investigazzjoni fil-każ
C-28/2005 tkompliet.

(14)

Il-Ġermanja ssottomettiet aktar informazzjoni b’ittra
datata l-4 ta’ Awwissu 2009, u wara rikjesta għal aktar
informazzjoni mill-Kummissjoni, b’ittra datata d-19 ta’
Lulju 2010.

(19)

Il-benefiċjarji huma tnejn.

(20)

Wieħed mill-benefiċjarji huwa Glunz AG li hu bbażat
f’Hamm (Nordrhein-Westfalen) (’il quddiem “Glunz”) li
twaqqfet fl-1932 u kienet topera fil-kummerċ tal-injam.
Sa mis-sittinijiet il-kumpanija ilha timmanifattura u tbigħ
esklussivament particleboards, fibre boards ta’ densità
medja (MDF), oriented strand board (OSB) u plywood.
Fi żmien in-notifika, Tableros De Fibras S.A. (’il quddiem
“TAFISA”), li tappartjeni għall-grupp Portugiż SONAE,
kellha 96.03 % tal-ishma ta’ Glunz.

(21)

Il-benefiċjarju l-ieħor, OSB Deutschland GmbH (’il
quddiem “OSBD”) tappartjeni 100 % lill-kumpanija
TAFISA u b’hekk hija sister company ta’ Glunz,
minħabba li ż-żewġ kumpaniji huma sussidjarji ta’
TAFISA. OSBD kienet imwaqqfa fis-16 ta’ Lulju 1999 u
wara t-tlestija tal-proġett tal-investiment f’Nettgau bdiet
bil-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti
tal-OSB.

II. DESKRIZZJONI DETTALJATA TAL-GĦAJNUNA
2.1. MIŻURA TAL-GĦAJNUNA
(15)

(16)

(17)

Il-Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt iddeċieda fid-29 ta’
Frar 2000 li jagħti għajnuna ta’ investiment lil Glunz AG
u OSB Deutschland GmbH għall-istabbiliment ta’ ċentru
għall-ipproċessar tal-injam f’Nettgau (Sachsen-Anhalt). Lgħajnuna totali tammonta għal EUR 69 797 988.

Skont in-notifika tal-4 ta’ Awwissu 2000, l-għajnuna hija
mogħtija f’forma ta’ għotja li tammonta għal EUR
46 201 868 fuq il-bażi tat-28 Pjan Qafas tal-kompitu
konġunt “Titjib tal-istruttura ekonomika reġjonali” (9)
approvat mill-Kummissjoni. Din l-għotja tikkorrispondi
għal 23,17 % gross tal-ispejjeż eliġibbli.

Barra minn hekk, premium ta’ investiment huwa
approvat fuq il-bażi tal-Att dwar Il-Premium tal-Investi
ment 1999 (10), li kien appovat mill-Kummissjoni għallammont ta’ EUR 23 596 120. Dan il-premium tal-inves
timent jikkorrispondi għal 11,83 % gross tal-ispejjeż talinvestiment eliġibbli.

(7) ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1.
(8) Ġabra 2008, I-6619.
(9) Għajnuna mill-Istat N 209/99, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni
D/105751 tat-2 ta’ Awwissu 2000
(10) Għajnuna mill-Istat N 702/97, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni
D/12438 tat-30 ta’ Diċembru 1999

2.3. IL-PROĠETT TAL-INVESTIMENT
(22)

Il-post tal-investiment jinsab f’Nettgau (Sachsen-Anhalt),
żona megħjuna skont l-Artikolu 107(3)(a) TFUE fejn lintesità massima tal-għajnuna permissibbli għall-pro
mozzjoni ta’ investimenti ġodda minn kumpaniji kbar
fil-ħin tan-notifika kienet ta’ 35 % gross.

(23)

Glunz u OSBD bnew ċentru integrat għall-ipproċessar
tal-injam li kien jikkonsisti f’żewġ impjanti konnessi
ma’ xulxin fuq art li kienet għadha ma ġietx użata għal
għanijiet kummerċjali. Fl-ewwel impjant, li jappartjeni lillOSBD, jiġu manifatturati prodotti tal-OSB u fit-tieni
impjant li jappartjeni lil Glunz, jiġu manifatturati partic
leboards. Il-Ġermanja tinforma li ż-żewġ linji tal-pro
duzzjoni taż-żewġ impjanti huma konnessi flimkien
b’infrastruttura teknika komuni. Il-folji tal-OSB u l-partic
leboards huma mbagħad proċessati u rfinuti mill-istess
apparat tal-ixkatlar, apparat tal-kisi u tal-groove and
tongue. Barra minn hekk, skont il-Ġermanja, frazzjonijiet
fini li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-folji tal-OSB huma
użati f’impjant ta’ particleboards fil-qrib. Amministrazz
joni ċentrali tamministra ż-żewġ impjanti iklużi lkummerċjalizzazzjoni, il-ksib u d-distribuzzjoni.

(*) Soġġetta għas-segretezza professjonali.
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Skont informazzjoni mill-Ġermanja, iċ-ċentru integrat
għall-ipproċessar tal-injam ta’ Glunz u OSBD joffri
ħafna vantaġġi minħabba disinn aħjar tal-installazjonijiet
u tal-infrastruttura teknika komuni, speċjalment rigward
l-ipproċessar tal-pannelli tal-injam immanifatturati.
B’hekk huwa possibbli użu ottimu tal-għażla tal-injam,
rendiment aħjar tal-materja prima u ċiklu intern ta’ riċik
laġġ.

Skont in-notifika tas-7 ta’ Awwissu 2000, parti mill-għaj
nuna hija mogħtija lill-impjant tal-OSB u parti oħra lillimpjant tal-particleboards. L-għajnuna lill-impjant talOSB tammonta għal 28,61 miljun EUR fi spejjeż ta’
investiment eliġibbli ta’ 81,8 miljun EUR, li jikkorris
pondu għal intensità ta’ 35 % gross. L-għajnuna lillimpjant tal-particleboards tammonta għal 41,48 miljun
EUR fi spejjeż ta’ investiment eliġibbli ta’ 117,6 miljun
EUR, li jikkorrispondu għal intensità ta’ 35 % gross.

Fil-ħin tan-notifka l-Ġermanja stmat li jinħolqu 355
impjieg permanenti fiċ-ċentru integrat għall-ipproċessar
tal-injam f’Nettgau, minnhom 234 fl-impjant tal-particle
boards u 121 fl-impjant tal-OSB. Barra minn hekk, fiżżoni megħjuna kellhom jinħolqu 520 impjieg indirett,
fejn 33 minnhom ikunu assigurazzjoni tal-impjiegi eżis
tenti. L-investiment il-ġdid f’Nettgau kellu jsir bejn Jannar
2000 u l-aħħar tal-2002, u l-produzzjoni kienet maħsuba
li tinbeda matul is-sena 2001. Operazzjoni sħiħa kellha
tintlaħaq wara sentejn.

(27)

Il-kapaċità tal-produzzjoni tal-impjant il-ġdid tal-OSB
kienet stmata b’ […]m3 għas-sena 2002. Il-kapaċità talprodotti tal-OSB tal-grupp TAFISA għas-sena 1999
kienet ta’ […]m3.

(28)

Il-kapaċità tal-produzzjoni tal-impjant tal-particleboards
tal-grupp Glunz kienet ta’ […] m3 għas-sena 1999.
Skont l-informazzjoni tal-Ġermanja l-kapaċità totali talproduzzjoni għandha tiżdied għal […] m3 permezz ta’
[…] m3 tal-impjant ta’ Nettgau.

III. RAĠUNIJIET

GĦALL-FTUĦ
TAL-PROĊEDURA
FORMALI TA’ INVESTIGAZZJONI

(29)

L-intensità massima tal-għajnuna li tista’ tiġi approvata
taħt il-QRM 1998 hija determinata fuq kalkolu li jinkludi
numru ta’ fatturi ta’ valutazzjoni, b’mod partikolari lfattur li jirrifletti s-sitwazzjoni tal-kompetizzjoni fis-settur
industrijali konċernat (Fattur T); dan il-fattur jista’ jkollu
wieħed minn erba’ valuri: 0,25, 0,5, 0,75 jew 1. Dan ilfattur jista’ jingħata l-valur 1 jekk is-settur industrijali
(definit fil-livell ta’ NACE l-aktar baxx) mhux konfrontat
b’kapaċità żejda (test għal kapaċità żejda) u/jew jekk is-
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suq rilevanti (definit bħala l-prodott affettwat u s-sostituti
tiegħu) mhux suq li qed jiċkien (test għal suq jiċkien).

(30)

Fid-deċiżjoni tagħha li tibda l-proċedura skont l-Arti
kolu 108(2) TFUE, il-Kummissjoni esprimiet dubji dwar
id-definizzjoni tas-suq rilevanti li għalih tappartjeni lOSB, u b’hekk ma setgħetx tiddetermina jekk is-suq
hux qed jiċkien jew le rigward l-iffissar tal-fattur tal-kom
petizzjoni “T”.

IV. KUMMENTI MILL-PARTIJIET INTERESSATI
(31)

Fit-22 ta’ Novembru 2005 il-Kummissjoni rċeviet dikja
razzjoni konġunta (11) minn kompetituri li jappartjenu lil
KronoGroup Switzerland (Kronotex GmbH & Co. KG,
Kronoply GmbH & Co. KG u Kronofrance S.A.).

(32)

Fis-sottomissjoni tagħhom il-kumpaniji ta’ KronoGroup
argumentaw li s-suq għandu jkun definit biex jinkludi
OSB u plywood magħmul minn injam artab. Biex
jappoġġjaw din id-dikjarazzjoni l-partijiet irreferew għal
studju ta’ Jaakko Pöyry (12) u pubblikazzjoni tal-Finnish
Forest Research Institute.

(33)

Il-KronoGroup għamel dikjarazzjonijiet ulterjuri li jistgħu
jiġu mqassra kif ġej:

(34)

Il-KronoGroup isostni li għall-kalkulazzjoni ta’ jekk is-suq
kienx qiegħed jiċkien, il-Kummissjoni kellha tuża infor
mazzjoni sas-sena 1999 peress li din id-dejta biss kienet
disponibbli fil-ħin tad-deċiżjoni oriġinali tal-approvazzjo
ni (Lulju 2001) li kienet iżjed tard annullata mill-Qorti.
Fil-perjodu 1995-1999, is-suq tal-particleboards kellu
rata medja ta’ tkabbir negattiva ta’ – 4,626 %. Il-Krono
Group jirrikonoxxi madankollu li s-suq tal-particleboards
fil-perjodu 1994-1999 kellu rata medja ta’ tkabbir pożit
tiva ta’ 0,456 % (għalkemm inqas mit-tkabbir tal-indus
trija tal-manifatura fiż-ŻEE kollha kemm hi).

(35)

Il-KronoGroup isostni wkoll li l-Kummissjoni għandha
tevalwa l-għajnuna lill-impjant tal-OSB u lill-impjant talparticleboards separatament minflok tikkalkula intensità
komuni għall-proġett kollu, peress li ż-żewġ investimenti,
iż-żewġ linji tal-produzzjoni u ż-żewġ swieq tal-prodotti
jistgħu jiġu separati minn xulxin b’mod ċar. Dan ikun
ifisser li l-fatturi kollha tal-evalwazzjoni għandhom jiġu
kkalkulati separatament għaż-żewġ impjanti.

(11) L-informazzjoni kienet sottomessa formament mill-uffiċċju legali
Luther, Willma, Buchholz, Baierlein und Nierer f’isem il-kumpanija
KronoGroup.
(12) “ Structural Panel Supply and Demand in Europe “, 10 ta’ Diċembru
2003
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Barra minn hekk, il-KronoGroup isostni li filwaqt li
Glunz għamlet l-investiment f’Nettgau, għalqet l-impjant
tal-particleboards f’Sassenburg (f’distanza ta’ 30 km ’il
bogħod, iżda fi stat Federali differenti, Niedersachsen (13)).
Il-grupp jikkwota artikli skont liema l-ħaddiema kollha flimpjant ta’ Sassenburg tħaddmu mill-impjant il-ġdid
f’Nettgau. Dan huwa kuntrarju għall-għan tal-QRM
1998 li jinħolqu impjiegi f’żoni megħjuna għal nies
lokali, u b’hekk dawn l-impjiegi m’għandhomx jiġu kkun
sidrati fil-kalkoli tal-fatturi “Kapital/Impjiegi” u “Impatt
Reġjonali” skont il-QRM 1998 (li t-tnejn jiddependu
min-numru ta’ impjiegi maħluqa mill-investiment).

mija hawn fuq: Imballaġġ 40-60 %; ċnut 70-80 %; qafas
tas-soqfa 70-90 %; kisi tal-pavimenti 50-80 %; pannelli
tal-ħitan 70-90 %.

(42)

Fl-industrija tal-għamara, OSB mhux adattat għall-użu
viżwali minħabba l-karatteristiċi tal-wiċċ. Il-wiċċ tal-OSB
mhux viżwalment attraenti minħabba l-proċess tal-mani
fattura minn strixxi allinjati tal-injam (oriented strands) li
jagħmluh raff u irregolari. L-OSB għalhekk ma jistax jiġi
miksi b’mod dekorattiv. OSB huwa adattat biss għal
partijiet tal-għamara li mhumiex viżibbli (eż. sottostrut
tura ta’ għamara miksija). Madankollu, fil-qasam tal-parti
jiet tal-għamara li mhumiex viżibbli, OSB ma jistax
jikkompeti mal-particleboards li huma ferm irħas u li
huma ġeneralment użati f’dan il-kuntest.

(43)

Fl-industrija tal-kostruzzjoni (xaters għall-konkrit) huwa
kruċjali li għall-konkrit mferra’, il-wiċċ tal-materjal taxxaters ikun lixx. Minħabba l-irregolaritajiet relatati malproċess, OSB għandu jiġi miksi b’mod speċjali fil-qasam
tal-konkrit espost biex jassigura wiċċ lixx tal-konkrit
espost. Dan l-ipproċessar ulterjuri huwa impenjattiv u
jgħolli l-prezz tal-prodott finali. Meta mqabbel malplywood, OSB huwa kompetittiv biss jekk jista’ jiġi
użat ripetutament bħala xaters tal-konkrit. Madankollu,
għal raġunijiet prattiċi dan mhux awtomatikament
garantit. Peress li l-folji huma użati ħafna fuq is-sit talkostruzzjoni, dan jista’ jwassal għal ħsara tal-wiċċ.
Madankollu, jekk jidhru xquq, jeżisti l-periklu li l-folja
tal-OSB timbaram bl-effett tal-ilma/umdità jew b’xi mod
ieħor. Għalhekk, l-użu ripetut ta’ OSB ta’ kwalità għolja
mhux neċessarjament possibbli. Ma’ din jiżdiedu l-insta
bilità u s-suxxettibilità għall-umdità tat-truf tal-folji talOSB. Barra minn hekk, materjal użat bħala xater għal
konkrit jeħtieġ tensjoni għolja u qawwa flessurali. F’dan
ir-rigward, OSB ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-industrija
tal-kostruzzjoni fuq materjali tax-xaters tal-konkrit.
Plywood magħmul minn injam artab min-naħa l-oħra
huwa adattat għal dan l-użu minħabba l-prezz relattiva
ment baxx u l-wiċċ lixx tiegħu, li jidher ukoll fil-volum
attwalment użat fl-industrija tal-kostruzzjoni.

(44)

Fil-qasam tal-vetturi tat-trasport wiċċ lixx huwa wkoll
importanti, peress li l-folji użati huma ta’ spiss miksija.
Kisi ta’ OSB mhuwiex ġeneralment prattikabbli għal
ħafna raġunijiet. Anke jekk OSB jinkesa eż. bil-karta
melamina, minħabba li l-wiċċ mhux lixx jeżisti r-riskju
li l-kisja tinqasam. Waqt it-tagħbija permezz ta’ trakk tattagħbija, tkun eżerċitata pressa fuq ċerti pożizzjonijiet fuq
il-wiċċ. Jeżisti r-riskju li f’dawn il-każijiet f’ambjent niedi
jew imxarrab, jidħol ilma fil-folja li jikkaġuna li l-folja
timbaram jew titgħawweġ. Kisi stabbli tal-wiċċ huwa assi
gurat biss permezz ta’ proċess ulterjuri elaborat. Il-wiċċ
ta’ OSB, b’kuntrast ma’ plywood magħmul minn injam
iebes li minħabba l-ebusija tal-wiċċ tiegħu huwa
relattivament inqas sensittiv għal grif u tagħfis eċċ,

Finalment, il-KronoGroup isostni li l-Kummissjoni kellha
tordna l-irkupru proviżorju tal-għajnuna skont l-Arti
kolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 (Inġunz
joni ta’ rkupru għal għajnuna kontra l-liġi), peress li
Glunz u OSB irċevew vantaġġi kompetittivi sinifikanti
mill-għajnuna mħallsa parzjalment.

V. KUMMENTI MILL-ĠERMANJA
(38)

Il-kummenti mgħoddija mill-Ġermanja huma mqassra kif
ġej.

5.1. KUMMENTI RIGWARD ID-DEFINIZZJONI TAS-SUQ
RILEVANTI GĦAL OSB
(39)

Il-Ġermanja tqis li s-suq rilevanti għal OSB jikkonsisti
minn OSB u plywood fl-użu finali tal-imballaġġ, ċnut,
qafas tas-soqfa, kisi tal-pavimenti kif ukoll pannelli talħitan. Dan is-suq mhux suq li qed jiċkien.

(40)

L-oqsma tal-applikazzjoni li fihom l-OSB huwa użat
bħala sostitut għall-plywood jikkorrispondu l-biċċa lkbira mal-oqsma tal-applikazzjoni ewlenin ta’ plywood
magħmul minn injam artab. Madankollu fl-oqsma ta’
applikazzjoni ewlenin ta’ plywood magħmul minn
injam iebes (industrija tal-għamara, industrija tal-ko
struzzjoni u tagħmir ta’ vetturi tat-trasport) OSB ma
jistax jintuża minħabba l-karatteristiċi tekniċi tiegħu.
Għalhekk l-inklużjoni ta’ OSB fis-suq globali ta’ plywood
magħmul minn injam iebes u artab ma tkunx tikkorris
pondi mal-kundizzjonijiet attwali fis-swieq ikkonċernati.
Dan huwa kkonfermat fir-rapport tal-21 ta’ Ottubru
2005 imħejji minn Jaakko Pöyry.

(41)

Jaakko Pöyry jistma l-perċentwali li ġejjin għall-potenzjal
ta’ sostituzzjoni ta’ OSB fl-oqsma ta’ applikazzjoni msem

(13) Dan ir-reġjun ma kienx reġjun megħjun skont il-mappa tal-għaj
nuna reġjonali tal-Ġermanja fil-perjodu 2000 sa 2006.
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OSB huwa ta’ 1, l-intensità tal-għajnuna komuni għandha
tiġi determinata għall-proġett kollu f’Nettgau fuq il-bażi
tal-marġini tal-kontribuzzjonijiet taż-żewġ linji tal-pro
duzzjoni, jiġifieri għall-produzzjoni ta’ OSB u particle
boards.

huwa altrimenti mhux reżistenti biżżejjed biex jiflaħ għal
piż u l-effetti ta’ pressa fil-qasam tat-trasport.

(45)

(46)

L-evalwazzjoni tas-sostitwibbiltà bejn OSB u plywood
magħmul minn injam artab min-naħa waħda kif ukoll
plywood magħmul minn injam iebes min-naħa l-oħra
hija essenzjalment dwar il-karatteristiċi tekniċi u l-possi
biltajiet tal-użu ta’ OSB kif ukoll dwar id-differenza filprezz meta mqabbel ma’ plywood magħmul minn injam
iebes. Filwaqt li plywood magħmul minn injam iebes
huwa superjuri għal plywood magħmul minn injam
artab u OSB fl-aspetti tekniċi kollha, id-differenza filprezz bejn plywood magħmul minn injam iebes fuq
naħa waħda u OSB u plywood magħmul minn injam
artab fuq in-naħa l-oħra jfisser li plywood magħmul
minn injam iebes mhuwiex daqshekk kompetittiv floqsma ta’ applikazzjoni dominati minn OSB u plywood
magħmul minn injam artab. Ikun għalhekk żbaljat li
wieħed jassumi sostitwibbiltà bejn OSB u t-tipi kollha
ta’ plywood, inkluż plywood magħmul minn injam iebes.

Jeżisti suq komuni bejn is-suq għal OSB u plywood flużu finali tal-imballaġġ, ċnut, qafas tas-soqfa, kisi talpavimenti kif ukoll pannelli tal-ħitan min-naħa waħda
u s-suq għal OSB u plywood magħmul minn injam
artab min-naħa l-oħra. L-unika differenza bejn iż-żewġ
definizzjonijiet tas-swieq hija fil-qasam tal-industrija talkostruzzjoni (xaters tal-konkrit). OSB mhux adattat għal
dan il-qasam, filwaqt li plywood magħmul minn injam
artab huwa definittivament użabbli f’dan il-qasam u filfatt huwa użat. Il-messaġġ ċentrali huwa li plywood
magħmul minn injam iebes m’għandux jiġi inkluż fissuq għal OSB.

5.2. KUMMENTI
(47)

(48)

DWAR L-IŻVILUPP
PARTICLEBOARDS

TAS-SUQ

Il-marġini tal-kontribuzzjonijiet huwa dak l-ammont
minfuq minn prodott biex ikopri l-ispejjeż fissi u biex
jinkiseb il-profitt nett tal-kumpanija. Huwa kkalkulat
bħala d-differenza bejn id-dħul u l-ispejjeż varjabbli li
huma kkawżati direttament mill-prodott.

(51)

Permezz tal-użu tal-marġini tal-kontribuzzjonijiet bħala
referenza, l-intensità tal-għajnuna lill-partijiet individwali
tal-proġett f’Nettgau tiġi distribwita b’mod korrispondenti
għall-kontribut attwali ta’ OSB u particleboards, bħala
prodotti, għar-riżultat operattiv.

5.4. KUMMENTI DWAR OPINJONIJIET OĦRA TAL-KRONO
GROUP
(52)

Il-Ġermanja targumenta li l-evalwazzjoni tal-għajnuna
għandha tkun ibbażata fuq il-fatti fil-ħin tan-notifika
fis-7 ta’ Awwissu 2000.

(53)

Skont il-Ġermanja dan jirriżulta mill-interpretazzjoni talQRM 1998. Il-Ġermanja tirreferi għal punt 3.1 tal-QRM
1998 li tipprovdi li l-intensità massima tal-għajnuna
permissibbli hija ddeterminata fuq il-bażi tal-limitu talgħajnuna reġjonali fil-ħin tan-notifika. Barra minn hekk,
skont punt 3.1 tal-QRM 1998, is-sehem tas-suq għandu
jiġi evalwat qabel l-applikazzjoni għall-għajnuna. FlAnness għall-QRM 1998 fit-taqsima “Ex-post monito
raġġ” hija prevista l-possibbiltà li l-Kummissjoni tivveri
fika l-eżatezza tal-informazzjoni provduta fl-applikazzjo
ni.

(54)

Il-Ġermanja tallega wkoll li fil-ħin tal-applikazzjoni l-in
formazzjoni dwar il-konsum apparenti għas-sena 1999
ma kinitx disponibbli. Fi kwalunkwe każ għad-determi
nazzjoni meħtieġa tar-rata medja ta’ tkabbir annwali talkonsum apparenti skont il-punt 7.8 tal-QRM 1998 huma
neċessarji l-figuri għall-konsum apparenti għal sitt snin u
mhux għal ħames snin kif sottomess mill-KronoGroup.
Dan huwa minħabba l-fatt li r-rata ta’ tkabbir għal sena
partikolari hija kkalkulata bi tqabbil tal-konsum f’sentejn
konsekuttivi.

(55)

Rigward it-trasferiment allegat ta’ impjiegi, il-Ġermanja
kkonfermat l-għeluq tal-fabbrika f’Sassenburg. IlĠermanja spjegat f’dan ir-rigward li l-impjant ta’ Sassen
burg kien l-eqdem impjant ta’ particleboards ta’ Glunz u
kien qed jagħmel telf sostanzjali. Għalhekk dan l-impjant
ma kellux ċans jirkupra iżjed u kellu jingħalaq irrispetti
vament mill-investiment il-ġdid f’Nettgau. […] impjegat li
qabel kienu impjegati f’Sassenburg, ġew trasferiti
f’Nettgau ([…] % tal-impjegati hemmhekk).

Il-Ġermanja tqis li l-fattur tal-kompetizzjoni għandu jiġi
stabbilit għal 1 għas-suq ta’ particleboards. Dan is-suq
m’għandux jitqies li qed jonqos peress li kellu tendenza
ta’ tkabbir qawwija skont punt 7.8 tal-QRM 1998.

Għal dan il-għan il-Ġermanja ssottomettiet rapport millProfessur Stefan Collignon (Harvard University, Minda de
Gunzburg Center for European Studies) (14), li jgħid li ssuq tal-particleboards fil-perjodu minn 1972 sa 2003 ittkabbir fit-tul kien ta’ 36 % iżjed mgħaġġel mill-industrija
tal-manifattura kollha. Il-Ġermanja hija tal-opinjoni li
skont punt 7.8 tal-QRM 1998 is-suq tal-particleboards
ma jistax jitqies li qiegħed jonqos fid-dawl ta’ dan ittkabbir fit-tul.

TAL-GĦAJNUNA LILL-PARTIJIET TAL-PROĠETT
(49)

(50)

GĦAL

5.3. KUMMENTI DWAR L-ALLOKAZZJONI TAL-INTENSITÀ
Fl-opinjoni tal-Ġermanja, jekk il-Kummissjoni madan
kollu tikkunsidra li l-fattur tal-kompetizzjoni “T” għassuq tal-particleboards huwa ta’ 0,75, filwaqt li għal

(14) Prof. Collignon huwa membru tal-Bord ta’ Glunz AG.
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(56)

Fil-kummenti tagħha rigward l-osservazzjonijiet talKronoGroup, il-Ġermanja żżid li l-QRM 1998 jesiġi
biss li l-impjiegi l-ġodda jinħolqu fir-reġjun megħjun,
iżda mhux li jkunu mimlija b’impjegati mir-reġjun. Lgħan ewlieni huwa li jippromwovi l-iżvilupp tar-reġjun
megħjun.

(57)

Il-Ġermanja indikat li parti mill-makkinarju kienet ġiet
trasferita minn Sassenburg għal Nettgau; dawn il-magni
ma kinux inklużi fl-ispejjeż eliġibbli tal-proġett u b’hekk
it-trasferiment ma kienx rilevanti għall-għajnuna. Fi
kwalunkwe każ, b’valur kontabbli ta’ madwar […] EUR
dawn il-magni jirrappreżentaw proporzjon żgħir talproġett totali tal-investiment.

(61)

Madankollu, skont il-QRM 1998 l-intensità tal-għajnuna
għal proġetti kbar ta’ investiment hija eskluża mill-iskop
ta’ skemi approvati jekk l-għajnuna rilevanti taqbeż ċerti
limiti.

(62)

L-ammont ta’ għajnuna proposta jammonta għal EUR
69 797 988. Jekk wieħed jassumi li l-għajnuna tikkon
ċerna proġett ta’ investiment wieħed, l-obbligu ta’ notifika
skont punt 2.1.(ii) tal-QRM 1998 hija sodisfatta peress li
l-għajnuna totali hija iżjed minn 50 miljun EUR.

(63)

Kif imsemmi fit-Taqsima 2.3 ta’ din id-deċiżjoni, ilĠermanja spjegat fid-dettall fid-dikjarazzjoni tagħha li
din l-għajnuna tikkonċerna proġett ta’ investiment
wieħed.

(64)

Skont punt 7.2 sottoparagrafu 2 tal-QRM 1998, proġett
ta’ investiment m’għandux jinqasam artifiċjalment f’sub
proġetti biex jevita l-obbligu ta’ notifika. F’dan il-każ dan
xorta ma jseħħx. Anke jekk jiġi kkunsidrat li l-investi
ment jikkonċerna żewġ proġetti separati, l-għajnuna talinvestiment għall-impjant ta’ Glunz u l-impjant ta’ OSBD
għandhom jiġu notifikati.

(65)

Il-Kummissjoni tikkonkludi għalhekk li l-għajnuna
għandha tiġi notifikata u evalwata skont l-QRM 1998.

VI. VALUTAZZJONI TAL-GĦAJNUNA
(58)

Il-valutazzjoni hija bbażata fuq il-fatti, figuri u sitwazzjo
nijiet li kienu magħrufa fil-ħin tan-notifika fis-7 ta’
Awwissu 2000. Peress li min-notifika oriġinali u d-deċiż
joni kurrenti għadda ż-żmien, mhuwiex eskluż li ssitwazzjonijiet setgħu nbidlu, is-swieq komplew jiżvi
luppaw u l-fatti li jikkonċernaw il-proġett setgħu
żviluppaw differenti milli kif oriġinarjament ippjanat.
Madankollu, dan ma jistax jiġi kkunsidrat fil-valutazzjoni
tal-Kummissjoni. Fil-prinċipju, il-Kummissjoni għandha
tieħu d-deċiżjoni tagħha qabel l-implimentazzjoni attwali
tal-investiment skont l-estimi ta’ żviluppi għall-futur u listatistika tas-suq. Jekk jirriżulta li ftit snin wara pere
żempju s-swieq żviluppaw b’mod differenti, l-intensità
tal-għajnuna ma tiġix aġġustata sussegwentement. Għal
kemm il-Kummissjoni f’dan il-każ għandha tieħu deċiż
joni iżjed minn 10 snin wara n-notifika oriġinali, l-eval
wazzjoni tagħha għandha tkun ibbażata fuq il-fatti u ssitwazzjonijiet li kienu magħrufa fil-ħin tan-notifika u
mhux fuq informazzjoni sussegwenti.

6.3. IT-TLIET KRITERJI TA’ EVALWAZZJONI TAL-QRM 1998
(66)

Skont QRM 1998, sabiex tiddetermina l-intensità
massima permissibbli għall-għajnuna, il-Kummissjoni
għandha tiddetermina l-intensità massima tal-għajnuna
(limitu ta’ għajnuna reġjonali) li tista’ takkwista kumpa
nija fiż-żona megħjuna kkonċernata fil-kuntest ta’ skema
reġjonali ta’ għajnuna approvata applikabbli fil-ħin tannotifika.

(67)

Peress li n-notifika saret fis-7 ta’ Awwissu 2000, il-mappa
ta’ żona megħjuna 2000-2006 hija aplikabbli (15).
Nettgau (Sachsen-Anhalt) tinsab f’żona megħjuna skont
l-Artikolu 107(3)(a) TFUE, b’limitu massimu ta’ 35 % talEkwivalenti tal-Għotja Gross (GGE) fil-ħin tan-notifika. IlKummissjoni tinnota li l-intensità ppjanata ta’ 35 % gross
ma taqbiżx il-limitu ta’ għajnuna regjonali fis-seħħ.

(68)

Skont il-QRM 1998 il-Kummissjoni għandha tapplika
tliet fatturi ta’ aġġustament fuq il-perċentwali ta’ 35 %
sabiex tiddetermina l-intensità massima permissibbli
għall-għajnuna tal-proġett: il-Fattur tal-Kompetizzjoni
(T), il-fattur “Kapital/Impjiegi” (I) u l-fattur “Impatt Reġjo
nali” (M).

6.1. EŻISTENZA TA’ GĦAJNUNA SKONT ARTIKOLU 107(1)
TFUE
(59)

L-għajnuna eżistenti ngħatat minn Stat Membru minn
fondi tal-istat skont l-Artikolu 107(1) TFUE (ara Taqsima
2.1 ta’ din id-deċiżjoni). L-għajnuna tagħti vantaġġ lil
Glunz u OSBD għaliex kieku kien ikollhom iġorru lispejjeż tal-investiment waħedhom. Peress li volum sini
fikanti tal-folji tal-injam in kwistjoni huma trasportati fuq
fruntieri internazzjonali, jeżisti kummerċ internazzjonali
fil-qasam tal-industrija tal-injam ikkonċernat bejn l-Istati
Membri. B’hekk vantaġġ finanzjarju mogħti liż-żewġ
kumpaniji jista’ jgħawweġ il-kompetizzjoni b’tali mod li
jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri. B’konsegwenza,
il-Kummissjoni tikkunsidra li l-miżura notifikata tikkos
titwixxi għajnuna mill-Istat lil Glunz AG u OSBD fis-sens
tal-Artikolu 107(1) TFEU.
6.2. OBBLIGU TA’ NOTIFIKA

(60)

Skont l-Artikolu 108(3) TFEU l-Istati Membru għandhom
jinnotifikaw il-miżuri tal-għajnuna kollha qabel l-impli
mentazzjoni tagħhom. L-għajnuna proposta hija mogħtija
fil-kuntest ta’ żewġ skemi reġjonali ta’ għajnuna approvati
mill-Kummissjoni.
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Il-Kummissjoni tinnota f’dan ir-rigward li t-terminu
“proġetti ta’ investiment” huwa definit fil-punt 7.2 QRM
1998 bħala investiment kapitali ta’ kumpanija għall-is
tabbiliment jew espansjoni ta’ operat jew bidu ta’ attività
li twassal għal prodott għal kollox ġdid jew bdil funda
mentali fil-proċess ta’ operat eżistenti.

(71)

Il-Ġermanja tipprovdi argumenti dettaljati dwar ilkonnessjonijiet bejn iż-żewġ impjanti mibnija fuq l-istess
sit miż-żewġ kumpaniji tal-istess grupp. Il-linji tal-pro
duzzjoni taż-żewġ impjanti huma konnessi flimkien
permezz ta’ infrastruttura teknika komuni. Il-folji ta’
OSB u particleboards huma pproċessati u raffinati fuq
l-istess apparat tal-ixkatlar, tal-kisi u tal-groove and
tongue. Barra minn hekk, il-frazzjonijiet fini li jirriżultaw
mill-ipproċessar tal-folji OSB huma użati fl-impjant talparticleboards fil-viċin. Barra minn hekk, amministrazz
joni ċentrali tamministra ż-żewġ impjanti iklużi lkummerċjalizzazzjoni, il-ksib u d-distribuzzjoni.

(72)

Minħabba l-konnessjonijiet tekniċi, funzjonali u amminis
trattivi mill-qrib li jeżistu bejn iż-żewġ impjanti mibnija
fuq l-istess sit, il-Kummissjoni tikkonsidra li l-investiment
fl-impjant ta’ OSB u particleboards jikkonsisti fi proġett
ta’ investiment wieħed, jiġifieri investiment għat-twaqqif
ta’ operat. B’konsegwenza l-intensità massima għall-għaj
nuna hija kkalkulata għal dan il-proġett tal-investiment
globali.

6.3.1. IL-FATTUR TAL-KOMPETIZZJONI (T)
6.3.1.1. Dispożizzjonijet rilevanti
(73)

(74)

Kummissjoni għandha tillimita l-analiżi tagħha għad-de
terminazzjoni tal-fattur tal-kompetizzjoni għall-preżenza
possibbli ta’ kapaċità żejda strutturali/għolja fis-settur jew
subsettur konċernat.

Kif diġà msemmi, il-KronoGroup isostni li l-Kummissjoni
għandha tevalwa l-għajnuna lill-impjant tal-OSB u l-għaj
nuna lill-impjant tal-particleboards b’mod separat, u
mhux intensità ta’ għajnuna għal proġett wieħed, peress
li ż-żewġ investimenti u ż-żewġ swieq tal-prodotti jistgħu
jiġu separati b’mod ċar.

(70)

Skont punt 3.2 QRM 1998 l-awtorizzazzjoni għall-għaj
nuna lill-kumpaniji li joperaw f’setturi b’kapaċità struttu
rali żejda toħloq riskji partikolari ta’ distorsjoni tal-kom
petizzjoni. Kwalunkwe żieda fil-kapaċità li mhix ikkum
pensata minn tnaqqis fil-kapaċità f’post ieħor, tiggrava lproblema ta’ kapaċità strutturali żejda. Il-Kummissjoni
tinnota li l-proġett notifikat joħloq kapaċità addizzjonali
fis-suq intern. L-evalwazzjoni tal-fattur tal-kompetizzjoni
għalhekk għandha teżamina jekk il-proġett iseħħx f’set
tur/subsettur b’kapaċità żejda strutturali.

Skont punt 3.3 QRM 1998, meta biżżejjed informazzjoni
dwar l-utilizzazzjoni tal-kapaċità tkun disponibbli, il-
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(75)

Skont punt 3.4 QRM il-Kummissjoni tikkunsidra jekk linvestiment iseħħx f’suq li qed jiċkien biss f’każ ta’
nuqqas ta’ informazzjoni fuq l-utilizzazzjoni tal-kapaċità.
Wara s-sentenza tal-Qorti T27/02 Kronofrance/Kummiss
joni, il-punti 3.4 u 3.10 QRM għandhom jiftiehmu li fejn
l-informazzjoni dwar l-utilizzazzjoni tal-kapaċità fissettur konċernat ma tippermettix lill-Kummissjoni tasal
għall-konklużjoni pożittiva li teżisti kapaċità strutturali
żejda, il-Kummissjoni għandha tikkonsidra jekk is-suq
in kwistjoni hux qed jiċkien. Bis-sentenza Ġermanja et
al./Kronofrance il-Qorti tal-Ġustizzja kkonfermat issentenza tal-Qorti Ġenerali.

(76)

Għalhekk, il-Kummissjoni teżamina l-ewwel nett jekk
għandhiex biżżejjed informazzjoni dwar l-utilizzazzjoni
tal-kapaċità. Jekk dan mhuwiex il-każ jew din l-infor
mazzjoni turi li ma hemm l-ebda kapaċità żejda struttu
rali, il-Kummissjoni tivverifika jekk is-suq hux qed jiċkien
fuq il-bażi tal-informazzjoni dwar il-konsum apparenti.
Skont punt 3.6 QRM il-Kummissjoni għandha tiddeter
mina jekk il-benfiċjarji kellhomx diġà 40 % sehem tas-suq
qabel l-applikazzjoni għall-għajnuna.

(77)

L-istatistika tas-suq dwar l-utilizzazzjoni tal-kapaċità
għandha tiġi stabbilita fuq il-livell l-aktar baxx tal-klassi
fika NACE. Barra minn hekk, sabiex tistabbilixxi jekk issuq hux qed jiċkien u jekk il-limitu tas-sehem tas-suq hux
maqbuż, il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi s-suq rile
vanti tal-prodotti milquta mill-proġett tal-investiment.

6.3.1.2. Prodotti milquta
(78)

Il-proġett ta’ investiment jinvolvi l-produzzjoni ta’ OSB
(Oriented Strand Board) u particleboards.

(79)

Particleboards huma magħmula minn laqx ta’ ċana
roundwood u/jew ċana riċiklata li huma magħquda flim
kien bi preparazzjoni li tgħaqqad organika. Dawn
jintużaw prinċiparjament fl-industrija tal-għamara u ddisinn interjuri.

(80)

Folji OSB huma magħmula minn ċana tal-arżnu mmun
tati fi tliet saffi. OSB huwa użat primarjament fil-ko
struzzjoni ta’ djar prefabbrikati, fl-industrija tal-imballaġġ
u għar-rinnovazzjoni ta’ bini antik. OSB kien żviluppat
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fis-snin ħamsin fl-Amerika ta’ Fuq. Fis-snin tmenin u
disgħin stabbilixxa ruħu fis-suq tal-folji tal-injam u
huwa spiss użat bħala sostitut għal plywood (magħmul
minn injam artab) li hu aktar għali.

(85)

Rigward OSB id-deċiżjoni li tinbeda l-proċedura skont lArtikolu 108(2) TFUE ġie indikat li fiż-ŻEE jeżisti
ammont ta’ sostitwibbiltà bejn OSB u (ċerti tipi/kategoriji
ta’) plywood.

(86)

Plywood huwa prodott kompost mill-injam u polimer u
huwa versatili. Jikkonsisti bażikament minn numru fard
ta’ saffi rqaq tal-injam magħquda flimkien permezz ta’
kolla sintetika jew naturali biex jiffurmaw fuljetta.
Plywood jista’ jkun magħmul minn injam artab jew
injam iebes. Injam artab bħal fir, spruce u siġar tal-prinjol
huma koniferi li (ġeneralment) iħaddru s-sena kollha (itterminu ma jirreferix għal-ebusija tal-injam), u injam
iebes huwa injam minn siġar b’weraq wesgħin li jagħmlu
l-frott jew il-ġewż u fil-parti l-kbira tagħhom ikunu
reqdin fix-xitwa.

(87)

Sabiex tinkiseb ċarezza dwar il-grad ta’ sostitwibbiltà ta’
OSB u tipi/kategoriji differenti ta’ plywood, il-Kummiss
joni stiednet lill-partijiet biex jikkummentaw fuq id-deli
mitazzjoni tas-suq rilevanti li jappartjeni għalih OSB.

(88)

Mill-kummenti sottomessi mill-Ġermanja u KronoGroup,
wieħed mill-kompetituri ewlenin tal-benefiċjarju, jidher
ċar li s-suq rilevanti OSB u plywood jikkonsisti fl-użu
finali tal-imballaġġ, ċnut, qafas tas-soqfa, kisi tal-pavi
menti kif ukoll pannelli tal-ħitan. Huwa biss f’dawn lużi finali li l-potenzjal tas-sostituzzjoni bejn OSB u
plywood huwa ta’ iżjed minn 50 %. Min-naħa l-oħra
minħabba l-karatteristiċi differenti tal-materjal il-potenzjal
tas-sostituzzjoni fil-vetturi tat-trasport (proporzjon
saħħa/piż) u fl-industrija tal-għamara (proprjetajiet
viżwali) huwa pjuttost baxx (inqas minn 20 %). Dawn
l-argumenti u l-grad ta’ sostitwibbiltà skont l-użu finali
kienu kkonfermati minn studji li saru minn Jaakko
Pöyry (17).

(89)

L-użi finali msemmija fil-paragrafu 88 huma kważi iden
tiċi ma’ dawk ta’ plywood magħmul minn injam artab (lunika differenza hija li plywood magħmul minn injam
artab huwa użat fl-industrija tal-kostruzzjoni b’kuntrast
ma’ OSB). Min-naħa l-oħra OSB u plywood magħmul
minn injam iebes ma jissostitwixxux lil xulxin biżżejjed
biex jiġġustifika l-assenjazzjoni lill-istess suq rilevanti.

(90)

Għalhekk il-Kummissjoni tiddefinixxi s-suq rilevanti li
għalih jappartjeni OSB bħala s-suq għal OSB u plywood
fl-użi finali tal-imballaġġ, ċnut, qafas tas-soqfa, kisi talpavimenti kif ukoll pannelli tal-ħitan, li ġeneralment jik
korrispondi mas-suq ta’ OSB u plywood magħmul minn
injam artab.

6.3.1.3. Suq rilevanti
(81)

Skont punt 7.6 QRM 1998 is-suq rilevanti tal-prodott
jinkludi l-prodotti tal-proġett tal-investiment u dawk ilprodotti kkunsidrati mill-konsumatur (minħabba l-karatt
eristiċi partikolari tal-prodotti, il-prezzijiet tagħhom u lużu maħsub tagħhom) jew mill-manifattur (minħabba lflessibbiltà tal-linji tal-produzzjoni) bħala sostitwiti
tagħhom. Is-suq rilevanti ġeografiku jikkomprendi ġene
ralment iż-ŻEE jew, alternattivament, kwalunkwe parti
sinifikanti minnha jekk il-kondizzjonijiet tal-kompetizzjo
ni f’din iż-żona huma distinti biżżejjed minn żona oħra
taż-ŻEE.
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Suq rilevanti tal-prodott
(82)

Il-proġett jikkonċerna l-produzzjoni ta’ OSB u particle
boards. Skont il-Ġermanja, fil-linji tal-produzzjoni ma
jistgħux jiġu manifatturati aktar prodotti distinti iżda
biss varjazzjonijiet tal-istess prodotti, manifatturati bi
kwalità differenti tal-wiċċ. Konsegwentement min-naħa
tal-manifattura hija eskluża sostituzzjoni permezz ta’ fles
sibiltà tal-istallazzjonijiet tal-produzzjoni.

(83)

Min-naħa tad-domanda, OSB u particleboards huma
sostitwibbli sa ċertu punt, b’mod partikulari fil-kostruzz
joni ta’ djar prefabbrikati. Madankollu, din is-sostitwiz
zjoni taffettwa inqas minn 10 % tas-suq u għalhekk hija
limitata ħafna (16). Dan huwa dovut għall-użu finali
diversi u d-differenza sostanzjali fil-prezz (285 EUR/m3
għal OSB u EUR 117/m3 għal particleboards). IlKummissjoni tikkunsidra li s-sostitwibbiltà hija għalhekk
baxxa wisq biex tiġġustifika l-assenjazzjoni ta’ OSB u
particleboards lill-istess suq tal-prodott.

(84)

Fid-deċiżjoni tagħha biex tibda l-proċedura skont lArtikou 108(2) TFUE l-Kummissjoni qieset li particle
boards jikkostitwixxu suq tal-prodott separat. Peress li
din l-opinjoni ma ġietx ikkontestata, il-Kummissjoni tik
konkludi li għall-għanijiet ta’ din il-valutazzjoni particle
boards jikkostitwixxu suq rilevanti tal-prodott separat.

(16) Jaako Pöyry Consulting: “The Development of Wood-Based Panel
Industry – Capacity Utilisation Rate and Substitution between OSB
and Particle board in the European Economic Area 1993-1998”,
20 ta’ Ġunju 2000.

(17) “Expert Opinion on OSB Substitution Potential of Plywood and Mill
Capacity Calculations”. Jaakko Pöyry, 15 ta’ Settembru 2000. “Subs
titution between OSB and Plywood in the European Economic
Area”. Jaakko Pöyry, 13 ta’ Frar 2001.
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Suq rilevanti ġeografiku
(91)

Għalkemm ammont sinifikanti ta’ folji tal-injam huma
trasportati bejn il-fruntieri, dan huwa prodott goff u
tqil. B’konsegwenza, it-trasport fuq distanzi twal huwa
għali wisq, u t-trasport huwa limitat għal distanzi ta’
madwar 800 km. Iż-żoni individwali ta’ provvista jistgħu
jiġu deskritti bħala ċrieki li jirkbu fuq xulxin bl-impjant
tal-produzzjoni rispettiv bħala ċ-ċentru. Minħabba li limpjanti individwali tal-produzzjoni huma mifruxa u żżoni naturali tal-provvista jirkbu fuq xulxin, l-effetti
jistgħu jiġu trażmessi minn ċirku għall-ieħor, u għalhekk
wieħed jista’ jassumi li s-suq rilevanti ġeografiku għażżewġ prodotti konċernati hija ż-ŻEE (18).

3.9.2011

particleboards, plywood u OSB jammonta għal 81 % talproduzzjoni tal-folji tal-injam fl-Ewropa (19). Il-Kummiss
joni għalhekk tqis li huwa xieraq li l-valutazzjoni tagħha
tkun ibbażata fuq l-utilizzazzjoni tal-kapaċità tal-klassi
fika NACE 20.20.

(94)

Il-Ġermanja pprovdiet figuri dwar ir-rata medja annwali
tal-kapaċità għas-snin 1994 sa 1998 (fil-ħin tan-notifika
kienet disponibbli l-informazzjoni għal dawn il-ħames
snin) fiż-ŻEE għall-klassifika NACE 20.20 fir-rigward
tal-manifattura tal-folji tal-injam. Din l-informazzjoni,
meħuda minn studju ta’ espert indipendenti (20), tissodisfa
l-ħtiġijiet ta’ punt 7.7 QRM 1998 peress li tikkorrispondi
mas-settur fil-livell l-aktar baxx tal-klassifika NACE.

(95)

L-espert iddefinixxa l-bażi tal-kapaċità annwali bħala lkapaċità tal-ġurnata (23 siegħa) ta’ linja tal-produzzjoni
fuq 300 jum kull sena. Il-bażi għall-kalkolu tal-kapaċità
annwali ġiet ikkalkulata permezz tal-informazzjoni talindustrija u d-database tal-espert (Wood-Based Panel
Mill Databank), li fihom informazzjoni dwar il-kapaċità
tal-impjanti individwali u linji ta’ pressa. Il-kapaċità kkal
kulata (23 siegħa/300 jum) tikkonsidra d-differenzi fittip/età tal-magni u konfigurazzjoni tal-impjanti.

(96)

L-istudju jikkonkludi li r-rata annwali tal-utilizzazzjoni
tal-kapaċità bejn is-sena 1994 u 1998 (fil-ħin tan-notifika
kienet disponibbli l-informazzjoni għal dawn il-ħames
snin) fiż-ŻEE kien ta’ 88,8 % għal particleboards,
80,4 % għal OSB, 88,8 % għal particleboards u OSB flim
kien, u ta’ 85 % għall-folji tal-injam (NACE 20.20).

6.3.1.4. Informazzjoni dwar l-utilizzazzjoni tal-kapaċità
(92)

Skont punt 7.7 QRM 1998 huwa meqjus li teżisti kapa
ċità żejda strutturali jekk ir-rata medja tal-utilizzazzjoni
tal-kapaċità tas-(sub)settur rispettiv matul l-aħħar ħames
snin kienet iżjed minn żewġ punti perċentwali taħt dik
tal-industrija tal-ipproċċessar kollha. Huwa meqjus li
teżisti kapaċità żejda strutturali serja jekk id-differenza
mqabbla mal-medja tal-industrija tal-manifattura hija
iżjed minn ħames punti perċentwali.

(93)

Skont in-nota ta’ qiegħ il-paġna 13 QSM 1998 l-istatis
tika tas-suq dwar l-utilizzazzjoni tal-kapaċità għandha tiġi
determinata fuq il-livell l-aktar baxx tal-klassifika NACE.
Il-Kummissjoni tikkonsidra li l-produzzjoni ta’ particle
boards u OSB minn Glunz u OSBD tikkorrispondi malklassifika NACE 20.20 (manifattura tal-fuljetta, plywood,
fibreboard u particleboards) peress li l-produzzjoni ta’

(97)

Ir-rata tal-utilizzazzjoni tal-kapaċità għall-industrija tal-folji tal-injam (NACE 20.20) fiż-ŻEE hija
dettaljata fit-tabella li ġejja:

1994

1995

1996

1997

1998

Produzzjoni totali (f’1 000 m3)

30,673

32,412

32,566

35,178

36,481

Kapaċità totali (f’1 000 m3)

36,776

37,148

40,034

40,545

41,787

83 %

87 %

81 %

87 %

87 %

Rata ta’ utilizzazzjoni

(98)

Il-Kummisjoni qieset ukoll studju ieħor (21) li sar f’isimha. Dan l-istudju kien ibbażat fuq kapaċità ta’
22 siegħa kuljum u 345 ġurnata fis-sena għas-snin 1995 sa 1997 u rriżulta f’utilizzazzjoni talkapaċità medja ta’ 81,8 %. Dan l-istudju jidher li hu bbażat biss fuq il-kapaċità annwali mejda ta’
faċilitajiet moderni; barra minn hekk ma jipprovdix informazzjoni għall-bqija tas-snin tal-perjodu
1994 sa 1998.

(18) Ara wkoll Każ Nru IV/M.599, Noranda Forest/Glunz (ĠU C 298,
11.11.1995).

(19) Michel Vernois, Centre Technique du Bois et de l’Ameublement,
Paris, Gutachterbericht “Market Structure and Competition in the
European Wood Industry”, 2001
(20) Jaako Pöyry Consulting: “The Development of Particle board and
OSB Consumption and Capacity Utilisation Rate in the EEA 19931998”, 14 ta’ April 2000.
(21) Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 19.
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Skont punt 3.1 QRM 1998 il-Kummissjoni tista’ tinkludi
informazzjoni indipendenti esterna għall-evalwazzjoni
tal-impatti probabbli fuq il-kompetizzjoni fuq is-suq rile
vanti. Jekk din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, ilKummissjoni tikkunsidra l-opinjonijiet tal-Istati Membri
mingħajr restrizzjonijiet. Il-Kummissjoni tikkunsidra listudju ppreżentat mill-Ġermannja bħala affidabbli
biżżejjed. Barra minn jekk, l-istudju l-ieħor, għalkemm
ma jipprovdix informazzjoni kompluta, iwassal għallistess riżultat.

(100) Fil-perjodu 1994 sa 1998 ir-rata medja annwali tal-uti

lizzazzjoni tal-kapaċità għall-industrija tal-manifattura
kollha fl-Unjoni kienet ta’ 81,72 %.

L 228/31

tal-konsum apparenti tal-prodott in kwistjoni (jiġifieri es
portazzjoni mnaqqsa minn produzzjoni u importazzjoni)
mar-rata tat-tkabbir tal-industrija tal-manifattura kollha
fiż-ŻEE.

(103) Skont punt 7.8 QRM 1998, is-suq rilevanti tal-prodott

huwa meqjus li jkun qed jonqos jekk ir-rata medja
annwali tat-tkabbir tal-prodott fl-aħħar ħames snin hija
ħafna (mill-inqas 10 %) taħt il-medja annwali tal-indus
trija tal-manifattura kollha fiż-ŻEE, sakemm ma tkunx
osservata tendenza pożittiva qawwija fir-rata ta’ tkabbir
tal-prodott. Suq li jkun assolutament qed jonqos huwa
suq fejn ir-rata medja annwali ta’ tkabbir tal-konsum
apparenti fl-aħħar ħames snin kien negattiv.

(101) Għaldaqstant, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-proġett tal-

investiment jirriżulta f’żieda fil-kapaċità f’settur fejn ma
hemm ebda kapaċità żejda. Wara s-sentenza tal-Qorti
Kronofrance/Kummissjoni
l-Kummissjoni
għandha
madankollu, jekk bħal f’dan il-każ tasal għall-konklużjoni
li ma hemm l-ebda kapaċità żejda strutturali, tanalizza
jekk is-suq hux qed jonqos.

6.3.1.5. Informazzjoni dwar il-konsum apparenti

(102) Skont punt 3.4 QRM 1998, sabiex jiġi stabbilit jekk is-

suq hux qed jonqos, il-Kummissjoni tqabbel l-iżvilupp

Particleboards

(104) Ir-rata medja annwali ta’ tkabbir tal-industrija tal-manifat

tura kollha fiż-ŻEE fis-snin 1993 sa 1998 (22) kienet ta’
5,78 %.

(105) L-istudju ta’ espert indipendenti (23) jagħti informazzjoni

Dispożizzjonijiet rilevanti

Biljun EURO

Is-suq li għalih jappartjenu l-particleboards

fuq il-valur tal-konsum apparenti ta’ particleboards (f’bil
juni ta’ Euro) għas-snin 1993 sa 1998 (għal dawn is-sitt
snin l-informazzjoni kienet disponibbli fil-ħin tan-noti
fika):

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Tkabbir
annwali

4,61

4,78

5,91

4,98

5,71

5,65

4,15 %

(106) Il-Kummissjoni tinnota li d-differenza fit-tkabbir (bejn

5,78 % u 4,15 %) hija ta’ iżjed minn 10 %. Dan kien
ikun ukoll il-każ jekk ikunu applikati l-figuri sal-1999
(jiġifieri mill-perjodu 1994 sa 1999) kif ġie argumentat
minn KronoGroup.

(107) Fil-kummenti tagħha, il-Ġermanja tiġbed l-attenzjoni għal

punt 7.8 QRM 1998, skont liema s-suq mhux ikkonsi
drat li qed jonqos (anke jekk ir-rata ta’ tkabbir annwali
hija inqas mill-medja annwali tas-settur tal-manifattura
kollu fiż-ŻEE) jekk ikun hemm tendenza pożittiva
qawwija fir-rata relattiva ta’ tkabbir osservata għallprodott. Il-Ġermanja tirreferi għal investigazzjoni li turi
li l-konsum apparenti ta’ particleboards fil-perjodu 1973
sa 2003 kiber b’36 % aktar mgħaġġel mill-valur miżjud
fl-industrija tal-manifattura.

(108) Fl-opinjoni

tal-Kummissjoni dan l-argument mhux
evidenza biżżejjed għal tendenza pożittiva qawwija firrata relattiva ta’ tkabbir tad-domanda għal particleboards.
Din il-kundizzjoni tal-QRM 1998 timmira lejn sitwazz
joni fejn għalkemm ir-rata medja annwali ta’ tkabbir tassuq rilevanti fl-aħħar ħames snin kien baxx, madankollu
fl-aħħar snin kienet osservata żieda ċara fit-tkabbir li tista’
tkompli fis-snin li ġejjin, jiġifieri fit-terminu l-qasir, meta
l-investiment eliġibbli jidħol fis-seħħ. Dan biex jiġi żgurat
li d-distorsjonijiet għall-kompetizzjoni mill-għajnuna
jkunu limitati.

(22) Għall-kalkulazzjoni tar-rata medja annwali tat-tkabbir fuq ħames
snin hija meħtieġa l-informazzjoni tal-konsum apparenti għal
perjodu ta’ sitt snin.
(23) Jaakko Pöyry: “The development of wood-based panels consump
tion in the EEA 1993-1999”.
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(109) L-investigazzjoni hija bbażata min-naħa l-oħra fuq informazzjoni fit-terminu fit-tul li ma jippermettix

tbassir għall-futur immedjat li huwa ta’ importanza ikbar għall-evalwazzjoni tal-effett tal-investiment.
Barra minn hekk, din tippreżenta informazzjoni sas-sena 2003, li fil-ħin tan-notifika oriġinali fis-sena
2000 ma kinitx disponibbli.

(110) Għalhekk il-Kummissjoni tikkunsidra li s-suq tal-particleboards qed jonqos relattivament skont punt

7.8 QRM 1998 u l-fattur tal-kompetizzjoni T għandu jiġi stabbilit għal 0,75 għal dan il-prodott.
Is-suq li għalih jappartjeni OSB

(111) Ir-rata medja annwali ta’ tkabbir fl-industrija tal-manifattura kollha fiż-ŻEE bejn is-snin 1993 u 1998

kienet ta’ 5,78 %.

(112) Fil-kummenti tagħha l-Ġermanja tirreferi għall-investigazzjoni ta’ konsulent indipendenti (24) li tink

ludi l-informazzjoni kif ġejja dwar il-valur tal-konsum apparenti ta’ OSB u plywood fl-użi finali talimballaġġ, ċnut, qafas tas-soqfa, kisi tal-pavimenti kif ukoll pannelli tal-ħitan fiż-ŻEE fil-perjodu bejn
1993 u 1998 (f’biljuni ta’ euro).

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Rata annwali

OSB

0,05

0,06

0,08

0,10

0,13

0,18

31,321 %

Kategoriji ta’ plywood

0,46

0,55

0,55

0,48

0,50

0,49

1,175 %

Kategoriji ta’ OSB u
plywood (1)

0,51

0,61

0,63

0,58

0,63

0,67

5,765 %

(1) Fl-użi finali tal-imballaġġ, ċnut, qafas tas-soqfa, kisi tal-pavimenti kif ukoll pannelli tal-ħitan.

(113) B’hekk fis-suq rilevanti li jikkonsisti f’OSB u kategoriji ta’

plywood fl-użi finali tal-imballaġġ, ċnut, qafas tas-soqfa,
kisi tal-pavimenti kif ukoll pannelli tal-ħitan id-differenza
fit-tkabbir (bejn 5 765 % u 5.78 %) mhix iżjed minn
10 %. Għalhekk, skont punt 7.8 QRM 1998 is-suq rile
vanti mhux suq li qed jonqos, b’tali mod li għas-suq OSB
il-fattur tal-kompetizzjoni huwa stabbilit għal 1.

6.3.1.6. Ishma fis-suq rilevanti

l-investiment) u 2002 (wara
l-informazzjoni taqra kif ġej:

l-investiment).

Din

1999 (qabel linvestiment)

2002 (wara linvestiment)

particleboards

(…)

(…)

OSB u kategoriji ta’ plywood (1)

(…)

(…)

Suq tal-Prodott

(1) Fl-użi finali tal-imballaġġ, ċnut, qafas tas-soqfa, kisi tal-pavimenti kif
ukoll pannelli tal-ħitan.

(114) Fl-evalwazzjoni tal-fattur tal-kompetizzjoni, il-Kummis

joni għandha tivverifika skont punt 3.6 QRM 1998
jekk il-grupp li għalih jappartjenu Glunz u OSBD
għandux 40 % sehem tas-suq jew iżjed, li jindika li jeżisti
r-riskju li l-għoti tal-livelli massimi ta’ għajnuna normal
ment permissibbli fir-reġjun jistgħu joħolqu distorsjoni
tal-kompetizzjoni.

(116) Il-figuri ppreżentati juru li s-sehem tal-Grupp SONAE fis-

suq rilevanti ma kienx jaqbez 40 % fil-ħin tan-notifika.
Għalhekk, il-fatturi tal-kompetizzjoni stabbiliti ma għand
homx jiġu mnaqqsa.

6.3.2. FATTUR “KAPITAL/IMPJIEGI”
(117) Fil-kummenti tiegħu KronoGroup kien tal-fehma li l(115) Il-Ġermanja pprovdiet informazzjoni dwar is-sehem tas-

suq tal-Grupp SONAE, il-kumpanija possedenti talkumpanija TAFISA li għaliha jappartjenu Glunz u
OSBD, fuq il-livell taż-ŻEE (25) għas-snin 1999 (qabel

(24) Rapport ta’ Jaakko Pöyry: “The development of OSB and Plywood
Consumption in the European Economic Area 1993-1998”.
(25) Kif kienet teżisti fil-ħin tan-notifika inizjali fis-sena 2000.

impjiegi trasferiti wara l-għeluq tal-impjant ta’ particle
boards ta’ Glunz f’Sassenberg m’għandhomx jiġu kkun
sidrati fil-kalkoli tal-fatturi “Kapital/Impjiegi” u “Impatt
Reġjonali” (li t-tnejn jiddependu min-numru ta’ impjiegi
maħluqa mill-investiment). Skont il-KronoGroup, il-kun
siderazzjoni ta’ dawn l-impjiegi jmur kontra l-għan iddik
jarat tal-QRM 1998, li jinħolqu impjiegi fir-reġjun ikkon
ċernat għan-nies lokali.
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totali ammonta għal EUR 199 400 000 u ħoloq 355
impjieg. Dan jikkorrispondi għal proporzjon ta’ EUR
561 700 għal kull impjieg, b’tali mod li l-fattur “I”
għall-aġġustament tal-intensità massima tal-għajnuna
huwa stabbilit għal 0,8.

(118) It-terminu “ħolqien ta’ impjiegi” fis-sens ta’ QRM 1998

għandu jiġi interpretat fil-kuntest taż-żona megħjuna
għaliex il-proġett jippromwovi l-ħolqien ta’ impjiegi
f’dan ir-reġjun u b’hekk jikkontribwixxi għall-iżvilupp
reġjonali. Għalhekk jidher ġustifikat li impjiegi li huma
ġodda għar-reġjun ikkonċernat jiġu aċċettati bħala
“impjiegi maħluqa”. Barra minn hekk, il-ħolqien ta’
impjiegi ġodda fir-reġjun megħjun, anke jekk il-postijiet
tax-xogħol huma mimlija b’impjegati minn żona fil-qrib
(f’dan il-każ minn reġjun mhux megħjun mill-istess Stat
Membru), jibbenefika lir-reġjun ikkonċernat minħabba
konsegwenzi mifruxa u b’hekk jissodisfa l-għan ewlieni
tal-għajnuna reġjonali.

6.3.3. FATTUR “IMPATT REĠJONALI” (M)
(122) Il-fattur “Impatt Reġjonali” jikkunsidra l-effetti pożittivi ta’

investiment ġdid issussidjat fuq l-ekonomija tar-reġjun
megħjun. Il-ħolqien tax-xogħol jista’ jintuża bħala miżura
tal-kontribuzzjoni tal-proġett għall-iżvilupp tar-reġjun
ikkonċernat. Permezz ta’ investiment ta’ kapital intensiv
jistgħu jinħolqu numru sinifikanti ta’ impjiegi indiretti firreġjun megħjun ikkonċernat u f’xi reġjuni megħjuna filqrib. Ħolqien tax-xogħol jirreferi f’dan il-kuntest għallimpjiegi direttament maħluqa bil-proġett kif ukoll dawk
maħluqa mill-fornituri diretti u klijenti f’rispons għallinvestiment megħjun.

(119) Għalhekk il-Kummissjoni se tqis dawn il-postijiet tax-

xogħol fid-determinazzjoni tal-fatturi “Kapital/Impjiegi”
u “Impatt Reġjonali” tal-proġett tal-investiment.

(120) QRM 1998 jinkludi fattur “Kapital/Impjiegi” li jaġġusta l-

intensità massima tal-għajnuna biex jiffavorixxi dawk ilproġetti li jikkontribbwixxu effettivament għat-tnaqqis
tal-qgħad bil-ħolqien ta’ numru relattivament ikbar ta’
impjiegi diretti.

(123) Fil-ħin tan-notifika tas-7 ta’ Awwissu 2000 il-Ġermanja

stmat li n-numru ta’ impjiegi indiretti maħluqa b’riżultat
tal-investiment wara t-tlestija taċ-ċentru tal-injam jirri
żulta f’total ta’ 520 u identifikat dawn skont il-bżonnijiet
tal-produzzjoni individwali kif ġej:

(121) Il-fatturi differenti għal “Kapital/Impjiegi” huma elenkati

f’punt 3.10.2 tal-QRM 1998. F’dan il-każ l-investiment

Produzzjoni
tal-OSB
Impjiegi
indiretti

Produzzjoni
tal-OSB
Impjiegi
addizzjonali

Produzzjoni
tal-particle
boards
Impjiegi
indiretti

Produzzjoni
tal-particle
boards
Impjiegi
addizzjonali

Ipproċessar tal-injam

61

11

70

12

154

Trasport tal-injam sal-impjant

42

8

77

14

141

Trasport tal-kolla sal-impjant

5

8

13

Trasport tal-fjuwil sal-impjant

2

3

5

1

1

Trasport tal-karta melamina

Total

Trasport mill-impjant sal-klijenti

50

9

76

14

149

Servizzi (manutenzjoni, tiswija tal-apparat)

17

3

17

3

40

Servizzi ta’ tindif

5

5

10

Akkomodazzjoni, oġġetti tal-konsumatur għallimpjegati

2

5

7

Total

184

31

262

43

520

(124) In-numru mistenni ta’ impjiegi ġodda kien ikkalkulat kif ġej:

(125) Skont il-Ġermanja, is-sors ewlieni ta’ ħolqien ta’ impjiegi indiretti maħluqa miż-żewġ oqsma ta’

produzzjoni hija l-provvista tal-materjal lill-impjanti u l-prodotti finali lill-klijenti b’309 impjieg.
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(126) Il-produzzjoni stmata ta’ OSB ta’ madwar […]m3

[…]m3.

Il-manifat
għandha tirriżulta f’bejgħ ta’ madwar
tura ta’ metru kubu ta’ prodott finali jeħtieġ madwar […]
m3 injam, li jirriżulta f’domanda ta’ […] m3 injam fissena. Huwa stmat li l-ħtieġa annwali ta’ kolla u sustanzi
kimiċi hija ta’ […] t u d-domanda annwali tal-fjuwil ta’
[…] t.

(127) Il-materja prima tal-prodotti OSB hija 100 % injam li hu

maħsud f’distanza ta’ madwar 100 km madwar l-impjant.
Il-ħtieġa ta’ kuljum tal-impjanti hija stmata madwar […]
m3, li huma miġjuba fi trakkijiet b’kapaċità ta’ […] m3.
Fuq il-bażi ta’ żewġ vjaġġi kuljum u kapaċità ta’ […] m3
dan jirriżulta f’39 trakk b’39 sewwieq, 8 impjegati ad
dizzjonali u 3 mekkaniks għal total ta’ 50 impjieg indi
rett. Il-Kummissjoni tikkonsidra madankollu li impjegati
addizzjonali ma jikkorrispondux mad-definizzjoni ta’
impjiegi skont il-punti 3.7 u 7.5 QRM 1998 (26). Għal
hekk jistgħu jiġu rikonoxxuti biss 42 impjieg indirett
maħluqa għat-trasport tal-materjal sal-impjant.

3.9.2011

(131) Il-bejgħ preżunt ta’ […] m3 fuq 251 ġurnata tax-xogħol

jirriżulta f’volum ta’ […] m3 particleboards kuljum, li
jinġarru fi trakkijiet b’kapaċità ta’ […] m3. Meta jitnaqqsu
l-impjegati addizzjonali minn 71 sewwieq, 14-il impjieg
addizzjonali u 5 mekkaniks, jistgħu jiġu rikonoxxuti
għat-trasport tal-prodott finali lill-klijent 76 impjieg indi
rett maħluq.

(132) Il-Ġermanja ma pprovdietx informazzjoni dwar id-19-il

impjieg indirett maħluq fit-trasport tal-kolla, fjuwil u
karta melamina għaż-żewġ impjanti. Madankollu, ilKummissjoni tqis li dan in-numru huwa realistiku.

(133) Għalhekk il-Kummissjoni tikkunsidra li fil-qasam tat-tras

port jistgħu jinħolqu 264 impjieg indirett.

(134) L-ipproċessar tal-injam jitwettaq f’251 ġurnata fis-sena u

huwa t-tieni sors importanti ta’ impjiegi indiretti.

(128) Il-bejgħ preżunt ta’ […] m3 fuq 251 ġurnata tax-xogħol

jirriżulta f’volum ta’ […] m3 prodotti OSB kuljum, li
jinġarru fi trakkijiet b’kapaċità ta’ […] m3. 46 vjaġġ
kuljum jeħtieġu 46 sewwieq, 9 impjegati addizzjonali u
4 mekkaniks u b’hekk jirriżultaw f’total ta’ 59 impjieg
indirett. Mingħajr l-impjegati addizzjonali jinħolqu 50
impjieg indirett għat-trasport tal-prodott finali lill-klijent.

(129) Il-kapaċità tal-produzzjoni tal-impjant tal-particleboards

huwa stmat madwar […] m3 particleboard mhux
maħdum u […] m3 folja miksija. Il-bejgħ huwa preżunt
li jilħaq volum ta’ […] m3 particleboard mhux miksija u
[…] m3 folja miksija. Id-differenza bejn il-kapaċità u lbejgħ imbassrin jirriżulta mill-fatt li porzjon sinifikanti
tal-particleboards jinkesa. Id-domanda totali għall-injam
tammonta għal […] m3 kull sena. Huwa stmat li l-ħtieġa
annwali ta’ kolla u sustanzi kimiċi hija ta’ […] t u ddomanda annwali tal-fjuwil ta’ […] t.

(130) Anki fil-każ ta’ particleboards l-injam huwa maħsud f’dis

tanza ta’ madwar 100 km mill-impjant. Il-ħtieġa ta’
kuljum hija stmata madwar […] m3 injam, […] m3
injam tal-imballaġġ u […] m3 ċana. Il-kapaċità tat-tras
port hija stmata madwar […] m3 għall-injam u injam talimballaġġ u […] m3 għaċ-ċana. Dan jirriżulta f’72 vjaġġ
kuljum bi ħtieġa għal 72 sewwieq, 14-il impjegat addizz
jonali u 5 mekkaniks għal total ta’ 91 impjieg indirett
maħluq. Mingħajr l-impjegati addizzjonali jinħolqu 77
impjieg indirett għat-trasport tal-materjali sal-impjant
tal-particleboards.

(26) Impjiegi permanenti full-time relatati direttament mal-proġett.

(135) Il-manifattura ta’ OSB teħtieġ […] m3 ta’ injam kuljum, li

minnhom 95 % huma maħduma b’mod mekkaniku u
5 % b’mod manwali. L-ipproċessar mekkaniku ta’ […]
m3 jeħtieġ 25 grupp ta’ 2 operaturi tal-magni u 2
ħaddiema tal-injam kull wieħed kif ukoll ħaddiem addizz
jonali għal kull 6 gruppi; kull grupp ilaħħaq produzzjoni
ta’ […] m3 kuljum, b’hekk jinħolqu 54 impjieg. L-ippro
ċessar manwali ta’ […] m3 jeħtieġ 13 lumberjacks bi
produzzjoni ta’ […] m3 kuljum. Skont il-Ġermanja
barra mis-67 impjieg indirett jinħolqu 13-il impjieg
għal ħaddiema addizzjonali li jirriżulta f’ammont totali
ta’ 80 impjieg. Madankollu mis-67 impjieg indirett, 61
biss huma maħluqa fir-reġjun megħjun jew f’reġjuni
megħjuna fil-viċin u għalhekk dawn biss għandhom
jiġu kkunsidrati.

(136) Il-produzzjoni ta’ particleboards teħtieġ […] m3 injam

kuljum li minnhom 95 % huma maħduma b’mod mekka
niku u 5 % b’mod manwali. Fuq il-bażi tal-istess kalkoli
għall-attivitajiet tal-forestrija għall-manifattura ta’ OSB ilĠermanja tikkalkula 41 impjieg indirett maħluq inklużi 5
impjiegi għal ħaddiema addizzjonali. Madankollu minn
41 impjieg indirett, 32 biss huma maħluqa fir-reġjun
megħjun jew f’reġjuni megħjuna fil-viċin u għalhekk
dawn biss għandhom jiġu kkunsidrati.

(137) B’volum ta’ […] m3 kuljum ta’ injam tal-imballaġġ il-

Ġermanja tassumi li jinħolqu 36 impjieg fil-ħsad, fit-tras
port u t-tqassim, 7 ħaddiema addizzjonali u 7 impjiegi
għax-xiri tal-materjal, il-loġistika eċċ. Minn 43 impjieg
indirett, 38 biss huma maħluqa fir-reġjun megħjun jew
f’reġjuni megħjuna fil-viċin.
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(138) Il-Kummissjoni tikkonsidra li fl-attivitajiet tal-forestrija

jinħolqu total ta’ 131 impjieg indirett.

(139) Il-Ġermanja ma pprovdietx informazzjoni dwar il-ħolqien

ta’ 51 impjieg u 6 ħaddiema addizzjonali fis-settur tasservizzi kif ukoll fl-akkomodazzjoni u oġġetti għallkonsumatur. Peress li xi wħud minn dawn l-impjiegi
jistgħu jkunu maqsuma fuq iż-żewġ impjanti, ilKummissjoni tqis li 45 impjieg indirett huma realistiċi.
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deċiżjoni Pilkington, huwa possibbli li jiġi kkalkulat fattur
komuni tal-kompetizzjoni fuq il-proporzjon ta’ spejjeż ta’
investiment eliġibbli għaż-żewġ prodotti.

(145) Fil-kummenti

tagħha fuq id-deċiżjoni tal-ftuħ, ilĠermanja pproponiet it-tielet possibilità għall-ippeżar
tal-fatturi differenti tal-kompetizzjoni taż-żewġ prodotti,
fuq il-bażi tal-marġini tal-kontribuzzjonijiet (29) taż-żewġ
linji tal-produzzjoni. Skont il-Ġermanja dan jassigura li
tkun sostnuta l-kontribuzzjoni taż-żewġ prodotti affett
wati għad-dikjarazzjoni tad-dħul mill-operat.

(140) B’kunsiderazzjoni ta’ dan kollu, l-għadd totali ta’ impjiegi

indiretti maħluqa fir-reġjun megħjun jew reġjuni megħ
juna fil-viċin jammonta għal 440. Jekk l-impjiegi assigu
rati ma jiġux inkluża, l-għadd totali ta’ impjiegi indiretti
maħluqa jammonta għal 407. Meta mqabbel mat-355
impjieg dirett maħluq, il-proporzjon fiż-żewġ każijiet
(440 jew 407) jaqbeż il-100 %, u b’hekk jirriżulta filfattur “Impatt Reġjunali” (M) ta’ 1.5

6.3.4. INTENSITÀ MASSIMA TAL-GĦAJNUNA PERMISSIBBLI
GĦALL-PROĠETT TAL-INVESTIMENT
(141) L-intensità massima tal-għajnuna permissibbli hija kkal

kulata skont punt 3.10 QRM 1998 skont il-formula R ×
T × I × M (27).

(146) Skont il-metodu partikolari li jiġi adottat, il-fattur komuni

tal-kompetizzjoni għall-proġett tal-investiment kollu jkun
ta’ 0,86 (kalkolu bbażat fuq il-proporzjon tal-kapaċita
jiet (30)), 0,85 (kalkolu bbażat fuq l-ispejjeż relattivi talinvestiment (31)) jew 0,92 (kalkolu bbażat fuq ilproporzjon tal-marġini tal-kontribuzzjoni (32)).

(147) Peress li ż-żewġ fatturi l-oħra meħtieġa għall-kalkulazz

joni tal-intensità massima tal-għajnuna permissibbli għallproġett għandhom valur ta’ 0,8 (“Kapital/Impjiegi” I) u
1,5 (“Impatt Reġjonali” M), jirriżulta li l-intensità massima
tal-għajnuna permissibbli skont punt 3.10 QRM 1998
fuq il-bażi tal-formula R × T × I × M, hija ta’ 36,12 %,
35,70 % u 38,64 %. Konsegwentement l-intensità talgħajnuna ta’ 35 % notifikata mill-Ġermanja hija konsis
tenti mal-QRM 1998.

(142) Peress li l-fattur tal-kompetizzjoni T fil-każ taż-żewġ

prodotti kkonċernati huwa differenti (għandu valur ta’
1 għal OSB u 0,75 għal particleboards) għandu jiġi stabb
ilit kif jiġi kkalkulat fattur tal-kompetizzjoni wieħed
għall-proġett kollu. Il-QRM 1998 ma tipprovdi l-ebda
informazzjoni f’dan ir-rigward.

(148) Għalhekk mhuwiex neċessarju li jiġi ddeterminat liema

metodu għandu jintuża għall-fattur ikkombinat tal-kom
petizzjoni. Il-metodu propost mill-Ġermanja (li jwassal
għar-riżultat l-aktar favorevoli) m’għandux jiġi kkunsidrat
fi kwalunkwe każ peress li huwa bbażat fuq figuri tal2004, li ma kinux disponibbli fil-ħin tan-notifika.

(143) F’każ simili li jaqa’ wkoll taħt il-QRM 1998 li kien

jikkonċerna żewġ prodotti distinti li kienu assenjati fattur
tal-kompetizzjoni differenti (Każ tal-għajnuna C 15/06
Pilkington (28)), il-Kummissjoni nnutat li peress li lproġett kien jikkonċerna sit ta’ produzzjoni kompleta
ment integrat, kien ikun artifiċjali li jitkejlu ż-żewġ fatturi
tal-kompetizzjoni fuq il-valur relattiv tal-investiment għal
kull wieħed miż-żewġ prodotti. Għalhekk il-Kummissjoni
applikat il-proporzjon tal-kapaċitajiet taż-żewġ prodotti
għall-ippeżar tal-fattur.

(144) Kif spjegat fit-Taqsima 2.3 ta’ din id-deċiżjoni, dan il-

proġett jirrelata ma’ żewġ impjanti konnessi ma’ xulxin
(impjant ta’ OSB u impjant ta’ particleboards) permezz ta’
infrastruttura teknika komuni u amministrazzjoni
komuni. L-ispejjeż eliġibbli jistgħu jiġu identifikati bejn
iż-żewġ impjanti. Għalhekk, f’dan il-każ, b’kuntrast mad-

(27) Fejn “R” hija l-intensità massima permissibbli għal kumpaniji kbar
fir-reġjun megħjun ikkonċernat, “T” hija fattur tal-kompetizzjoni, “I”
il-proporzjon Kapital/Impjiegi u “M” hija l-effett reġjonali.
(28) ĠU L 49, 20.2.2009, p. 18.

6.3.5. L-EBDA ORDNI GĦALL-IRKUPRU
(149) Huwa mfakkar li ammont ta’ għajnuna li jammonta għal

EUR […] diġà ġie mħallas mill-Ġermanja lill-benefiċjarji
(mill-ammont totali approvat ta’ EUR 69 797 988).

(29) Il-kontribuzzjoni tal-profitt huwa kkalkulat bħala d-differenza bejn
id-dħul u l-ispejjeż varjabbli li huma kkawżati direttament millprodott. Il-marġini tal-kontribuzzjoni huwa dak l-ammont minfuq
minn prodott biex ikopri l-ispejjeż fissi. Fi kliem ieħor il-marġini
tal-kontribuzzjoni hija l-ammont tal-profitt għal kull unità
mibjugħa.
(30) Fin-notifika, il-kapaċità tal-produzzjoni tal-impjant il-ġdid tal-OSB
kienet stmata li tammonta għal […] m3 (42 %) u dik tal-impjant ilġdid tal-particleboards […] m3 (58 %). Il-fattur ikkombinat tal-kom
petizzjoni b’hekk ikun ta’ 0,42 × 1 + 0,58 × 0,75 = 0,86.
(31) L-ispejjeż eliġibbli għall-impjant tal-OSB jammontaw għal
81,8 miljun Euro (41 %) u dawk għall-impjant tal-particleboards
jammontaw għal 117,6 miljun Euro (59 %). Il-fattur ikkombinat
tal-kompetizzjoni b’hekk ikun ta’ 0,41 × 1 + 0,59 × 0,75 = 0,85.
(32) Skont il-Ġermanja, il-kontribuzzjoni relattiva tal-impjant tal-OSB
kienet ta’ 68,5 % u tal-impjant tal-particleboards kienet ta’ 31,5 %
fl-2004. Il-fattur ikkombinat tal-kompetizzjoni b’hekk ikun ta’
0,685 × 1 + 0,315 × 0,75 = 0,92.

L 228/36

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(150) Fl-opinjoni tiegħu, KronoGroup argumenta li l-Kummiss

joni kellha tordna l-irkupru temporanju tal-għajnuna
skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Nru. 659/1999.

(151) Ordni ta’ rkupru hija miżuri straordinarja li l-Kummiss

joni tista’ tadotta biss jekk il-kundizzjonijiet speċifiċi
msemmija fl-Artikolu 11 tar-Regolament Nru.
659/1999 ikunu sodisfatti. KronoGroup ma ressaq lebda argumenti konvinċenti biex juri li dawn il-kundizz
jonijiet huma sodisfatti; fi kwalunkwe każ ordni ta’
rkupru f’dan il-każ ma kienx ikun adattat.

3.9.2011

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-għajnuna mill-Istat li l-Ġermanja implimentat lil Glunz AG u
OSB Deutschland GmbH li tammonta għal EUR 69 797 988
hija kompatibbli mas-suq intern skont l-Artikolu 107(3)(a)
TFUE.
Artikolu 2
Din id-deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Federali talĠermanja.

VII. KONKLUŻJONI
(152) Il-Kummissjoni tinnota li l-Ġermanja implimentat l-għaj

nuna in kwistjoni bi ksur tal-Artikolu 108(3) TFUE.
Madankollu l-intensità tal-għajnuna ta’ 35 % applikata
mill-Ġermanja hija kompatibbli mad-dispożizzjonijiet
tal-QRM 1998. Konsegwentement, l-għajnuna diskutibbli
għandha titqies li hija kompatibbli mas-suq komuni.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Marzu 2011.
Għall-Kummissjoni
Joaquín ALMUNIA

Viċi-President
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LINJI GWIDA
LINJA GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
tal-25 ta’ Awwissu 2011
li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 dwar l-istatistika monetarja, tal-istituzzjonijiet finanzjarji u dik
tas-swieq
(BĊE/2011/13)
(2011/525/UE)
IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek
Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, b'mod partikolari l-Arti
koli 5.1, 12.1 u 14.3 tiegħu,

tal-Linja Gwida BĊE/2007/9 tal-1 ta’ Awwissu 2007
dwar l-istatistika monetarja, tal-istituzzjonijiet finanzjarji
u dik tas-swieq (4) għandha tiġi emendata,

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

Artikolu 1
Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98
tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku millBank Ċentrali Ewropew (1),

Il-Linja Gwida BĊE/2007/9 hija emendata kif ġej:

1. L-Artikolu 5 huwa mibdul b'li ġej:
Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 25/2009 tal-Bank
Ċentrali Ewropew tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar il-karta talbilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji
(ECB/2008/32) (2),

Billi:

“Artikolu 5
Statistika dwar flus elettroniċi
(a) Rekwiżiti għar-rappurtar ta’ kull xahar jew ta’ kull
trimestru ta’ statistika dwar flus elettroniċi maħruġin
minn IFMi li ma ngħatawx deroga taħt l-Artikolu 8(1)
tar-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32)
1. S k o p t a r - r a p p u r t a r

(1)

Id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżer
ċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-isti
tuzzjonijiet tal-flus elettroniċi li temenda d-Direttivi
2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva
2000/46/KE (3) ipprivat lill-istituzzjonijiet tal-flus elettro
niċi mill-istat tagħhom ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu.

(2)

Bħala konsegwenza, huwa neċessarju illi jiġu emendati lambitu, il-frekwenza u l-iskadenza tar-rappurtar minn
istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi sabiex jiġi żgurat ilġbir xieraq ta’ statistika dwar il-flus elettroniċi. B'mod
partikolari, ir-rappurtar għandu jippermetti monitoraġġ
komprensiv ta’ dawk kollha li joħorġu l-flus elettroniċi
li mhumiex istituzzjonijiet ta’ kreditu, irrispettivament
minn jekk jissodisfawx jew le d-definizzjoni ta’ “istituzz
jonijiet monetarji finanzjarji”. Barra minn dan, il-glossarju

(1) ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8.
(2) ĠU L 15, 20.1.2009, p. 14.
(3) ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7.

Il-BĊE, f'kooperazzjoni mal-BĊNi, għandu jidentifika u jirre
ġistra fuq bażi annwali l-karatteristiċi tal-iskemi tal-flus elet
troniċi fl-UE, id-disponibbiltà tat-tagħrif statistiku kkonċernat
u l-metodi ta’ kumpilazzjoni marbutin miegħu. Il-BĊNi
għandhom jirrapportaw tagħrif statistiku dwar flus elettroniċi
maħruġin mill-IFMi kollha li ma jkunux ingħataw deroga
taħt l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 25/2009
(BĊE/2008/32), skont il-lista ta’ partiti f'Tabella 1 ta’ Parti
II tal-Anness III ta’ din il-Linja Gwida.

2. F r e k w e n z a t a r - r a p p u r t a r u s k a d e n z a
Dejta ta’ kull xahar jew ta’ kull trimestru għandha tiġi rrap
purtata lill-BĊE tal-anqas darbtejn f'sena sal-aħħar jum taxxogħol ta’ April (dejta sal-aħħar ta’ Marzu) u ta’ Ottubru
(dejta sal-aħħar ta’ Settembru). Skont id-disponibbiltà taddejta tal-BĊNi, jistgħu jseħħu trażmissjonijiet ta’ dejta aktar
frekwenti bi frekwenza ta’ kull xahar jew ta’ kull trimestru
sal-aħħar jum tax-xogħol tax-xahar li jsegwi t-tmiem tal-peri
jodu ta’ referenza. Fin-nuqqas tad-dejta, il-BĊNi għandhom
jużaw estimi jew dejta provviżorja fejn disponibbli.
(4) ĠU L 341, 27.12.2007, p. 1.
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(b) Rekwiżiti għar-rappurtar fuq bażi annwali ta’ statis
tika dwar flus elettroniċi maħruġin mill-IFMi kollha li
mhumiex istituzzjonijiet ta’ kreditu jew minn IFMi
żgħar li ngħataw deroga taħt l-Artikolu 8(1) tar-Rego
lament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32)
1. S k o p t a r - r a p p u r t a r
Dan ir-rappurtar għandu jkopri l-istituzzjonijiet elettroniċi
prinċipalment involuti f'intermedjazzjoni finanzjarja bilħruġ ta’ flus elettroniċi, li b'hekk jissodisfaw id-definizzjoni
ta’ IFM, u istituzzjonijiet ta’ flus elettoniċi li mhumiex prin
ċipalment involuti f'intermedjazzjoni finanzjarja bil-ħruġ ta’
flus elettroniċi, li b'hekk ma jissodisfawx id-definizzjoni ta’
IFM. Dan ir-rappurtar għandu jinkludi wkoll rappurtar minn
IFMi żgħar li jkunu ngħataw deroga taħt l-Artikolu 8(1) tarRegolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2008/32), irrispettiva
ment minn jekk humiex istituzzjonijiet ta’ kreditu.
Il-BĊNi għandhom jirrappurtaw tagħrif statistiku skont illista ta’ partiti f'Tabella 2 ta’ Parti 2 ta’ Anness III ta’ din
il-Linja Gwida. Dejta ta’ dawk li joħorġu l-flus elettroniċi li
ma tissodisfax id-definizzjoni ta’ IFM u li għalhekk mhijiex
soġġetta għal rekwiżiti ta’ rappurtar statistiku regolari tal-BSI
għandha tiġi rrappurtata, sa fejn il-BĊNi jistgħu jiksbuha
mingħand l-awtoritajiet superviżorji rispettivi tagħhom jew
sorsi adattati oħrajn.
2. F r e k w e n z a t a r - r a p p u r t a r u s k a d e n z a
Is-serje għandha tiġi rrappurtata ta’ kull sena lill-BĊE, salaħħar jum tax-xogħol tax-xahar li jsegwi t-tmiem tal-perijodu
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ta’ referenza. Fin-nuqqas tad-dejta, il-BĊNi għandhom jużaw
estimi jew dejta provviżorja fejn disponibbli.”
2. L-Anness III huwa emendat skont l-Anness I ta’ din il-Linja
Gwida.
3. Il-glossarju huwa emendat skont l-Anness II ta’ din il-Linja
Gwida.
Artikolu 2
Dħul fis-seħħ
Din il-Linja Gwida għandha tidħol fis-seħħ fl-20 jum wara lpubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Artikolu 3
Indirizzati
Din il-Linja Gwida hija indirizzata lill-banek ċentrali kollha talEurosistema.
Magħmul fi Frankfurt am Main, il-25 ta’ Awwissu 2011.
Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE
Il-President tal-BĊE
Jean-Claude TRICHET
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ANNESS I
Parti 2 tal-Anness III hija sostitwita b'li ġej:
“PARTI 2
Statistika dwar flus elettroniċi
Data ta’ IFMi oħrajn (stokks)
Tabella 1
Rekwiżiti għar-rappurtar ta’ kull xahar jew ta’ kull trimestru ta’ statistika dwar flus elettroniċi maħruġin
minn IFMi li ma jkunux ingħataw deroga taħt l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 25/2009
(BĊE/2008/32)
PARTITI TAL-KARTI TAL-BILANĊ

A. Domestiċi

B. Stati Membri
parteċipanti oħrajn

C. RoW

D. Mhux allokati

PASSIV
9

Depożiti (il-valuti kollha)

9e

Depożiti - euro

9.1e

Overnight
Li minnhom flus elettroniċi

9.1.1e Flus elettroniċi
hardware

bbażati

fuq

9.1.2e Flus elettroniċi
software

bbażati

fuq

9x

Depożiti – valuti barranin

9.1x

Overnight
Li minnhom flus elettroniċi

9.1.1x Flus elettroniċi
hardware

bbażati

fuq

9.1.2x Flus elettroniċi
software

bbażati

fuq

Total ta’ flus elettroniċi

Tabella 2
Rekwiżiti għar-rappurtar annwali ta’ statistika dwar flus elettroniċi maħruġin mill-istituzzjonijiet tal-flus
elettroniċi kollha li mhumiex istituzzjonijiet ta’ kreditu
PARTITI TAL-KARTI TAL-BILANĊ

Total tal-assi/passiv
Li minnhom depożiti bi flus elettroniċi (ilvaluti kollha)”

A. Domestiċi

B. Stati Membri
parteċipanti oħrajn

C. RoW

D. Mhux allokati
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ANNESS II
Il-glossarju huwa emendat kif gej:
1. Id-definizzjoni ta’ “flus elettroniċi” hija sostitwita b’li ġej:
“Flus elettroniċi: tfisser valur monetarju maħżun elettronikament, inkluż manjetikament kif irrappreżentat bi klejm
maħruġa kontra min ħareġ il-flus meta jiġu riċevuti l-fondi sabiex isiru tranżazzjonijiet ta’ pagament, u aċċettat minn
persuna naturali jew legali li mhijiex min ħareġ il-flus elettroniċi.”
2. Id-definizzjoni ta’ “Istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi” hija sostitwita b’li ġej:
“Istituzzjoni tal-flus elettroniċi: hija persuna legali li tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni biex toħroġ flus elettroniċi.”
3. Id-definizzjoni ta’ “Fondi” hija sostitwita b’li ġej:
“Fondi: tfisser flus kontanti, flus iddepożitati u flus elettroniċi.”
4. Id-definizzjoni ta’ “Fondi tas-Suq Monetarju (MMFs)” hija sostitwita b’li ġej:
“Fondi tas-Suq Monetarju (MMFs): huma definiti fl-Artiklu 1a tar-Regolament (KE) Nru 25/2009 (BĊE/2533/32).”
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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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