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(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 392/2012
tal-1 ta’ Marzu 2012
li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu
x’jaqsam mat-tikkettar dwar il-konsum tal-enerġija tal-magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

enerġija tipprovdi inċentivi dinamiċi biex il-fornituri
jkomplu jtejbu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tal-magni
domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ u jħaffu l-bidla tas-suq
lejn teknoloġiji li jużaw l-enerġija b’mod effiċjenti.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010 dwar l-indikazz
joni permezz ta’ ttikkettar u l-informazzjoni standard talprodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn
prodotti marbutin mal-enerġija (1), u b’mod partikolari l-Arti
kolu 10 tagħha,

(5)

Il-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi li jistgħu jintużaw
ukoll għat-tnixxif tal-ħwejjeġ huma ttrattati fid-Direttiva
96/60/KE tad-19 ta’ Settembru 1996 li timplimenta dDirettiva tal-Kunsill 92/75/KEE rigward it-tikketti li
jindikaw il-konsum tal-enerġija ta’ magni tad-dar għallħasil u għat-tnixxif tal-ħwejjeġ f’daqqa (3). Dawn għan
dhom karatteristiċi partikolari u għalhekk m’għandhomx
jaqgħu fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament.

(6)

L-informazzjoni mogħtija fuq it-tikketta għandha tinkiseb
permezz ta’ proċeduri tal-kejl affidabbli, preċiżi u li
jistgħu jiġu riprodotti, li jqisu l-aktar metodi tal-kejl
moderni rrikonoxxuti, inklużi, fejn ikunu disponibbli, listandards armonizzati adottati mill-korpi Ewropej talistandardizzazzjoni, kif imniżżla fl-Anness I għad-Diret
tiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti
ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-Regola
menti Tekniċi (4).

(7)

Dan ir-Regolament għandu jispeċifika disinn u kontenut
uniformi għat-tikketta tal-magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ
domestiċi, fosthom għall-magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li
jaħdmu bil-gass.

(8)

Dan ir-Regolament għandu jispeċifika wkoll ir-rekwiżiti
dwar id-“dokumentazzjoni teknika” u l-“iskeda talprodott” għall-magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi.

(9)

Barra minn hekk, dan ir-Regolament għandu jispeċifika rrekwiżiti dwar l-informazzjoni li għandha tingħata għal
kwalunkwe forma ta’ bejgħ mill-bogħod u riklamar ta’
magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ u għal kwalunkwe
forma ta’ materjal promozzjonali tekniku għal dan lapparat.

Billi:
(1)

Id-Direttiva 2010/30/UE tistipula li l-Kummissjoni
għandha tadotta atti ddelegati għat-tikkettar ta’ prodotti
marbutin mal-enerġija li jirrappreżentaw potenzjal sinifi
kanti għall-iffrankar tal-enerġija u li jippreżentaw diffe
renzi kbar fil-livelli ta’ prestazzjoni għal funzjonalitajiet
ekwivalenti.

(2)

Id-dispożizzjonijiet għat-tikkettar dwar il-konsum talenerġija tal-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ
(“tumble driers”) ġew stabbiliti mid-Direttiva talKummissjoni 95/13/KE tat-23 ta’ Mejju 1995 li timpli
menta d-Direttiva tal-Kunsill 92/75/KEE rigward l-indi
kazzjoni tal-konsum ta’ enerġija tal-magni tad-dar talelettriku għat-tnixxif tal-ħwejjeġ (2).

(3)

(4)

L-enerġija li tintuża mill-magni domestiċi tat-tnixxif talħwejjeġ tammonta għal parti sinifikanti mid-domanda
totali tad-djar fl-Unjoni Ewropea għall-enerġija. Minbarra
t-titjib fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija li nkiseb diġà,
hemm possibbiltà sostanzjali li jkun hemm aktar tnaqqis
fil-konsum tal-enerġija mill-magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ
domestiċi.
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 95/13/KE għandha titħassar
u dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi dispożizzjonijiet
ġodda sabiex ikun żgurat li t-tikketta dwar il-konsum tal-

(1) ĠU L 153, 18.6.2010, p. 1.
(2) ĠU L 136, 21.6.1995, p. 28.

(3) ĠU L 266, 18.10.1996, p. 1.
(4) ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.
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(10)

Huwa xieraq li tiġi prevista reviżjoni ta’ dan ir-Regola
ment sabiex jitqies il-progress teknoloġiku.

(11)

Sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni mid-Direttiva
95/13/KE għal dan ir-Regolament, il-magni domestiċi
tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li jkollhom tikketta skont dan irRegolament għandhom jitqiesu bħala konformi madDirettiva 95/13/KE.

(12)

Għalhekk, id-Direttiva 95/13/KE għandha titħassar,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Suġġett u ambitu
1.
Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti għat-tikkettar u lgħoti ta’ informazzjoni supplimentari dwar il-prodott għallmagni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li jaħdmu bl-elettriku,
għal dawk li jaħdmu bil-gass, u għal dawk li jkunu mmuntati
fl-għamara, inklużi dawk li jinbiegħu għal użu mhux domestiku.
2.
Dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-magni talħasil tal-ħwejjeġ domestiċi li jistgħu jintużaw ukoll għat-tnixxif
tal-ħwejjeġ u għall-magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ bid-dawran
(“spin-extractors”) domestiċi.
Artikolu 2
Definizzjonijiet
Minbarra d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva
2010/30/UE, għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom
japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
(1) “magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ “ tfisser apparat li
fih il-ħwejjeġ jitnixxfu billi jiddawru f’tanbur (“drum”) li
jdur, li minnu tgħaddi arja msaħħna, u li huwa ddisinjat
biex jintuża prinċipalment għal skopijiet mhux profess
jonali;
(2) “magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li tkun immuntata
fl-għamara” tfisser magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ
magħmula biex tiġi installata f’armarju, f’daħla fil-ħajt jew
f’xi post simili u li teħtieġ finitura ta’ għamara;
(3) “magna domestika tal-ħasil tal-ħwejjeġ li tista’ tintuża
wkoll għat-tnixxif tal-ħwejjeġ” tfisser magna domestika
tal-ħasil tal-ħwejjeġ li tinkludi kemm funzjoni ta’ estrazz
joni bit-tidwir kif ukoll mezz biex tnixxef il-ħwejjeġ,
normalment permezz tat-tisħin u t-tidwir fit-tanbur;
(4) “magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ bid-dawran”, li
kummerċjalment tissejjaħ ukoll “spindrajer” (“spin-drier”),
tfisser apparat li fih l-ilma jitneħħa minn ġol-ħwejjeġ
f’tanbur li jdur permezz ta’ azzjoni ċentrifuga u jinħareġ
permezz ta’ pompa awtomatika, u li huwa ddisinjat biex
jintuża prinċipalment għal skopijiet mhux professjonali;
(5) “magna tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b’vent tal-arja” tfisser magna
tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li tiġbed l-arja friska ‘l ġewwa, tgħad
diha minn fuq il-ħwejjeġ u tarmi ‘l barra l-arja niedja li
tinħoloq għal ġol-kamra jew għal barra;
(6) “magna tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b’kondensatur” tfisser magna
tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li tinkludi tagħmir (li juża l-konden
sazzjoni jew kwalunkwe mezz ieħor) biex ineħħi lindewwa mill-arja li tintuża għall-proċess tat-tnixxif;
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(7) “magna tat-tnixxif tal-ħwejjeġ awtomatika” tfisser magna
tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li titfi l-proċess tat-tnixxif meta jiġi
nnutat ċertu kontenut ta’ ndewwa fit-ħasla, pereżempju
permezz tal-kejl tal-konduttività jew tat-temperatura;
(8) “magna tat-tnixxif tal-ħwejjeġ mhux awtomatika” tfisser
magna tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li titfi l-proċess tat-tnixxif
wara perjodu stabbilit minn qabel, li ġeneralment ikun
ikkontrollat minn arloġġ, iżda li jista’ jintefa wkoll
manwalment;
(9) “programm” tfisser serje ta’ operazzjonijiet li huma stabbi
liti minn qabel u li l-fornitur jiddikjara li huma adattati
biex jitnixxfu ċerti tipi ta’ ħwejjeġ;
(10) “ċiklu” tfisser proċess sħiħ tat-tnixxif, kif iddefinit għallprogramm magħżul;
(11) “tul tal-programm” tfisser il-ħin li jgħaddi minn x’ħin jibda
l-programm sa ma jitlesta, minbarra kwalunkwe dewmien
ipprogrammat min-naħa tal-utent finali;
(12) “kapaċità nominali” tfisser il-massa massima f’kilogrammi,
kif iddikjarata mill-fornitur, f’żidiet ta’ 0,5 kilogrammi ta’
ħwejjeġ xotti ta’ tip partikolari, li tista’ tiġi ttrattata f’magna
domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ bil-programm magħżul,
meta din titgħabba skont l-istruzzjonijiet tal-fornitur;
(13) “ħasla parzjali” tfisser nofs il-kapaċità nominali ta’ magna
domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għal programm partiko
lari;
(14) “effiċjenza tal-kondensazzjoni” tfisser il-proporzjon talmassa tal-indewwa kkondensata minn magna tat-tnixxif
tal-ħwejjeġ b’kondensatur meta mqabbla mal-massa talindewwa mneħħija mill-ħasla meta jintemm iċ-ċiklu;
(15) “modalità mitfija” tfisser kundizzjoni fejn il-magna domes
tika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tintefa permezz ta’ kontrolli jew
swiċċijiet fl-apparat li huma aċċessibbli għall-utent finali u
maħsubin biex jintużaw minnu waqt l-użu normali talmagna sabiex jinkiseb l-inqas konsum tal-elettriku
possibbli, li tista’ tinżamm għal tul ta’ żmien indefinit
waqt li l-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tkun
imqabbda mal-elettriku u tkun qed tintuża skont l-istruzz
jonijiet tal-fornitur; fejn ma jkunx hemm kontrolli jew
swiċċ li jkun aċċessibbli għall-utent finali, “modalità
mitfija” tfisser il-kundizzjoni milħuqa wara li l-magna
domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tmur lura weħidha għal
stat stabbli ta’ konsum tal-enerġija;
(16) “modalità mixgħula u inattiva” tfisser il-modalità bl-aktar
konsum baxx tal-elettriku li tista’ tinżamm għal tul ta’
żmien indefinit wara li jitlesta l-programm mingħajr ebda
intervent ieħor min-naħa tal-utent finali apparti t-tbattil
tal-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ;
(17) “magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ ekwivalenti”
tfisser mudell ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ
li jitqiegħed fis-suq bl-istess kapaċità nominali, l-istess
karatteristiċi tekniċi u ta’ prestazzjoni, l-istess konsum
tal-enerġija, l-istess effiċjenza tal-kondensazzjoni fejn dan
ikun applikabbli, l-istess tul tal-programm standard għallqoton u l-istess ammont ta’ storbju akustiku fl-arja matul
it-tnixxif bħal dawk ta’ mudell ieħor ta’ magna domestika
tat-tnixxif tal-ħwejjeġ mqiegħed fis-suq mill-istess fornitur
b’numru differenti tal-kodiċi kummerċjali;
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(18) “utent finali” tfisser konsumatur li jixtri jew li jkun
mistenni jixtri magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ;
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Artikolu 5
Metodi tal-kejl

(19) “punt tal-bejgħ” tfisser post fejn jintwerew magni tattnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, jew fejn dawn jiġu offruti
għall-bejgħ, għall-kiri jew għax-xiri bin-nifs.

L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont l-Artikoli 3 u 4
għandha tinkiseb permezz ta’ proċeduri tal-kejl affidabbli,
preċiżi u li jistgħu jiġu riprodotti, li jqisu l-aktar metodi talkejl moderni rrikonoxxuti.

(20) ‘programm standard għall-qoton’ tfisser iċ-ċiklu li jnixxef
ħasla tal-qoton b’kontenut inizjali ta’ ndewwa tal-ħasla ta’
60 % sa kontenut ta’ ndewwa li jkun fadal fil-ħasla ta’ 0 %.

Artikolu 6

Artikolu 3
Responsabbiltajiet tal-fornituri
Il-fornituri għandhom jiżguraw li:
(a) kull magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ jkollha magħha
tikketta stampata fil-format mogħti fl-Anness I, li tkun
tinkludi l-informazzjoni stipulata fih;
(b) tkun disponibbli skeda tal-prodott, kif stabbilita fl-Anness II;
(c) id-dokumentazzjoni teknika kif stabbilita fl-Anness III
tingħata lill-awtoritajiet tal-Istati Membri u lill-Kummissjoni
f’każ li jitolbuha;
(d) kwalunkwe riklam għal mudell speċifiku ta’ magna domes
tika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ juri l-klassi tal-effiċjenza enerġe
tika, jekk ir-riklam jiżvela informazzjoni marbuta mal-ener
ġija jew mal-prezz;

Proċedura ta’ verifika għal skopijiet ta’ sorveljanza tas-suq
L-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura stabbilita flAnness V biex jivvalutaw il-konformità tal-klassi tal-effiċjenza
enerġetika ddikjarata, il-konsum tal-enerġija għal kull ċiklu, ilklassi tal-effiċjenza tal-kondensazzjoni fejn dan ikun applikabbli,
il-kapaċità nominali, il-konsum tal-enerġija fil-modalità mitfija u
fil-modalità mixgħula u inattiva, it-tul tal-modalità mixgħula u
inattiva, it-tul tal-programm u l-ammont ta’ storbju akustiku flarja.
Artikolu 7
Reviżjoni
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi dan ir-Regolament fid-dawl
tal-progress teknoloġiku sa mhux aktar tard minn ħames/snin
wara li jkun daħal fis-seħħ. B’mod partikolari, ir-reviżjoni
għandha tivvaluta t-tolleranzi tal-verifika stipulati fl-Anness V.
Artikolu 8
Tħassir

(e) kwalunkwe materjal promozzjonali tekniku dwar mudell
speċifiku ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li
jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi
l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell.

Id-Direttiva 95/13/KE għandha titħassar mid-29 ta' Mejju 2012.

Artikolu 4

1.
L-Artikolu 3(d) u (e) u l-Artikolu 4(b), (c) u (d) ma għan
dhomx japplikaw għar-riklami stampati u għall-materjal
promozzjonali tekniku stampat li jkunu ġew ippubblikati
qabel id-29 ta' Settembru 2012.

Responsabbiltajiet tad-distributuri
Id-distributuri għandhom jiżguraw li:
(a) fil-punt tal-bejgħ, kull magna domestika tat-tnixxif talħwejjeġ jkollha t-tikketta pprovduta mill-fornituri skont lArtikolu 3(a) fuq barra tagħha, fuq quddiem jew fil-parti ta’
fuq, b’mod li tkun tidher sewwa;
(b) il-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ offruti għall-bejgħ,
għall-kiri jew għax-xiri bin-nifs f’postijiet fejn l-utent finali
ma jkunx mistenni jara l-prodott għall-wiri, kif speċifikat flArtikolu 7 tad-Direttiva 2010/30/UE, jiġu kkummerċjaliz
zati bl-informazzjoni pprovduta mill-fornituri skont lAnness IV għal dan ir-Regolament;
(c) kwalunkwe riklam għal mudell speċifiku ta’ magna domes
tika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ jinkludi referenza għall-klassi taleffiċjenza enerġetika, jekk ir-riklam jiżvela informazzjoni
marbuta mal-enerġija jew mal-prezz;
(d) kwalunkwe materjal promozzjonali dwar mudell speċifiku
ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li jiddeskrivi lparametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi referenza
għall-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell.

Artikolu 9
Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

2.
Il-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li jkunu tqiegħdu
fis-suq qabel id-29 ta' Mejju 2012 għandhom jikkonformaw
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 95/13/KE.
3.
Il-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li jikkonformaw
mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u li jkunu tqiegħdu
fis-suq jew li jiġu offruti għall-bejgħ, għall-kiri jew għax-xiri binnifs qabel id-29 ta' Mejju 2012 għandhom jitqiesu bħala magni
li huma konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva 95/13/KE.
Artikolu 10
Dħul fis-seħħ u applikazzjoni
1.
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum
wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
2.
Għandu japplika mid-29 ta' Mejju 2012. Madankollu, lArtikolu 3(d) u (e) u l-Artikolu 4(b), (c) u (d) għandhom japp
likaw mid-29 ta' Settembru 2012.
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Marzu 2012.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO
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ANNESS I
It-tikketta
1.

IT-TIKKETTA TAL-MAGNI DOMESTIĊI TAT-TNIXXIF TAL-ĦWEJJEĠ B’VENT TAL-ARJA

1.1. It-tikketta tal-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b’vent tal-arja għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:
I. l-isem jew il-marka kummerċjali tal-fornitur;
II. l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur, jiġifieri l-kodiċi, li normalment ikun alfanumeriku, li jiddistingwi mudell
speċifiku ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ minn mudelli oħra bl-istess marka kummerċjali jew blistess isem tal-fornitur;
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III. il-klassi tal-effiċjenza enerġetika kif iddefinita fil-punt 1 tal-Anness VI; it-tarf tal-vleġġa fejn tidher il-klassi taleffiċjenza enerġetika tal-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għandha titqiegħed fl-istess livell tat-tarf talvleġġa fejn tidher il-klassi tal-effiċjenza enerġetika rilevanti;
IV. il-konsum annwali ppeżat tal-enerġija (AEC) f’kWh fis-sena, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ u kkalkulat skont
l-Anness VII;
V. informazzjoni dwar it-tip ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ;
VI. it-tul taċ-ċiklu tal-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla sħiħa, mogħti f’minuti u mqarreb
għall-eqreb minuta;
VII. il-kapaċità nominali, f’kilogrammi, għall-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla sħiħa;
VIII. il-livell tal-qawwa tal-ħoss (il-valur medju ppeżat - LWA),, waqt il-fażi tat-tnixxif, għall-programm standard għallqoton meta jkun hemm ħasla sħiħa, mogħti f’dB, u mqarreb għall-eqreb numru sħiħ.
1.2. Id-disinn tat-tikketta tal-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b’vent tal-arja għandu jkun skont il-punt 4 ta’ dan lAnness. Jekk mudell ikun ingħata “Ekotikketta tal-UE” skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (1), tista’ tiġi miżjuda kopja tal-Ekotikketta tal-UE.

(1) ĠU L 27, 30.1.2010, p. 1.
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IT-TIKKETTA TAL-MAGNI DOMESTIĊI TAT-TNIXXIF TAL-ĦWEJJEĠ B’KONDENSATUR

2.1. Minbarra l-informazzjoni msemmija fil-punt 1(1), it-tikketta tal-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b’kondensatur
għandha tinkludi:

IX. il-klassi tal-effiċjenza tal-kondensazzjoni skont il-punt 2 tal-Anness VI.

2.2. Id-disinn tat-tikketta tal-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b’kondensatur għandu jkun skont il-punt 4 ta’ dan lAnness. Jekk mudell ikun ingħata “Ekotikketta tal-UE” skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, tista’ tiġi miżjuda
kopja tal-Ekotikketta tal-UE.

L 123/7

MT

L 123/8

3.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

IT-TIKKETTA TAL-MAGNI DOMESTIĊI TAT-TNIXXIF TAL-ĦWEJJEĠ LI JAĦDMU BIL-GASS

3.1. It-tikketta tal-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li jaħdmu bil-gass għandha tinkludi l-informazzjoni msemmija
fil-punt 1(1).
3.2. Id-disinn tat-tikketta tal-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li jaħdmu bil-gass għandu jkun skont il-punt 4 ta’ dan
l-Anness. Jekk mudell ikun ingħata “Ekotikketta tal-UE” skont ir-Regolament (KE) Nru 66/2010, tista’ tiġi miżjuda
kopja tal-Ekotikketta tal-UE.
4.

DISINN TAT-TIKKETTA

4.1. Għal magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ bil-vent tal-arja, id-disinn tat-tikketta għandu jkun kif muri fid-dijag
ramma ta’ hawn taħt.
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Fejn
(a) It-tikketta għandha tkun mill-inqas 110 mm wiesgħa u 220 mm għolja. Meta t-tikketta tiġi stampata f’format
ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat mal-ispeċifikazzjonijiet imsemmija hawn fuq.
(b) L-isfond għandu jkun abjad.
(c) Il-kuluri għandhom ikunu CMYK - cyan, magenta (maġenta), yellow (isfar) u black (iswed) skont dan l-eżempju:
00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % maġenta, 100 % isfar, 0 % iswed.
(d) It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għad-dijagramma ta’ hawn fuq):
Faxx tal-bordura tat-tikketta tal-UE: 5 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
Logo tal-UE – kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.
Tikketta enerġetika: kulur: X-00-00-00. Pittogramma kif murija; Logo tal-UE u logo enerġetiku (ikkom
binati): wisa’: 92 mm, għoli: 17 mm.
Bordura tal-logos sekondarji: 1 pt – kulur: Cyan 100 % – tul: 92,5 mm.
Skala A-G
— Vleġġa: għoli: 7 mm, spazju: 0,75 mm – kuluri:
L-ogħla klassi: X-00-X-00,
It-tieni klassi: 70-00-X-00,
It-tielet klassi: 30-00-X-00,
Ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,
Il-ħames klassi: 00-30-X-00,
Is-sitt klassi: 00-70-X-00,
L-aħħar klassi: 00-X-X-00.
— Kitba: Calibri tipa grassa 18 pt, b'ittri kbar u bajda; simboli '+': Calibri tipa grassa 12 pt, bojod allinjati
fuq ringiela waħda.
Klassi tal-effiċjenza enerġetika
— Vleġġa: wisa’: 26 mm, għoli: 14 mm, 100 % sewda;
— Kitba: Calibri tipa grassa 29 pt, b’ittri kbar u bajda; simboli '+': Calibri tipa grassa 18 pt, bojod allinjati
fuq ringiela waħda.
Enerġija
— Kitba: Calibri tipa regolari 11 pt, b’ittri kbar, 100 % sewda.
Konsum annwali tal-enerġija ppeżat:
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa grassa 30 pt, 100 % iswed;
— It-tieni linja: Calibri tipa regolari 14 pt, 100 % sewda.
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Tip ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
Ħin taċ-ċiklu:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa grassa 24 pt, 100 % iswed; u Calibri tipa regolari 16 pt, 100 % iswed.
Kapaċità nominali:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa grassa 24 pt, 100 % iswed; u Calibri tipa regolari 16 pt, 100 % iswed.
Livell tal-qawwa akustika:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa grassa 24 pt, 100 % iswed; u Calibri tipa regolari 16 pt, 100 % iswed.
Asterisk: Calibri tipa regolari 6 pt, 100 % iswed
Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali
Identifikatur tal-mudell tal-fornitur
Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’
92 × 15 mm.
Innumerar tar-Regolament: Calibri tipa grassa 9 pt, 100 % iswed
4.2. Għal magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b‘kondenser, id-disinn tat-tikketta għandu jkun kif muri fid-dijagramma
ta’ hawn taħt.
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Fejn:
(a) It-tikketta għandha tkun mill-inqas 110 mm wiesgħa u 220 mm għolja. Meta t-tikketta tiġi stampata f’format
ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat mal-ispeċifikazzjonijiet imsemmija hawn fuq.
(b) L-isfond għandu jkun abjad.
(c) Il-kuluri għandhom ikunu CMYK - cyan, maġenta, isfar u iswed skont dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % cyan,
70 % maġenta, 100 % isfar, 0 % iswed.
(d) It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għad-dijagramma ta’ hawn fuq):
Faxx tal-bordura tat-tikketta tal-UE: 5 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
Logo tal-UE – kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.
Tikketta enerġetika: kulur: X-00-00-00. Pittogramma kif murija; Logo tal-UE u logo enerġetiku (ikkom
binati): wisa’: 92 mm, għoli: 17 mm.
Bordura tal-logos sekondarji: 1 pt – kulur: Cyan 100 % – tul: 92,5 mm.
Skala A-G
— Vleġġa: għoli: 7 mm, spazju: 0,75 mm – kuluri:
L-ogħla klassi: X-00-X-00,
It-tieni klassi: 70-00-X-00,
It-tielet klassi: 30-00-X-00,
Ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,
Il-ħames klassi: 00-30-X-00,
Is-sitt klassi: 00-70-X-00,
L-aħħar klassi: 00-X-X-00.
— Kitba: Calibri tipa grassa 18 pt, b'ittri kbar u bajda; simboli '+': Calibri tipa grassa 12 pt, bojod allinjati
fuq ringiela waħda.
Klassi tal-effiċjenza enerġetika
— Vleġġa: wisa’: 26 mm, għoli: 14 mm, 100 % sewda;
— Kitba: Calibri tipa grassa 29 pt, b’ittri kbar u bajda; simboli '+': Calibri tipa grassa 18 pt, bojod allinjati
fuq ringiela waħda.
Enerġija
— Kitba: Calibri regolari 11 pt, b’ittri kbar, 100 % sewda.
Konsum annwali tal-enerġija ppeżat:
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa grassa 30 pt, 100 % sewda.
— It-tieni linja: Calibri regolari 14 pt, 100 % sewda.
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Tip ta’ magna domestika għat-tnixxif tal-ħwejjeġ:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
Ħin taċ-ċiklu:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa grassa 24 pt, 100 % sewda; u Calibri tipa regolari 16 pt, 100 % sewda.
Kapaċità nominali:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa grassa 24 pt, 100 % iswed; u Calibri tipa regolari 16 pt, 100 % iswed.
Livell tal-qawwa akustika:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa grassa 24 pt, 100 % iswed; u Calibri tipa regolari 16 pt, 100 % sewda.
Asterisk: Calibri tipa regolari 6 pt, 100 % sewda
Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali
Identifikatur tal-mudell tal-fornitur
Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’
92 × 15 mm.
Innumerar tar-Regolament: Calibri tipa grassa 9 pt, 100 % iswed
Klassi tal-effiċjenza tal-kondensazzjoni:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa regolari 16 pt, skala orizzontali 75 %, 100 % sewda u Calibri tipa grassa 22 pt, skala
orizzontali 75 %, 100 % sewda.
4.3. Għal magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li jaħdmu bil-gass, id-disinn tat-tikketta għandu jkun kif muri fiddijagramma ta’ hawn taħt.
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Fejn:
(a) It-tikketta għandha tkun mill-inqas 110 mm wiesgħa u 220 mm għolja. Meta t-tikketta tiġi stampata f’format
ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat mal-ispeċifikazzjonijiet imsemmija hawn fuq.
(b) L-isfond għandu jkun abjad.
(c) Il-kuluri għandhom ikunu CMYK - cyan, maġenta, isfar u iswed skont dan l-eżempju: 00-70-X-00: 0 % cyan,
70 % maġenta, 100 % isfar, 0 % iswed.
(d) It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għad-dijagramma li tidher hawn fuq):
Faxx tal-bordura tat-tikketta tal-UE: 5 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
Logo tal-UE – kuluri: X-80-00-00 u 00-00-X-00.
Tikketta enerġetika: kulur: X-00-00-00. Pittogramma kif murija; Logo tal-UE u logo enerġetiku (ikkom
binati): wisa’: 92 mm, għoli: 17 mm.
Bordura tal-logos sekondarji: 1 pt – kulur: Cyan 100 % – tul: 92,5 mm.
Skala A-G
— Vleġġa: għoli: 7 mm, spazju: 0,75 mm – kuluri:
L-ogħla klassi: X-00-X-00,
It-tieni klassi: 70-00-X-00,
It-tielet klassi: 30-00-X-00,
Ir-raba’ klassi: 00-00-X-00,
Il-ħames klassi: 00-30-X-00,
Is-sitt klassi: 00-70-X-00,
L-aħħar klassi: 00-X-X-00.
— Kitba: Calibri tipa grassa 18 pt, b'ittri kbar u bl-abjad; simboli '+': Calibri tipa grassa 12 pt, bojod
allinjati fuq ringiela waħda.
Klassi tal-effiċjenza enerġetika
— Vleġġa: wisa’: 26 mm, għoli: 14 mm, 100 % sewda;
— Kitba: Calibri tipa grassa 29 pt, b’ittri kbar u bajda; simboli '+': Calibri tipa grassa 18 pt, bojod allinjati
fuq ringiela waħda.
Enerġija
— Kitba: Calibri tipa regolari 11 pt, b’ittri kbar, 100 % sewda.
Konsum annwali tal-enerġija ppeżat:
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa grassa 30 pt, 100 % sewda.
— It-tieni linja: Calibri tipa regolari 14 pt, 100 % sewda.
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Tip ta’ magna doemstika għat-tnixxif tal-ħwejjeġ:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
Ħin taċ-ċiklu:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa grassa 24 pt, 100 % sewda; u Calibri tipa regolari 16 pt, 100 % sewda.
Kapaċità nominali:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa grassa 24 pt, 100 % sewda; u Calibri tipa regolari 16 pt, 100 % sewda.
Livell tal-qawwa akustika:
— Pittogramma kif murija
— Bordura: 2 pt – kulur: Cyan 100 % – kantunieri fit-tond: 3,5 mm.
— Valur: Calibri tipa grassa 24 pt, 100 % sewda; u Calibri tipa regolari 16 pt, 100 % sewda.
Asterisk: Calibri tipa regolari 6 pt, 100 % sewda
Isem il-fornitur jew il-marka tan-negozju.
Identifikatur tal-mudell tal-fornitur
Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali u l-identifikatur tal-mudell għandhom joqogħdu fi spazju ta’
92 × 15 mm.
Innumerar tar-Regolament: Calibri tipa grassa 9 pt, 100 % sewda
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ANNESS II
L-iskeda tal-prodott
1. L-informazzjoni li tingħata fl-iskeda tal-prodott għall-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għandha tingħata fl-ordni
li ġejja u għandha tiġi inkluża fil-fuljett tal-prodott jew f’dokumenti oħra pprovduti mal-prodott:
(a) l-isem jew il-marka kummerċjali tal-fornitur;
(b) l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur, jiġifieri l-kodiċi, li normalment ikun alfanumeriku, li jiddistingwi mudell
speċifiku ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ minn mudelli oħra bl-istess marka kummerċjali jew bl-istess
isem tal-fornitur;
(c) il-kapaċità nominali, f’kilogrammi, ta’ ħwejjeġ magħmulin mill-qoton għall-programm standard għall-qoton meta
jkun hemm ħasla sħiħa;
(d) jekk il-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ hijiex waħda b’vent tal-arja, waħda b’kondensatur jew waħda li
taħdem bil-gass;
(e) il-klassi tal-effiċjenza enerġetika skont il-punt 1 tal-Anness VI;
(f)

għal tumble drier domestiku tal-elettriku mħaddem mill-mejn:
il-konsum annwali ppeżat tal-enerġija (AEc), imqarreb għal punt deċimali wieħed; dan għandu jiġi deskritt bħala:
“Konsum tal-enerġija: “X” kWh fis-sena, ibbażat fuq 160 ċiklu ta’ tnixxif tal-programm standard għall-qoton
b’ħasla sħiħa u parzjali u fuq il-konsum tal-modalitajiet ta’ konsum baxx tal-enerġija. Il-konsum proprju talenerġija f’kull ċiklu jiddependi fuq kif jintuża l-apparat.’;
għal tumble drier domestiku mħaddem bil-gass:
il-konsum annwali ppeżat tal-enerġija (AEC(Gas)), imqarreb għal punt deċimali wieħed; dan għandu jiġi deskritt
bħala: “Konsum tal-enerġija: “X” kWh-Gass fis-sena, ibbażat fuq 160 ċiklu ta’ tnixxif tal-programm standard għallqoton b’ħasla sħiħa u parzjali, u fuq il-konsum tal-modalitajiet ta’ konsum baxx tal-enerġija. Il-konsum proprju talenerġija f’kull ċiklu jiddependi fuq kif jintuża l-apparat.;
u
il-konsum annwali ppeżat tal-enerġija (AEC(Gas)el), imqarreb għal punt deċimali wieħed; dan għandu jiġi deskritt
bħala: “Konsum tal-enerġija: “X” kWh fis-sena, ibbażat fuq 160 ċiklu ta’ tnixxif tal-programm standard għall-qoton
b’ħasla sħiħa u parzjali, u fuq il-konsum tal-modalitajiet ta’ konsum baxx tal-enerġija. Il-konsum proprju talenerġija f’kull ċiklu jiddependi fuq kif jintuża l-apparat.’;

(g) jekk il-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ hijiex “magna tat-tnixxif tal-ħwejjeġ awtomatika” jew “magna tattnixxif tal-ħwejjeġ mhux awtomatika”;
(h) f’każ li l-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tkun ingħatat “Ekotikketta tal-UE” skont ir-Regolament (KE) Nru
66/2010, din l-informazzjoni tista’ tiġi inkluża;
(i)

il-konsum tal-enerġija (Edry, Edry½, Egdry, Egdry½, Egdry,a, Egdry½,a) tal-programm standard għall-qoton b’ħasla sħiħa u
parzjali;

(j)

il-konsum tal-enerġija fil-modalità mitfija (Po) u fil-modalità mixgħula u inattiva (Pl) għall-programm standard
għall-qoton meta jkun hemm ħasla sħiħa;

(k) jekk il-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tkun mgħammra b’sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija, it-tul tal-“moda
lità mixgħula u inattiva”;
(l)

indikazzjoni tal-fatt li “l-programm standard għall-qoton”, użat b’ħasla sħiħa u parzjali, huwa l-programm standard
għat-tnixxif li għalih tirreferi l-informazzjoni li tinsab fuq it-tikketta u fl-iskeda, li dan il-programm huwa adattat
għat-tnixxif ta’ ħwejjeġ tal-qoton imxarrbin b’mod normali u li dan huwa l-aktar programm effiċjenti f’dak li
għandu x’jaqsam mal-konsum tal-enerġija għall-ħwejjeġ magħmulin mill-qoton;

(m) it-tul ippeżat tal-programm (Tt) għall-“programm standard għall-qoton b’ħasla sħiħa u parzjali”, mogħti f’minuti u
mqarreb għall-eqreb minuta, kif ukoll it-tul tal-programm għall-“programm standard għall-qoton meta jkun hemm
ħasla sħiħa” (Tdry) u t-tul tal-programm għall-“programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla parzjali”
(Tdry½), mogħtija f’minuti u mqarrbin għall-eqreb minuta;
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(n) jekk il-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tkun waħda b’kondensatur, il-klassi tal-effiċjenza tal-kondensazz
joni skont il-punt 2 tal-Anness VI, espressa bħala “klassi tal-effiċjenza tal-kondensazzjoni “X” fuq skala minn G (linqas effiċjenti) sa A (l-iktar effiċjenti)”; din tista’ titfisser b’mezzi oħrajn, dejjem jekk ikun ċar li l-iskala hija minn
G (l-inqas effiċjenti) sa A (l-iktar effiċjenti);
(o) jekk il-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tkun waħda b’kondensatur, l-effiċjenza medja tal-kondensazzjoni
Cdry u Cdry½ tal-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla sħiħa u ħasla parzjali u l-effiċjenza ppeżata
tal-kondensazzjoni (Ct) għall-“programm standard għall-qoton b’ħasla sħiħa u parzjali”, mogħtija bħala perċentwal
imqarreb għall-eqreb perċentwal sħiħ;
(p) il-livell tal-qawwa tal-ħoss (valur medju ppeżat — LWA) fl-arja għall-programm standard għall-qoton meta jkun
hemm ħasla sħiħa, mogħti f’dB u mqarreb għall-eqreb numru sħiħ;
(q) jekk il-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tkun maħsuba biex tiġi mmuntata fl-għamara, indikazzjoni dwar
dan.
2. Skeda waħda tal-prodott tista’ tkopri għadd ta’ mudelli ta’ magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ fornuti mill-istess
fornitur.
3. L-informazzjoni mogħtija fl-iskeda tista’ tingħata fil-forma ta’ kopja tat-tikketta, bil-kulur jew bl-abjad u iswed. Meta
dan ikun il-każ, għandha tiġi pprovduta wkoll l-informazzjoni mniżżla fil-punt 1 li ma tkunx diġà murija fuq ittikketta.
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ANNESS III
Id-dokumentazzjoni teknika
1. Id-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Artikolu 3(c) għandha tinkludi:
(a) l-isem u l-indirizz tal-fornitur;
(b) deskrizzjoni ġenerali tal-mudell tal-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ, li tkun biżżejjed biex din tkun tista’ tiġi
identifikata b’ċertezza u faċilment;
(c) fejn ikun xieraq, ir-referenzi tal-istandards armonizzati li jkunu ġew applikati;
(d) fejn ikun xieraq, l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li jkunu ntużaw;
(e) l-identifikazzjoni u l-firma tal-persuna awtorizzata biex torbot lill-fornitur;
(f) il-parametri tekniċi għall-kejl, skont kif ġej:
(i) għal tumble drier domestiku tal-elettriku mħaddem mill-mejn:
il-konsum tal-enerġija (Edry, Edry½, Egdry, Egdry½, Egdry,a, Egdry½,a) tal-programm standard għall-qoton b’ħasla sħiħa
u parzjali,
għal tumble drier domestiku mħaddem bil-gass:
il-konsum annwali ppeżat tal-enerġija (AEC(Gas)), imqarreb għal punt deċimali wieħed; dan għandu jiġi deskritt
bħala: “Konsum tal-enerġija: “X” kWh-Gass fis-sena, ibbażat fuq 160 ċiklu ta’ tnixxif tal-programm standard
għall-qoton b’ħasla sħiħa u parzjali, u fuq il-konsum tal-modalitajiet ta’ konsum baxx tal-enerġija. Il-konsum
proprju tal-enerġija f’kull ċiklu jiddependi fuq kif jintuża l-apparat.;
u
il-konsum annwali ppeżat tal-enerġija (AEC(Gas)el), imqarreb għal punt deċimali wieħed; dan għandu jiġi deskritt
bħala: “Konsum tal-enerġija: “X” kWh fis-sena, ibbażat fuq 160 ċiklu ta’ tnixxif tal-programm standard għallqoton b’ħasla sħiħa u parzjali, u fuq il-konsum tal-modalitajiet ta’ konsum baxx tal-enerġija. Il-konsum proprju
tal-enerġija f’kull ċiklu jiddependi fuq kif jintuża l-apparat.’;
(ii) il-konsum tal-enerġija fil-“modalità mitfija” u fil-“modalità mixgħula u inattiva”,
(iii) it-tul tal-programm għall-“programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla sħiħa” (Tdry) u t-tul talprogramm għall-“programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla parzjali” (Tdry½), mogħtija f’minuti u
mqarrbin għall-eqreb minuta,
(iv) jekk il-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tkun mgħammra b’sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija, it-tul tal“modalità mixgħula u inattiva”,
(v) jekk il-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tkun waħda b’kondensatur, l-effiċjenza medja tal-kondensazz
joni tal-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla sħiħa – Cdry, u l-effiċjenza medja tal-konden
sazzjoni tal-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla parzjali – Cdry½,
(vi) il-livell tal-qawwa tal-ħoss;
(g) ir-riżultati tal-kalkoli mwettqa skont l-Anness VII.
2. Fejn l-informazzjoni inkluża fid-dokumentazzjoni teknika għal mudell partikolari ta’ magna domestika tat-tnixxif talħwejjeġ tkun inkisbet b’kalkolu abbażi tad-disinn jew permezz ta’ estrapolazzjoni minn magni domestiċi tat-tnixxif talħwejjeġ ekwivalenti oħrajn, jew mit-tnejn, id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi d-dettalji ta’ dawn il-kalkoli
jew l-estrapolazzjonijiet, jew tat-tnejn, kif ukoll id-dettalji tat-testijiet imwettqa mill-fornituri sabiex tiġi vverifikata lpreċiżjoni tal-kalkoli li jkunu saru. L-informazzjoni għandha tinkludi wkoll lista tal-mudelli l-oħra kollha ta’ magni
domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ ekwivalenti li għalihom l-informazzjoni tkun inkisbet bl-istess mod.
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ANNESS IV
L-informazzjoni li għandha tingħata f’każijiet fejn l-utent finali ma jkunx mistenni jara l-prodott għall-wiri
1. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(b) għandha tingħata fl-ordni li ġejja:
(a) il-kapaċità nominali, f’kilogrammi, ta’ ħwejjeġ magħmulin mill-qoton għall-programm standard għall-qoton meta
jkun hemm ħasla sħiħa;
(b) jekk il-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ hijiex waħda b’vent tal-arja, waħda b’kondensatur jew waħda li
taħdem bil-gass;
(c) il-klassi tal-effiċjenza enerġetika kif iddefinita fil-punt 1 tal-Anness VI;
(d) għal tumble drier domestiku tal-elettriku mħaddem mill-mejn:
il-konsum annwali ppeżat tal-enerġija (AEc), imqarreb għall-eqreb numru sħiħ, li għandu jiġi deskritt bħala:
“Konsum tal-enerġija: “X” kWh fis-sena, ibbażat fuq 160 ċiklu ta’ tnixxif tal-programm standard għall-qoton b’ħasla
sħiħa u parzjali u fuq il-konsum tal-modalitajiet ta’ konsum baxx tal-enerġija. Il-konsum proprju tal-enerġija f’kull
ċiklu jiddependi fuq kif jintuża l-apparat.”;
għal tumble drier domestiku mħaddem bil-gass:
il-konsum annwali ppeżat tal-enerġija (AEC(Gas)), imqarreb għal punt deċimali wieħed; dan għandu jiġi deskritt
bħala: “Konsum tal-enerġija: “X” kWh-Gass fis-sena, ibbażat fuq 160 ċiklu ta’ tnixxif tal-programm standard għallqoton b’ħasla sħiħa u parzjali, u fuq il-konsum tal-modalitajiet ta’ konsum baxx tal-enerġija. Il-konsum proprju talenerġija f’kull ċiklu jiddependi fuq kif jintuża l-apparat.;
u
il-konsum annwali ppeżat tal-enerġija (AEC(Gas)el), imqarreb għal punt deċimali wieħed; dan għandu jiġi deskritt
bħala: “Konsum tal-enerġija: “X” kWh fis-sena, ibbażat fuq 160 ċiklu ta’ tnixxif tal-programm standard għall-qoton
b’ħasla sħiħa u parzjali, u fuq il-konsum tal-modalitajiet ta’ konsum baxx tal-enerġija. Il-konsum proprju talenerġija f’kull ċiklu jiddependi fuq kif jintuża l-apparat.’;
(e) jekk il-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ hijiex “magna tat-tnixxif tal-ħwejjeġ awtomatika” jew “magna tattnixxif tal-ħwejjeġ mhux awtomatika”;
(f) il-konsum tal-enerġija (Edry, Edry½, Egdry, Egdry½, Egdr,a, Egdry½,a) tal-programm standard għall-qoton b’ħasla sħiħa u
parzjali, imqarreb għal żewġ punti deċimali u kkalkulat skont l-Anness VII;
(g) il-konsum tal-enerġija fil-modalità mitfija (Po) u fil-modalità mixgħula u inattiva (Pl) għall-programm standard għallqoton meta jkun hemm ħasla sħiħa;
(h) it-tul tal-programm għall-“programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla sħiħa” (Tdry) u t-tul tal-prog
ramm għall-“programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla parzjali” (Tdry½), mogħtija f’minuti u mqarrbin
għall-eqreb minuta, ikkalkulati skont l-Anness VII;
(i) jekk il-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tkun waħda b’kondensatur, il-klassi tal-effiċjenza tal-kondensazzjoni
skont il-punt 2 tal-Anness VI;
(j) il-livell tal-qawwa tal-ħoss (valur medju ppeżat — LWA) għall-programm standard għall-qoton meta jkun hemm
ħasla sħiħa, mogħti f’dBu mqarreb għall-eqreb numru sħiħ;
(k) jekk il-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tkun maħsuba biex tiġi mmuntata fl-għamara, indikazzjoni dwar
dan.
2. Jekk tiġi pprovduta wkoll informazzjoni oħra li tinsab fl-iskeda tal-prodott, din għandha tkun fil-forma u fl-ordni
speċifikati fl-Anness II.
3. Id-daqs u t-tipa li bihom tiġi stampata jew murija l-informazzjoni kollha msemmija f’dan l-Anness għandhom ikunu
jinqraw.
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ANNESS V
Il-proċedura ta’ verifika għal skopijiet ta’ sorveljanza tas-suq
Għall-għanijiet tal-konformità u l-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, il-kejl u l-kalkoli għandhom
isiru bl-użu ta’ standards armonizzati li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dak il-għan f’Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew metodi oħra affidabbli, preċiżi u riproduċibbli,.li jqisu l-aktar metodi tal-kejl moderni
rrikonoxxuti b’mod ġenerali, u li r-riżultati tagħhom huma meqjusa li huma ta’ inċertezza baxxa.
Sabiex jivverifikaw il-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 3 u 4, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jittes
tjaw magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ waħda. Jekk il-parametri mkejla ma jissodisfawx il-valuri ddikjarati millfornitur fil-meded stabbiliti fit-Tabella 1, il-kejl għandu jsir ukoll fuq tliet magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ oħrajn. Ilmedja aritmetika tal-valuri mkejla għal dawk it-tliet magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għandha tissodisfa l-valuri
ddikjarati mill-fornitur fil-meded iddefiniti fit-Tabella 1.
Jekk dan ma jkunx il-każ, il-mudell u l-mudelli l-oħra kollha ta’ magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ ekwivalenti
għandhom jitqiesu bħala mudelli li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 3 u 4.
Tabella 1
Parametru mkejjel

Tolleranzi tal-verifika

Il-konsum annwali ppeżat tal-enerġija

Il-valur imkejjel m’għandux ikun ikbar mill-valur nominali (*) ta’
AEC b’aktar minn 6 %.

Il-konsum ippeżat tal-enerġija

Il-valur imkejjel m’għandux ikun ikbar mill-valur nominali ta’ Et
b’aktar minn 6 %.

L-effiċjenza ppeżata tal-kondensazzjoni

Il-valur imkejjel m’għandux ikun inqas mill-valur nominali ta’ Ct
b’aktar minn 6 %.

It-tul ippeżat tal-programm

Il-valur imkejjel m’għandux ikun itwal mill-valuri nominali ta’ Tt
b’aktar minn 6 %.

Il-konsum tal-enerġija fil-modalità mitfija u filmodalità mixgħula u inattiva

Il-valur imkejjel tal-konsum tal-enerġija Po u Pl ta’ aktar minn
1,00 W m’għandux ikun akbar mill-valur nominali b’aktar minn
6 %. Il-valur imkejjel tal-konsum tal-enerġija Po u Pl ta’ 1,00 W
jew ta’ inqas minn hekk m’għandux ikun akbar mill-valur nominali
b’aktar minn 0,10 W.

It-tul tal-modalità mixgħula u inattiva

Il-valur imkejjel m’għandux ikun itwal mill-valur nominali ta’ Tl
b’aktar minn 6 %.

Livell tal-qawwa tal-ħoss LWA

Il-valur imkejjel m’għandux ikun ikbar mill-valur nominali.

(*) “Valur nominali” tfisser valur li jiġi ddikjarat mill-fornitur. Il-perċentwal ta’ inċertezza fil-kejl ta’ 6 % jirrappreżenta l-marġni ta’ żball
aċċettabbli dal-ħin għall-ittestjar fil-laboratorju tal-kejl tal-parametri ddikjarati permezz tal-metodu l-ġdid tal-kejl li qed jintuża għarrekwiżiti l-ġodda dwar it-tikkettar u l-ekodisinn, inkluż għaċ-ċikli ta’ ħasla sħiħa u parzjali.
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ANNESS VI
Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika u l-klassijiet tal-effiċjenza tal-kondensazzjoni
1. IL-KLASSIJIET TAL-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA
Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b’kondensatur għandha tiġi stabbilita fuq ilbażi tal-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEI) tagħha, kif stipulat fit-Tabella 1.
L-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEI) ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b’kondensatur għandu jiġi stabbilit
skont il-punt 1 tal-Anness VII.
Tabella 1
Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika
Klassi tal-effiċjenza enerġetika

Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEI)

A+++ (l-iktar effiċjenti)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (l-inqas effiċjenti)

85 ≤ EEI

2. IL-KLASSIJIET TAL-EFFIĊJENZA TAL-KONDENSAZZJONI
Il-klassi tal-effiċjenza tal-kondensazzjoni ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b’kondensatur għandha tiġi stab
bilita fuq il-bażi tal-effiċjenza ppeżata tal-kondensazzjoni (Ct), kif stipulat fit-Tabella 2.
L-effiċjenza ppeżata tal-kondensazzjoni (Ct) ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b’kondensatur għandha tiġi
stabbilita skont il-punt 2 tal-Anness VII.
Tabella 2
Klassijiet tal-effiċjenza tal-kondensazzjoni
Klassi tal-effiċjenza tal-kondensazzjoni

A (l-iktar effiċjenti)

Effiċjenza ppeżata tal-kondensazzjoni (Ct)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (l-inqas effiċjenti)

Ct ≤ 40
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ANNESS VII
Metodu għall-kalkolu tal-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika u tal-effiċjenza ppeżata tal-kondensazzjoni
1. IL-KALKOLU TAL-INDIĊI TAL-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA
Biex jiġi kkalkulat l-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEI) ta’ mudell ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ, ilkonsum annwali ppeżat tal-enerġija ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għall-programm standard għallqoton b’ħasla sħiħa u parzjali jitqabbel mal-konsum annwali standard tal-enerġija tagħha.
(a) L-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEI) għandu jiġi kkalkulat kif ġej u jitqarreb għal punt deċimali wieħed:

EEI ¼

AEC
Ü 100
SAEC

fejn:
AEC = il-konsum annwali ppeżat tal-enerġija tal-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ;
SAEC = il-konsum annwali standard tal-enerġija tal-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ.
(b) Il-Konsum Annwali Standard tal-Enerġija (SAEC) għandu jiġi kkalkulat f’kWh fis-sena kif ġej u jitqarreb għal żewġ
punti deċimali:
— għall-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ kollha li m’għandhomx vent tal-arja:
SAEC = 140 × c0,8
— għall-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li għandhom vent tal-arja:
8
9
Tt >
>
SAEC ¼ 140 Ü c0;8 – >
:30 Ü >
;
60

fejn:
c

hija l-kapaċità nominali tal-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għall-programm standard għall-qoton;

Tt huwa t-tul ippeżat tal-programm għall-programm standard għall-qoton.
(c) Il-Konsum Annwali ppeżat tal-Enerġija (AEC) għandu jiġi kkalkulat f’kWh fis-sena kif ġej u jitqarreb għal żewġ
punti deċimali:
(i)

AEC ¼ Et Ü 160 þ

"

Po Ü

525 600 – ðT t Ü 160Þ
525 600 – ðT t Ü 160Þ
þ Pl Ü
2
2

#

60 Ü 1 000

fejn:
Et

= il-konsum ippeżat tal-enerġija, mogħti f’kWh u mqarreb għal żewġ punti deċimali;

Po

= l-enerġija fil-“modalità mitfija” għall-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla sħiħa,
mogħtija f’W u mqarrba għal żewġ punti deċimali;

Pl

= l-enerġija fil-“modalità mixgħula u inattiva” għall-programm standard għall-qoton meta jkun hemm
ħasla sħiħa, mogħtija f’W u mqarrba għal żewġ punti deċimali;

Tt

= it-tul ippeżat tal-programm, mogħti f’minuti u mqarreb għall-eqreb minuta;

160 = l-għadd totali ta’ ċikli ta’ tnixxif fis-sena.
(ii) Meta l-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tkun mgħammra b’sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija, li permezz
tagħha l-magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ tmur lura b’mod awtomatiku għall-“modalità mitfija” meta
jintemm il-programm, il-Konsum Annwali ppeżat tal-Enerġija (AEC) għandu jiġi kkalkulat billi jitqies it-tul
effettiv tal-“modalità mixgħula u inattiva”, skont il-formula li ġejja:

AEC ¼ Et Ü 160 þ

fðPl Ü T l Ü 160Þ þ Po Ü ½525 600 – ðT t Ü 160Þ – ðT l Ü 160Þâg
60 Ü 1 000
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fejn:
Tl = it-tul tal-“modalità mixgħula u inattiva” għall-programm standard għat għall-ħwejjeġ magħmulin millqoton meta jkun hemm ħasla sħiħa, mogħti f’minuti u mqarreb għall-eqreb minuta.
(d) It-tul ippeżat tal-programm (Tt) għall-programm standard għall-qoton għandu jiġi kkalkulat f’minuti kif ġej u
jitqarreb għall-eqreb minuta:
Tt = (3 × Tdry + 4 × Tdry½)/7
fejn:
Tdry

= it-tul tal-programm għall-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla sħiħa, mogħti f’minuti u
mqarreb għall-eqreb minuta;

Tdry½ = it-tul tal-programm għall-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla parzjali, mogħti f’minuti
u mqarreb għall-eqreb minuta.
(e) Il-konsum ippeżat tal-enerġija (Et) għandu jiġi kkalkulat f’kWh kif ġej u jitqarreb għal żewġ punti deċimali:
Et = (3 × Edry + 4 × Edry½)/7
fejn:
Edry

= il-konsum tal-enerġija għall-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla sħiħa, mogħti f’kWh
u mqarreb għal żewġ punti deċimali;

Edry½ = il-konsum tal-enerġija għall-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla parzjali, mogħti
f’kWh u mqarreb għal żewġ punti deċimali.
(f) Għall-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li jaħdmu bil-gass, il-konsum tal-enerġija għall-programm standard
għall-qoton, kemm meta jkun hemm ħasla sħiħa kif ukoll meta jkun hemm ħasla parzjali, għandu jiġi kkalkulat
f’kWh u jitqarreb għal żewġ punti deċimali kif ġej:

Edry ¼
Edry½ ¼

Egdry
þ Egdry;a
fg
Egdry½
þ Egdry½;a
fg

fejn:
Egdry

= il-konsum tal-gass għall-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla sħiħa, mogħti f’kWh u
mqarreb għal żewġ punti deċimali;

Egdry½

= il-konsum tal-gass għall-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla parzjali, mogħti f’kWh
u mqarreb għal żewġ punti deċimali;

Egdry,a

= il-konsum tal-elettriku supplimentari għall-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla
sħiħa, mogħti f’kWh u mqarreb għal żewġ punti deċimali;

Egdry½,a = il-konsum tal-elettriku supplimentari għall-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla
parzjali, mogħti f’kWh u mqarreb għal żewġ punti deċimali;
fg

= 2,5.

2. IL-KALKOLU GĦALL-INFORMAZZJONI TAL-PRODOTT DESKRITTA FL-“ANNESS II L-ISKEDA TAL-PRODOTT”,
“ANNESS III ID-DOKUMENTAZZJONI TEKNIKA” U L- “ANNESS IV L-INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TINGĦATA
F’KAŻIJIET FEJN L-UTENT FINALI MA JKUNX MISTENNI JARA L-PRODOTT GĦALL-WIRI”
Għal tumble driers domestiċi mħaddma bil-gass, il-konsum tal-enerġija bil-gass għall-programm standard tal-qoton
b’ħasla sħiħa u parzjali għall-informazzjoni fl-Anness II, III u IV jiġi kkalulat f’ kWhGas u mqarreb għal żewġ punti
deċimali, bħala:
AEC(Gas) = 160 × (3 × Egdry + 4 × Egdry1/2)/7
Għal tumble driers domestiċi mħaddma bil-gass, il-konsum tal-enerġija bil-gass għall-programm standard tal-qoton
b’ħasla sħiħa u parzjali għall-informazzjoni fl-Anness II, III u IV jiġi kkalulat f’ kWh u mqarreb għal żewġ punti
deċimali, bħala:
AEC(Gas)el = 160 × (3 × Egdry,a + 4 × Egdry1/2,a)/7 + ((Pl × Tl × 160) + Po × [525 600 – (Tt × 160) – (Tl × 160)])/60 × 1 000
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3. IL-KALKOLU TAL-EFFIĊJENZA PPEŻATA TAL-KONDENSAZZJONI
L-effiċjenza tal-kondensazzjoni ta’ programm hija l-proporzjon bejn il-massa ta’ ndewwa kkondensata u miġbura filkontenitur ta’ magna domestika tat-tnixxif tal-ħwejjeġ b’kondensatur u l-massa tal-indewwa mneħħija mill-ħasla bħala
parti mill-programm, u din tal-aħħar hija d-differenza bejn il-massa tal-ħasla tat-test imxarrba qabel it-tnixxif u l-massa
tal-ħasla użata għall-prova wara t-tnixxif. Biex tiġi kkalkulata l-effiċjenza ppeżata tal-kondensazzjoni, titqies l-effiċjenza
medja tal-kondensazzjoni tal-programm standard għall-qoton kemm meta jkun hemm ħasla sħiħa kif ukoll meta jkun
hemm ħasla parzjali.
L-effiċjenza ppeżata tal-kondensazzjoni (Ct) ta’ programm għandha tiġi kkalkulata bħala perċentwal u titqarreb għalleqreb perċentwal sħiħ kif ġej:
Ct = (3 × Cdry + 4 × Cdry½)/7
fejn:
Cdry

= l-effiċjenza medja tal-kondensazzjoni tal-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla sħiħa;

Cdry½ = l-effiċjenza medja tal-kondensazzjoni tal-programm standard għall-qoton meta jkun hemm ħasla parzjali.
L-effiċjenza medja tal-kondensazzjoni C għandha tiġi kkalkulata kif ġej mill-valuri tal-effiċjenza tal-kondensazzjoni li
joħorġu mill-provi li jsiru u għandha tingħata bħala perċentwal:
9
n 8
W wj
1 X
>
>
>
C¼
Ü 100>
;
:
ðn–1Þ j¼2 W i – W f
fejn:
n

huwa l-għadd ta’ provi li jsiru, li għandu jinkludi mill-inqas erba’ provi validi għall-programm magħżul;

j

huwa n-numru tal-prova;

Wwj hija l-massa tal-ilma miġbura fir-reċipjent tal-kondensatur waqt il-prova j;
Wi

hija l-massa tal-ħasla mxarrba użata għall-prova qabel it-tnixxif;

Wf

hija l-massa tal-ħasla użata għall-prova wara t-tnixxif.
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 393/2012
tas-7 ta’ Mejju 2012
li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 fir-rigward tal-annotazzjoni għat-Tajlandja
fil-listi ta’ pajjiżi terzi jew partijiet tagħhom li minnhom hija permessa l-importazzjoni u t-tranżitu
ta’ tjur u prodotti tat-tjur fl-Unjoni
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

(4)

Is-sitwazzjoni tas-saħħa tal-annimali fit-Tajlandja minn
dak iż-żmien tjiebet, b’mod partikolari fir-rigward talkontroll tal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja fittjur. Esperti tal-Kummissjoni wettqu bosta missjonijiet
ta’ spezzjoni fit-Tajlandja sabiex jevalwaw is-sitwazzjoni
tas-saħħa tal-annimali u s-sistemi ta’ kontroll tal-mard li
qed jintużaw f’dak il-pajjiż terz. Il-konklużjoni li ħarġet
mill-aħħar missjoni mwettqa fit-Tajlandja hija li s-sistema
ġenerali tagħti garanziji suffiċjenti li l-prodotti kkonċer
nati jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti tal-Unjoni.

(5)

Fid-dawl ta’ dan, id-Deċiżjoni 2005/692/KE kif emendata
mid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni
2012/248/UE tas-7 ta’ Mejju 2012 li temenda d-Deċiż
jonijiet 2005/692/KE, 2005/734/KE, 2007/25/KE u
2009/494/KE rigward l-influwenza tat-tjur (4) ma għad
hiex tissospendi l-importazzjonijiet fl-Unjoni mitTajlandja tal-prodotti koperti bid-Deċiżjoni 2005/692/KE
inkluż laħam tat-tjur, ratiti mrobbija u għasafar tal-kaċċa
selvaġġi, u bajd.

(6)

Għaldaqstant, l-annotazzjoni għat-Tajlandja fil-Parti 1 talAnness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 għandha
tiġi emendata sabiex tirrifletti li l-importazzjonijiet flUnjoni ta’ laħam tat-tjur, ratiti mrobbija u għasafar talkaċċa selvaġġi u bajd, u dawk fi tranżitu, mit-Tajlandja
ma għadhomx projbiti.

(7)

Madankollu, l-importazzjonijiet ta’ bajd mit-Tajlandja
għandhom ikunu soġġetti għas-sottomissjoni ta’ prog
ramm ta’ kontroll tas-Salmonella minn dak il-pajjiż terz.

(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 798/2008 għandu għalhekk jiġi
emendat skont dan.

(9)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi
mal-opinjoni 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 id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’
Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u
li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u
l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma
għall-konsum uman (1), u b’mod partikolari l-frażi introduttorja
tal-Artikolu 8, l-ewwel subparagrafu tal-punt 1 tal-Artikolu 8 u
l-punt 4 tal-Artikolu 8 tagħha,

Billi:

(1)

(2)

(3)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 798/2008 tat-8 ta’
Awwissu 2008 li jistabbilixxi lista ta’ pajjiżi terzi, terri
torji, żoni jew kumpartimenti li minnhom hija permessalimportazzjoni u t-tranżitu ta’ tjur u prodotti tat-tjur filKomunità u r-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni veterinarja (2),
jistipula li l-komoditajiet koperti b’dak ir-Regolament
għandhom ikunu importati fl-Unjoni u jgħaddu minnha
jekk ikunu ġejjin biss minn pajjiżi terzi, territorji, żoni
jew kumpartimenti elenkati fil-Parti 1 tal-Anness I tiegħu.

It-Tajlandja hija attwalment elenkata fit-tabella fil-Parti 1
tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 bħala
awtorizzata għal importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ bajd u
prodotti tal-bajd speċifikati ħielsa mill-patoġeni.
Minħabba tifqigħa ta’ influwenza avjarja b’patoġeniċità
għolja fl-2004, l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ laħam
tat-tjur, ratiti mrobbija u għasafar tal-kaċċa selvaġġi u
bajd kienu projbiti kif indikat bl-annotazzjoni fil-kolonni
6 u 6 A tat-tabella fil-Parti 1 tal-Anness I ta’ dak irRegolament.

Barra minn hekk, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni
2005/692/KE tas-6 ta’ Ottubru 2005 li tikkonċerna
ċerti miżuri ta’ protezzjoni fir-rigward tal-influwenza
avjarja f’bosta pajjiżi terzi (3) tistipula li l-Istati Membri
għandhom jissospendu l-importazzjoni mit-Tajlandja ta’
ċerti prodotti inklużi laħam tat-tjur, ratiti mrobbija u
għasafar tal-kaċċa selvaġġi, u bajd.

(1) ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.
(2) ĠU L 226, 23.8.2008, p. 1.
(3) ĠU L 263, 8.10.2005, p. 20.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 huwa emendat
skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.
(4) Ara paġna 42 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.
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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 għandu jkun direttament applikabbli flIstati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Mejju 2012.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

9.5.2012

9.5.2012

ANNESS
Fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008, l-annotazzjoni għat-Tajlandja għandha tinbidel b’dan li ġej:
SPF, EP

TH-0

Il-pajjiż kollu

VIII

MT

WGM
“TH-Tajlandja

1.7.2012

POU, RAT

1.7.2012

E

1.7.2012

S4”

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 394/2012
tat-8 ta’ Mejju 2012
li jiffissa l-limitu kwantitattiv għall-esportazzjonijiet taz-zokkor u l-isoglukożju barra mill-kwota sa
tmiem is-sena tas-suq 2012/2013
Unjoni, attwalment jinsabu f’pożizzjoni kompetittiva
partikolarment favorevoli. Fid-dawl tan-nuqqas ta’ stru
menti xierqa ta’ assistenza reċiproka fil-ġlieda kontra lirregolaritajiet u sabiex jiġi minimizzat ir-riskju tal-frodi u
biex jiġi evitat kwalunkwe abbuż assoċjat mal-importazz
joni mill-ġdid jew mad-dħul mill-ġdid fl-Unjoni ta’
zokkor barra mill-kwota, ċerti destinazzjonijiet fil-qrib
għandhom jiġu eskluzi mid-destinazzjonijiet eliġibbli.

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), u b’mod partikolari l-Artikolu 61, l-ewwel paragrafu,
il-punt (d), flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

(6)

Fid-dawl tal-istima ta’ anqas riskji ta’ frodi eventwali firrigward tal-isoglukożju minħabba n-natura tal-prodott,
mhuwiex meħtieġ li jkunu ristretti d-destinazzjonijiet
eliġibbli għall-esportazzjoni tal-isokglukożju barra millkwota.

(7)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont lopinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni
Komuni tas-Swieq Agrikoli,

Billi:
(1)

(2)

(3)

Skont l-Artikolu 61, l-ewwel paragrafu, il-punt (d) tarRegolament (KE) Nru 1234/2007, iz-zokkor jew l-isog
lukożju li l-produzzjoni tiegħu taqbeż il-kwota msemmija
fl-Artikolu 56 ta’ dak ir-Regolament jista’ jiġi esportat
biss fil-limitu kwantitattiv li għandu jiġi ffissat.
Regoli dettaljati tal-implimentazzjoni għall-esportazzjoni
jiet barra mill-kwota, b’mod partikolari fir-rigward talħruġ ta’ liċenzji tal-esportazzjoni, huma stipulati permezz
tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 (2).
Madankollu, għal kull sena tas-suq, il-limitu kwantitattiv
għandu jkun iffissat abbażi tal-opportunitajiet possibbli
fis-swieq tal-esportazzjoni.
Għal ċerti produtturi taz-zokkor u l-isoglukożju flUnjoni, l-esportazzjonijiet mill-Unjoni jirrappreżentaw
parti importanti tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom, u
dawn stabbilixxew swieq tradizzjonali barra mill-Unjoni.
L-esportazzjonijiet taz-zokkor u l-isoglukożju lejn dawk
is-swieq jistgħu jkunu ekonomikament vijabbli anke
mingħajr l-għoti ta’ rifużjonijiet tal-esportazzjoni. Għal
dan il-għan jeħtieġ li jiġi ffissat limitu kwantitattiv
għall-esportazzjonijiet taz-zokkor u tal-isoglukożju barra
mill-kwota sabiex il-produtturi kkonċernati tal-UE jkunu
jistgħu jkomplu jfornu lis-swieq tradizzjonali tagħhom.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Iffissar tal-limitu kwantitattiv għall-esportazzjonijiet tazzokkor barra mill-kwota
1.
Għas-sena tas-suq 2012/2013, li tibda mill-1 ta’ Ottubru
2012 sat-30 ta’ Settembru 2013, il-limitu kwantitattiv imsemmi
fl-Artikolu 61, l-ewwel paragrafu, il-punt (d) tar-Regolament
(KE) Nru 1234/2007 għandu jkun 650 000 tunnellata għallesportazzjonijiet mingħajr rifużjoni ta’ zokkor abjad barra
mill-kwota kopert bil-kodiċi tan-NM 1701 99.
2.
L-esportazzjonijiet fil-limitu kwantitattiv iffissat fil-para
grafu 1 għandhom ikunu permessi għad-destinazzjonijiet kollha,
minbarra:
(a) pajjiżi terzi: Andorra, il-Liechtenstein, is-Santa Sede (l-Istat
tal-Belt tal-Vatikan), San Marino, il-Kroazja, il-Bosnja-Ħerze
govina, is-Serbja (3), il-Montenegro, l-Albanija u dik li kienet
ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja;

(4)

Għas-sena tas-suq 2012/2013, huwa stmat li inizjalment
l-iffissar tal-limitu kwantitattiv għal 650 000 tunnellata,
f’ekwivalenti ta’ zokkor abjad, għall-esportazzjonijiet tazzokkor barra mill-kwota, u għal 70 000 tunnellata, f’ma
terja niexfa, għall-isoglukożju barra mill-kwota, ikun
jikkorrispondi għad-domanda tas-suq.

(b) it-territorji tal-Istati Membri li ma jiffurmawx parti mit-terri
torju doganali tal-Unjoni: il-Gżejjer Faeroe, il-Groenlandja,
Heligoland, Ceuta, Melilla, il-komuni ta’ Livigno u Campione
d’Italia, u ż-żoni tar-Repubblika ta’ Ċipru fejn il-Gvern tarRepubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv;

(5)

L-esportazzjonijiet taz-zokkor mill-Unjoni lejn ċerti
destinazzjonijiet fil-qrib u lejn pajjiżi terzi li jagħtu trat
tament preferenzjali tal-importazzjoni lill-prodotti tal-

(c) it-territorji Ewropej li għar-relazzjonijiet esterni tagħhom
huwa responsabbli Stat Membru li ma jiffurmax parti mitterritorju doganali tal-Unjoni: Ġibiltà.

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

(3) Kif ukoll il-Kosovo skont ir-Riżoluzzjoni Nru 1244 tal-Kunsill tasSigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta’ Ġunju 1999.
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Artikolu 2
Iffissar tal-limitu kwantitattiv għall-esportazzjonijiet tal-isoglukożju barra mill-kwota
1.
Għas-sena tas-suq 2012/2013, li tibda mill-1 ta’ Ottubru 2012 sat-30 ta’ Settembru 2013, il-limitu
kwantitattiv imsemmi fl-Artikolu 61, l-ewwel paragrafu, il-punt (d) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007
għandu jkun 70 000 tunnellata ta’ materja niexfa, għall-esportazzjonijiet mingħajr rifużjoni ta’ isoglukożju
barra mill-kwota kopert bil-kodiċijiet tan-NM 1702 40 10, 1702 60 10 u 1702 90 30.
2.
L-esportazzjonijiet tal-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu permessi biss meta
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 951/2006.
Artikolu 3
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea.
Japplika mill-1 ta’ Ottubru 2012.
Jiskadi fit-30 ta’ Settembru 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Mejju 2012.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 395/2012
tat-8 ta’ Mejju 2012
dwar il-ftuħ ta’ kwota tariffarja għal ċerti kwantitajiet ta’ zokkor industrijali għas-sena tas-suq
2012/2013
ment (KE) Nru 891/2009 il-kwantitajiet ta’ dawk ilprodotti li għalihom għandhom jiġu sospiżi d-dazji fuq
l-importazzjoni għandhom jiġu ddeterminati permezz ta’
att legali separat.

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), u b’mod partikolari l-Artikolu 142, flimkien mal-Arti
kolu 4 tiegħu,
Billi:
(1)

(2)

Sabiex jiġi żgurat li l-provvisti meħtieġa għall-produzz
joni tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 62(2) tar-Regola
ment (KE) Nru 1234/2007 jkunu disponibbli bi prezz li
jikkorrispondi mal-prezz tas-suq dinji, huwa fl-interess
tal-Unjoni li, għas-sena tas-suq 2012/2013, tissospendi
d-dazji tal-importazzjoni fuq iz-zokkor maħsub għallproduzzjoni ta’ dawk il-prodotti, għal kwantità li tikkor
rispondi għal nofs il-ħtiġijiet tagħha taz-zokkor industri
jali.
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 891/2009 tal25 ta’ Settembru 2009 li jiftaħ u jipprovdi għall-ammi
nistrazzjoni ta’ ċerti kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur
taz-zokkor (2) jipprovdi għall-amministrazzjoni tal-kwoti
tariffarji għall-importazzjoni ta’ prodotti taz-zokkor skont
l-Artikolu 142 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 binnumru tas-serje 09.4390 (zokkor ta’ importazzjoni
industrijali). Madankollu, skont l-Artikolu 11 tar-Regola

(3)

Il-kwantitajiet ta’ importazzjoni ta’ zokkor industrijali li
mhumiex se jiġu soġġetti għad-dazju fuq l-importazzjoni
għas sena tas-suq 2012/2013 jeħtieġu jiġu stipulati skont
dan.

(4)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma konformi
mal-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazz
joni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Id-dazji fuq l-importazzjoni taz-zokkor industrijali li jaqa’ taħt
il-kodiċi tan-NM 1701 u bin-numru tas-serje 09.4390 għan
dhom jiġu sospiżi għal kwantità ta’ 400 000 tunnellata bejn l1 ta’ Ottubru 2012 u t-30 ta’ Settembru 2013.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara lpubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2012.
Għandu jiskadi fid-30 ta’ Settembru 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Mejju 2012.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

(1) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) ĠU L 254, 26.9.2009, p. 82.
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 396/2012
tat-8 ta’ Mejju 2012
li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu
frott u ħxejjex
il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazz
jonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi
stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

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
l-OKS) (1),
Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE)
Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettal
jati 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 partikolari
l-Artikolu 136(1) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011
jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali
multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull
ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regola
ment ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi
jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Rego
lament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni
tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

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 fil-jum tal-pubb
likazzjoni 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-8 ta’ Mejju 2012.
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 standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex
(EUR/100 kg)
Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
US
ZZ

143,3
69,3
124,7
143,3
39,7
104,1

0707 00 05

JO
TR
ZZ

200,0
128,9
164,5

0709 93 10

JO
TR
ZZ

225,1
118,2
171,7

0805 10 20

EG
IL
MA
ZZ

48,3
73,0
46,2
55,8

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

52,0
91,9
72,0

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MA
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

94,7
83,2
148,4
95,8
90,6
85,1
31,8
124,9
155,8
85,3
105,6
100,1

Valur standard tal-importazzjoni

(1) In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi
“ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 397/2012
tat-8 ta’ Mejju 2012
li jiffissa l-koeffiċjent tal-allokazzjoni, li jirrifjuta iktar applikazzjonijiet u li jagħlaq il-perjodu għattressiq tal-applikazzjonijiet għall-kwantitajiet addizzjonali disponibbli ta' zokkor barra mill-kwota li
jkunu se jinbiegħu fis-suq tal-Unjoni b'imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed matul is-sena tas-suq
2011/2012
applikazzjoni nnotifikata għaċ-ċertifikat, jiġu rrifjutati lapplikazzjonijiet li jkunu għadhom ma ġewx innotifikati
u jingħalaq il-perjodu għat-tressiq tal-applikazzjonijiet.

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 dwar l-OKS
Unika) (1),

(3)

Sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni effiċjenti tal-miżura, dan irRegolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazz
joni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni talKummissjoni (UE) Nru 367/2012 tas-27 ta' April 2012 li jiffissa
miżuri neċessarji fir-rigward tar-rilaxx ta' kwantitajiet addizz
jonali ta’ zokkor u isoglukożju barra mill-kwota fis-suq talUnjoni b'imposta mnaqqsa fuq l-ammont żejjed matul is-sena
tas-suq 2011/2012 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 5 tiegħu.

Il-kwantitajiet li għalihom tressqu l-applikazzjonijiet għaċ-ċerti
fikati għaz-zokkor barra mill-kwota skont ir-Regolament ta'
Implimentazzjoni (UE) Nru 367/2012 mill-1 ta' Mejju 2012
sat-2 ta' Mejju 2012 u nnotifikati lill-Kummissjoni l-4 ta'
Mejju 2012 għandhom jiġu mmultiplikati b'koeffiċjent tal-allo
kazzjoni ta' 22,007274 %.

Billi:

L-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati għaz-zokkor barra mill-kwota
mressqin mit-3 ta' Mejju 2012 sad-9 ta' Mejju 2012 skont irRegolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 367/2012 qed jiġu
hawnhekk irrifjutati.

(1)

(2)

Il-kwantitajiet koperti bl-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati
għaz-zokkor barra mill-kwota mressqin mill-1 ta' Mejju
2012 sat-2 ta' Mejju 2012 u nnotifikati lill-Kummissjoni
l-4 ta' Mejju 2012 jaqbżu l-limitu stabbilit fl-Artikolu 1
tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 367/2012.
Għalhekk, f'konformità mal-Artikolu 5 tar-Regolament ta'
Implimentazzjoni (UE) Nru 367/2012, huwa meħtieġ li
jiġi stabbilit koeffiċjent tal-allokazzjoni li l-Istati Membri
għandhom japplikaw għall-kwantitajiet koperti minn kull

Il-perjodu għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati għazzokkor barra mill-kwota skont ir-Regolament ta’ Implimentazz
joni (UE) Nru 367/2012 jingħalaq mid-9 ta' Mejju 2012.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubb
likazzjoni 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-8 ta’ Mejju 2012.
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 116, 28.4.2012, p. 12.
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DIRETTIVI
DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2012/14/UE
tat-8 ta’ Mejju 2012
li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex il-metilnonilketon jiġi
inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

(5)

Skont l-evalwazzjonijiet li saru, jidher li l-prodotti bijoċi
dali użati bħala repellenti u li fihom il-metilnonilketon
jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 5 tad-Diret
tiva 98/8/KE. Għalhekk huwa xieraq li l-metilnonilketon
jiġi inkluż fl-Anness I għal dik id-Direttiva.

(6)

Ma ġewx evalwati l-użi potenzjali kollha fil-livell talUnjoni. Għaldaqstant huwa xieraq li l-Istati Membri jivva
lutaw dawk ix-xenarji ta' użu jew esponiment u dawk irriskji għall-popolazzjonijiet umani u l-kompartimenti
ambjentali li għadhom ma ġewx indirizzati b'mod rapp
reżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji li saret fil-livell talUnjoni u li, meta jkunu qed jagħtu l-awtorizzazzjonijiet
tal-prodotti, jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu
imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex ir-riskji identifikati
jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli.

(7)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu
applikati fl-istess ħin fl-Istati Membri kollha sabiex jiġi
żgurat trattament ugwali fis-suq tal-Unjoni tal-prodotti
bijoċidali li fihom is-sustanza attiva metilnonilketon u
wkoll biex jiġi ffaċilitat l-operat kif suppost tas-suq ġene
rali tal-prodotti bijoċidali.

(8)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma
sustanza attiva tiddaħħal fl-Anness I għad-Diret
tiva 98/8/KE, sabiex l-Istati Membri u l-partijiet interessati
jkunu jistgħu jitħejjew biex jissodisfaw ir-rekwiżiti lġodda involuti u biex ikun żgurat li l-applikanti li ppre
paraw id-dokumentazzjoni jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ
mill-perjodu ta’ għaxar (10) snin ta’ protezzjoni tad-dejta,
li skont l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE, jibda
mid-data tal-inklużjoni.

(9)

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw
perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3)
tad-Direttiva 98/8/KE.

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

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq talprodotti bijoċidali (1), u b'mod partikolari t-tieni subparagrafu
tal-Artikolu 16(2) tagħha,

Billi:

(1)

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’
ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Diret
tiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward
it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista
ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bl-għan li
possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB għadDirettiva 98/8/KE. Din il-lista tinkludi l-metilnonilketon.

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, il-metilnonil
keton ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Diret
tiva 98/8/KE għall-użu fi prodotti tat-tip 19, repellenti
u attrattanti, kif iddefinit fl-Anness V għal dik id-Diret
tiva.

(3)

Spanja nħatret bħala l-Istat Membru Rapporteur u ressqet
ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien ma’ rakko
mandazzjoni, quddiem il-Kummissjoni fit-8 ta' April 2009
skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regolament (KE)
Nru 1451/2007.

(4)

Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati
Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tarRegolament (KE) Nru 1451/2007, fid-9 ta' Diċembru 2011,
is-sejbiet tal-analiżi ġew inkorporati f’rapport ta’ valutazz
joni mill-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali.

(1 )

ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.
(2) ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.
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(10)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata
skont dan.

(11)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva huma skont l-opin
joni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

L 123/37

dhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubb
likazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeter
minaw kif għandha ssir din ir-referenza.
2.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni
t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw
fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 1

Artikolu 3

L-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont lAnness għal din id-Direttiva.

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewro
pea.

Artikolu 2
1.
Sa mhux aktar tard mit-30 ta’ April 2013, l-Istati Membri
għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u ddispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu
konformi ma’ din id-Direttiva.

Artikolu 4
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Mejju 2012.
Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill1 ta' Mejju 2014.
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn
għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għan

Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO
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ANNESS
Fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE għandha tiżdied l-entrata li ġejja:

"54

metilnonilketon

Isem tal-IUPAC
Numri ta’ Identifikazzjoni

Undekan-2-on
Nru tal-CAS: 112-12-9
Nru tal-KE: 203-937-5

975 gm/kg

Data
tal-inklużjoni

l-1 ta’ Mejju
2014

it-30 ta’ April 2016

it-30 ta’ April
2024

Tip
tal-prodott

19

Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)

Il-valutazzjoni tar-riskji fil-livell tal-Unjoni kienet ibba
żata fuq użu fuq ġewwa minn utenti mhux professjonisti.
Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodott
tkun qed tiġi vvalutata skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI,
l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, fejn rilevanti għallprodott partikolari, dawk ix-xenarji ta’ użu jew esponi
ment u dawk ir-riskji għall-popolazzjonijiet umani u
għall-kompartimenti ambjentali li ma ġewx indirizzati
b'mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell
tal-Unjoni."

(*) Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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Isem Komuni

MT

Nru

Purezza minima
tas-sustanza
attiva fil-prodott
bijoċidali kif
jitqiegħed
fis-suq

Skadenza sa meta għandu
jkun hemm konformità
mal-Artikolu 16(3) (ħlief
għall-prodotti li jkun
fihom aktar minn sustanza
attiva waħda, li għalihom
l-iskadenza sa meta
Data ta’ skadenza
għandhom jikkonformaw
tal-inklużjoni
mal-Artikolu 16(3)
għandha tkun dik stipulata
fl-aħħar deċiżjoni minn
dawk dwar l-inklużjoni
marbuta mas-sustanzi attivi
tagħhom)
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9.5.2012

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 123/39

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2012/15/UE
tat-8 ta’ Mejju 2012
li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex l-estratt tal-margosa jiġi
inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

(5)

Mill-evalwazzjonijiet li saru, jidher li l-prodotti bijoċidali
użati bħala insettiċidi, akariċidi u prodotti għall-kontroll
ta' artropodi oħra u li fihom l-estratt tal-margosa jistgħu
jiġu preżunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Arti
kolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE. Għalhekk huwa xieraq li
l-estratt tal-margosa jiġi inkluż fl-Anness I għal dik idDirettiva.

(6)

Ma ġewx evalwati l-użi potenzjali kollha fil-livell talUnjoni. Għaldaqstant huwa xieraq li l-Istati Membri jivva
lutaw dawk ix-xenarji ta' użu jew ta' esponiment u dawk
ir-riskji għall-popolazzjonijiet umani u l-kompartimenti
ambjentali li għadhom ma ġewx indirizzati b'mod rapp
reżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji li saret fil-livell talUnjoni, u li, meta jkunu qed jagħtu l-awtorizzazzjonijiet
tal-prodott, jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu
imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex ir-riskji identifikati
jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli.

(7)

Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-ilma tal-wiċċ, għassediment u għall-artropodi li ma jkunux fil-mira, huwa
xieraq li jkun meħtieġ li l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti
jkunu soġġetti għal miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tarriskji.

(8)

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu
applikati fl-istess ħin fl-Istati Membri kollha sabiex jiġi
żgurat trattament ugwali fis-suq tal-Unjoni tal-prodotti
bijoċidali li fihom is-sustanza attiva tal-estratt tal-margosa
u wkoll biex jiġi ffaċilitat l-operat kif suppost tas-suq talprodotti bijoċidali inġenerali.

(9)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel ma
sustanza attiva tiddaħħal fl-Anness I għad-Diret
tiva 98/8/KE, sabiex l-Istati Membri u l-partijiet interessati
jkunu jistgħu jitħejjew biex jissodisfaw ir-rekwiżiti lġodda involuti u biex ikun żgurat li l-applikanti li ppre
paraw id-dokumentazzjoni jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ
mill-perjodu ta’ 10 snin ta’ protezzjoni tad-dejta, li skont
l-Artikolu 12(1)(c)(ii) tad-Direttiva 98/8/KE, jibda middata tal-inklużjoni.

(10)

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw
perjodu raġonevoli biex jimplimentaw l-Artikolu 16(3)
tad-Direttiva 98/8/KE.

(11)

Id-Direttiva 98/8/KE għalhekk għandha tiġi emendata
skont dan.

(12)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva huma skont l-opin
joni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq talprodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu
tal-Artikolu 16(2) tagħha,
Billi:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1451/2007 tal4 ta’ Diċembru 2007 dwar it-tieni fażi tal-programm ta’
ħidma ta’ 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Diret
tiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward
it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (2) jistabbilixxi lista
ta’ sustanzi attivi li għandhom jiġu vvalutati, bil-għan li
possibbilment jiġu inklużi fl-Anness I, IA jew IB għadDirettiva 98/8/KE. Dik il-lista tinkludi l-estratt talmargosa.
Skont ir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, l-estratt talmargosa ġie evalwat skont l-Artikolu 11(2) tad-Diret
tiva 98/8/KE għall-użu fi prodotti tat-tip 18, insettiċidi,
akariċidi u prodotti għall-kontroll ta' artropodi oħra, kif
iddefinit fl-Anness V għal dik id-Direttiva. L-evalwazzjoni
kienet tikkonċerna l-estratt tal-margosa mill-qalba talAzadirachta indica permezz ta' estrazzjoni bl-ilma u
pproċessar ulterjuri b'solventi organiċi. Kwalunkwe
sustanza oħra possibbli konformi mad-definizzjoni ta'
estratt tal-margosa fil-lista ta' sustanzi attivi li għandhom
jiġu vvalutati fir-Regolament (KE) Nru 1451/2007, ma
ġietx evalwata, u għalhekk ma għandhiex tiġi inkluża
fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE abbażi ta' din l-eval
wazzjoni.
Il-Ġermanja nħatret bħala l-Istat Membru Rapporteur
u ressqet ir-rapport tal-awtorità kompetenti, flimkien
ma’ rakkomandazzjoni, lill-Kummissjoni fis-26 ta'
Novembru 2009 skont l-Artikolu 14(4) u (6) tar-Regola
ment (KE) Nru 1451/2007.
Ir-rapport tal-awtorità kompetenti ġie analizzat mill-Istati
Membri u mill-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 15(4) tarRegolament (KE) Nru 1451/2007, is-sejbiet mill-analiżi
ġew inkorporati, fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar ilProdotti Bijoċidali fid-9 ta' Diċembru 2011, f’rapport ta’
valutazzjoni.

(1) ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.
(2) ĠU L 325, 11.12.2007, p. 3.
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Artikolu 1
L-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE huwa emendat skont lAnness għal din id-Direttiva.
Artikolu 2
1.
Sa mhux aktar tard mit-30 ta’ April 2013, l-Istati Membri
għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u ddispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu
konformi ma’ din id-Direttiva.
Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill1 ta’ Mejju 2014.
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn
għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għan
dhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubb
likazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeter
minaw kif għandha ssir din ir-referenza.

9.5.2012

2.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni
t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma
jadottaw fil-kamp kopert minn din id-Direttiva.
Artikolu 3
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewro
pea.
Artikolu 4
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Mejju 2012.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO
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ANNESS
Fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE għandha tiżdied l-entrata li ġejja:

estratt
tal-margosa

Isem tal-IUPAC
Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem IUPAC: Mhux applikabbli
Nru tal-CAS: 84696-25-3
Nru tal-KE: 283-644-7
Deskrizzjoni: estratt tal-margosa
mill-qalba tal-Azadirachta indica
permezz ta' estrazzjoni bl-ilma
u pproċessar ulterjuri b'solventi
organiċi

1 000 gm/kg

Data
tal-inklużjoni

l-1 ta’ Mejju
2014

it-30 ta’ April 2016

it-30 ta’ April
2024

Tip
tal-prodott

18

Dispożizzjonijiet speċifiċi (*)

Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodott
tkun qed tiġi vvalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI,
l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, fejn rilevanti għallprodott partikolari, dawk l-użi jew ix-xenarji ta' esponi
ment u dawk ir-riskji għall-popolazzjonijiet tal-bniedem
u għall-kompartimenti ambjentali li ma ġewx indirizzati
b'mod rappreżentattiv fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell
tal-Unjoni.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni
jiet ikunu soġġetti għal miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tarriskji għall-protezzjoni tal-ilma tal-wiċċ, tas-sediment u
ta' artropodi li ma jkunux fil-mira.”

(*) Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji komuni tal-Anness VI, il-kontenut u l-konklużjonijiet tar-rapporti ta’ valutazzjoni huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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Isem Komuni

MT

Nru

Purezza minima
tas-sustanza
attiva fil-prodott
bijoċidali kif
jitqiegħed
fis-suq

Skadenza sa meta għandu
jkun hemm konformità
mal-Artikolu 16(3) (ħlief
għall-prodotti li jkun
fihom aktar minn sustanza
attiva waħda, li għalihom
l-iskadenza sa meta
Data ta’ skadenza
għandhom jikkonformaw
tal-inklużjoni
mal-Artikolu 16(3)
għandha tkun dik stipulata
fl-aħħar deċiżjoni minn
dawk dwar l-inklużjoni
marbuta mas-sustanzi attivi
tagħhom)
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI
tas-7 ta’ Mejju 2012
li temenda d-Deċiżjonijiet 2005/692/KE, 2005/734/KE, 2007/25/KE u 2009/494/KE fir-rigward talinfluwenza tat-tjur
(notifikata bid-dokument numru C(2012) 2947)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2012/248/UE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

(2)

Dawk il-miżuri huma stabbiliti, partikolarment, fid-Deċiż
joni tal-Kummissjoni 2005/692/KE tas-6 ta’ Ottubru
2005 li tikkonċerna ċerti miżuri ta’ protezzjoni firrigward tal-influwenza tat-tjur f’bosta pajjiżi terzi (5), idDeċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/734/KE tad-19 ta’
Ottubru 2005 li tistabbilixxi miżuri ta’ bijosigurtà sabiex
jitnaqqas ir-riskju ta’ trażmissjoni tal-influwenza tat-tjur
b’patoġeniċità għolja kkawżata mis-sottotip H5N1 talvirus A tal-Influwenza minn għasafar slavaġ fl-ambjent
naturali tagħhom għal tjur tal-irziezet u għasafar oħra
mrobbija mill-bniedem u li tipprevedi sistema ta’ ditezz
joni minn kmieni f’żoni b’riskju partikolari (6), id-Deċiż
joni tal-Kummissjoni 2007/25/KE tat-22 ta’ Diċembru
2006 fir-rigward ta’ ċerti miżuri ta’ ħarsien relatati malinfluwenza tat-tjur li għandha patoġeniċità għolja u lmovimenti ta’ għasafar domestiċi li huma akkumpanjati
mis-sid tagħhom fil-Komunità (7) u d-Deċiżjoni talKummissjoni 2009/494/KE tal-25 ta’ Ġunju 2009 li
tikkonċerna ċerti miżuri ta’ ħarsien marbuta mal-influ
wenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N1
fil-Kroazja u l-Isvizzera (8).

(3)

Il-miżuri stipulati f’dawk id-Deċiżjonijiet japplikaw sat30 ta’ Ġunju 2012. Madankollu, tifqigħat tal-influwenza
tat-tjur b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N1 f’għasafar
slavaġ u fit-tjur baqgħu jfaqqgħu f’pajjiżi terzi u b’hekk
ipoġġu wkoll f’riskju s-saħħa tal-annimali u tal-bniedem
ġewwa l-Unjoni.

(4)

Minħabba s-sitwazzjoni epidemjoloġika fir-rigward talinfluwenza tat-tjur, huwa xieraq li r-riskji li jirriżultaw
mill-importazzjonijiet tat-tjur, tal-prodotti tat-tjur, talgħasafar domestiċi u prodotti oħra koperti minn dawk
id-Deċiżjonijiet, jibqgħu jiġu limitati, kif ukoll sabiex
jinżammu l-miżuri tal-bijosigurtà, is-sistemi ta’ skoperta
bikrija u ċerti miżuri ta’ protezzjoni fir-rigward ta’ influ
wenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N1.

(5)

Għaldaqstant, il-perjodu ta’ applikazzjoni tad-Deċiżjoni
jiet 2005/692/KE, 2005/734/KE, 2007/25/KE u
2009/494/KE għandu jiġi estiż sal-31 ta’ Diċembru
2013.

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’
Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u żootekniku
applikabbli għall-kummerċ intra-Kommunitarju ta’ ċertu anni
mali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u
b’mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE tal-15 ta’
Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazz
joni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità
minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE,
90/425/KEE u 90/675/KEE (2), u b’mod partikolari l-Arti
kolu 18(7) tagħha,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta’
Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organiz
zazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità
minn pajjiżi terzi (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 22(6)
tagħha,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar ilħtiġiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment
mhux kummerċjali tal-pets u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill
92/65/KEE (4), u b’mod partikolari l-Artikolu 18 tiegħu,
Billi:
Il-Kummissjoni adottat għadd ta’ miżuri ta’ protezzjoni
marbuta mal-influwenza tat-tjur wara t-tifqigħat ta’ din ilmarda fix-xlokk tal-Asja li bdew f’nofs l-2003 u li ġew
ikkawżati mill-virus b’patoġeniċità għolja tal-influwenza
tat-tjur tas-sottotip H5N1.

(1)

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

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L
L
L
L

224, 18.8.1990, p. 29.
268, 24.9.1991, p. 56.
24, 30.1.1998, p. 9.
146, 13.6.2003, p. 1.

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

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L
L
L
L

263, 8.10.2005, p. 20.
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Fl-2004, ġew skoperti tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur
b’patoġeniċità għolja fit-Tajlandja. Għaldaqstant, miżuri
ta’ protezzjoni dwar l-importazzjoni ta’ ċerti prodotti li
joriġinaw minn tjur u għasafar mit-Tajlandja ġew adottati
mill-Kummissjoni.
Għaldaqstant, l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 2005/692/KE
jipprevedi li l-Istati Membri għandhom jissospendu limportazzjoni mit-Tajlandja ta’ ċerti prodotti inkluż
laħam tat-tjur, għasafar tal-irziezet li ma jtirux u għasafar
slavaġ tal-kaċċa, u bajd.
It-Tajlandja implimentat politika rigoruża ta’ qerda sabiex
teqred l-influwenza tat-tjur b’patoġenoċità għolja mitterritorju tagħha. L-aħħar tifqigħa ta’ dik il-marda ġiet
irrappurtata f’Novembru 2008 u t-Tajlandja ddikjarat
lilha nnifisha ħielsa mill-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità
għolja b’effett mill-11 ta’ Frar 2009.
Esperti tal-Kummissjoni wettqu bosta missjonijiet ta’
spezzjoni ġewwa t-Tajlandja sabiex jevalwaw is-sitwazz
joni tas-saħħa tal-annimali u s-sistemi tal-kontroll talmard fis-seħħ f’dak il-pajjiż terz. Il-konklużjoni li ħarġet
mill-aħħar missjoni fit-Tajlandja hija li s-sistema ġenerali
tagħti biżżejjed garanziji li l-prodotti kkonċernati
jissodisfaw r-rekwiżiti rilevanti tal-Unjoni.
Fid-dawl tas-sitwazzjoni favorevoli tas-saħħa tal-annimali,
b’mod partikolari fir-rigward tal-kontroll tal-influwenza
tat-tjur b’patoġeniċità għolja fit-tjur u l-garanziji li pprov
diet it-Tajlandja, is-sospensjoni tal-importazzjonijiet
prevista fl-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 2005/692/KE ma
għandhomx jibqgħu japplikaw.

(11)

Għaldaqstant,
id-Deċiżjonijiet
2005/692/KE,
2005/734/KE, 2007/25/KE u 2009/494/KE għandhom
jiġu emendati skont dan.

(12)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi malopinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimen
tari u s-Saħħa tal-Annimali,
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ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Id-Deċiżjoni 2005/692/KE għandha tiġi emendata kif ġej:
1. L-Artikolu 1 jitħassar.
2. Fl-Artikolu 7, id-data “30 ta’ Ġunju 2012” tinbidel bid-data
“31 ta’ Diċembru 2013”.
Artikolu 2
Fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2005/734/KE, id-data “30 ta’ Ġunju
2012” tinbidel bid-data “31 ta’ Diċembru 2013”.
Artikolu 3
Fl-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 2007/25/KE, id-data “30 ta’ Ġunju
2012” tinbidel bid-data “31 ta’ Diċembru 2013”.
Artikolu 4
Fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 2009/494/KE, id-data “30 ta’ Ġunju
2012” tinbidel bid-data “31 ta’ Diċembru 2013”.
Artikolu 5
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Mejju 2012.

Għall-Kummissjoni
John DALLI

Membru tal-Kummissjoni
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DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI
tas-7 ta’ Mejju 2012
rigward id-determinazzjoni tal-perjodi tal-bidu u tat-tmiem tat-tħaddim għall-finijiet tad-Direttiva
2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali
(notifikata bid-dokument numru C(2012) 2948)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2012/249/UE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emiss
jonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġ
ġis) (1), u b’mod partikolari il-punt (a) tal-ewwel paragrafu talArtikolu 41 tagħha,
Billi:
(1)

Id-Direttiva 2010/75/UE ma tiddeterminax il-perjodi talbidu u tat-tmiem tat-tħaddim, filwaqt li dawk il-perjodi
huma relatati ma’ diversi dispożizzjonijiet f’dik id-Diret
tiva.

(2)

Għall-impjanti tal-kombustjoni koperti mill-Kapitolu III
tad-Direttiva 2010/75/UE, jeħtieġ li l-perjodi tal-bidu u
tat-tmiem tat-tħaddim jiġu ddeterminati biex tiġi vvalu
tata l-konformità mal-valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet
stipulati fl-Anness V għad-Direttiva 2010/75/UE, filwaqt
li titqies il-Parti 4 ta’ dak l-Anness, kif ukoll biex jiġi
ddeterminat l-għadd tas-sigħat ta’ tħaddim tal-impjanti
tal-kombustjoni, fejn huwa rilevanti għall-implimentazz
joni ta’ dik id-Direttiva.

(3)

(4)

(5)

L-Artikolu 14(1)(f) tad-Direttiva 2010/75/UE jitlob li lpermess jinkludi miżuri relatati mal-kundizzjonijiet tattħaddim minbarra l-kundizzjonijiet ta’ tħaddim normali,
bħall-operazzjonijiet tal-bidu u tat-tmiem tat-tħaddim.
Skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2010/75/UE, miżuri
bħal dawn jistgħu jiġu inklużi f’regoli ġenerali li jorbtu.
L-emissjonijiet minn impjanti ta’ kombustjoni matul ilperjodi tal-bidu u tat-tmiem tat-tħaddim huma ġeneral
ment f’konċentrazzjonijiet elevati meta mqabbla ma’
kondizzjonijiet normali ta’ tħaddim. Fid-dawl tal-għan
tad-Direttiva 2010/75/UE li jiġu evitati l-emissjonijiet,
dawk il-perjodi għandhom ikunu qosra kemm jista’ jkun.
Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni
tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 75 tad-Direttiva
2010/75/UE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għall-impjanti tal-kombus
tjoni koperti mill-Kapitolu III tad-Direttiva 2010/75/UE.
Artikolu 2
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, japplikaw id-definizzjonijiet li
ġejjin:
1. “tagħbija minima tal-bidu tat-tħaddim għal ġenerazzjoni
stabbli” tfisser it-tagħbija minima kompatibbli mat-tħaddim
stabbli tal-impjant tal-kombustjoni li jkun qed jiġġenera, li
ssegwi l-bidu tat-tħaddim fejn wara l-impjant ikun jista’
jwassal l-output tiegħu b’mod sikur u affidabbli lil netwerk,
grilja, akkumulatur tas-sħana jew sit industrijali;
2. “tagħbija minima tat-tmiem tat-tħaddim għal ġenerazzjoni
stabbli” tfisser it-tagħbija minima fil-punt li fih l-impjant
ma jkunx jista’ jibqa’ jforni l-produzzjoni tiegħu b’mod
sikur u affidabbli lil netwerk, grilja, akkumulatur tas-sħana
jew sit industrijali u li jitqies li qiegħed fil-punt tat-tmiem tattħaddim.
Artikolu 3
Regoli ġenerali biex jiġu ddeterminati l-perjodi tal-bidu u ttmiem tat-tħaddim
Biex jiġi ddeterminat it-tmiem tal-perjodu tal-bidu tat-tħaddim u
l-bidu tal-perjodu tat-tmiem tat-tħaddim, għandhom japplikaw
ir-regoli li ġejjin:
1. il-kriterji jew il-parametri li jintużaw biex jiġu ddeterminati lperjodi tal-bidu u tat-tmiem tat-tħaddim għandhom ikunu
trasparenti u verifikabbli esternament;
2. il-perjodi tal-bidu u tat-tmiem tat-tħaddim għandhom jiġu
ddeterminati abbażi tal-kundizzjonijiet li jippermettu proċess
ta’ ġenerazzjoni stabbli li jissalvagwardja s-saħħa u s-siku
rezza;
3. fil-perjodi tal-bidu u t-tmiem tat-tħaddim, wara l-bidu tattħaddim, ma għandhomx jiġu inklużi l-perjodi li fihom
impjant tal-kombustjoni, ikun qiegħed jopera b’mod stabbli
u sikur bi provvista ta’ fjuwil iżda mingħajr ma jesporta ssħana jew l-elettriku jew l-enerġija mekkanika.

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tistipula regoli rigward id-determinazzjoni talperjodi tal-bidu u tat-tmiem tat-tħaddim imsemmija fil-punt 27
tal-Artikolu 3 u fil-punt 1 tal-Parti 4 tal-Anness V għad-Diret
tiva 2010/75/UE.

Determinazzjoni tal-perjodi tal-bidu u t-tmiem tat-tħaddim
fil-permess

(1) ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17.

1.
Għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-perjodi tal-bidu u ttmiem tat-tħaddim fil-permess tal-installazzjoni li jinkludi limpjant tal-kombustjoni, il-miżuri msemmija fl-Artikolu 14(1)(f)
tad-Direttiva 2010/75/UE għandhom jinkludu dan li ġej:
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(a) għall-inqas waħda minn dawn li ġejjin:
(i) il-punt tat-tmiem tal-perjodu tal-bidu u l-punt tal-bidu
tal-perjodu tat-tmiem tat-tħaddim espressi bħala limiti
tat-tagħbija, skont l-Artikoli 6, 7 u 8 u meta jitqies li
t-tagħbija minima tat-tmiem tat-tħaddim għal ġenerazz
joni stabbli tista’ tkun inqas mit-tagħbija minima talbidu tat-tħaddim għal ġenerazzjoni stabbli, minħabba
li l-impjant tal-kombustjoni jista’ jkun kapaċi jopera
b’mod stabbli f’tagħbija inqas ladarba jilħaq temperatura
suffiċjenti wara perjodu ta’ tħaddim;
(ii) proċessi diskreti jew limiti għal parametri operattivi, li
huma assoċjati ma’ tmiem il-perjodu tal-bidu tat-tħad
dim, u meta jibda l-perjodu tat-tmiem tat-tħaddim, u li
huma ċari, faċilment immonitorjati u li japplikaw itteknoloġija użata, kif stipulat fl-Artikolu 9;
(b) miżuri li jiżguraw li l-perjodi tal-bidu u tat-tmiem tattħaddim jiġu minimizzati sa fejn dan huwa prattikabbli,
(c) miżuri li jiżguraw li t-tagħmir kollu tat-tnaqqis tal-emiss
jonijiet jibda jitħaddem malli dan ikun teknikament pratti
kabbli.
Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, għandhom jitqiesu l-karat
teristiċi tekniċi u operattivi tal-impjant tal-kombustjoni u lunitajiet tagħha, u r-rekwiżiti tekniċi għat-tħaddim tat-teknikali
tajiet installati.
2.
Jekk ikun hemm xi tibdil fi kwalunkwe aspett marbut malimpjant li jaffettwaw l-perjodi tal-bidu u t-tmiem tat-tħaddim,
inkluż it-tagħmir installat, it-tip ta’ fjuwil, ir-rwol tal-impjant fissistema u t-tekniki tat-tnaqqis tal-emissjonijiet installati, ilkundizzjonijiet tal-permess relatati mal-perjodi tal-bidu u ttmiem tat-tħaddim għandhom jerġgħu jiġu kkunsidrati millġdid u, jekk ikun meħtieġ, jiġu aġġornati mill-awtorità kompe
tenti.
Artikolu 5
Determinazzjoni tal-perjodi tal-bidu u tat-tmiem tattħaddim għall-impjanti tal-kombustjoni li jikkonsistu minn
żewġ unitajiet jew iktar
1.
Għall-finijiet tal-kalkolu tal-valuri medji tal-emissjonijiet kif
stipulati fil-punt 1 tal-Parti 4 tal-Anness V għad-Direttiva
2010/75/UE, biex jiġu ddeterminati l-perjodi tal-bidu u tattmiem tat-tħaddim tal-impjanti tal-kombustjoni li jkollhom
żewġ unitajiet jew iktar għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:
(a) il-valuri mkejla matul il-perjodu tal-bidu tat-tħaddim talewwel unità li tkun qed tibda u matul il-perjodu tattmiem tat-tħaddim tal-aħħar unità tal-kombustjoni li tkun
ser tieqaf taħdem għandhom jiġu injorati;
(b) Il-valuri determinati matul il-perjodi tal-bidu u tat-tmiem
tat-tħaddim oħra ta’ unitajiet individwali għandhom
jitwarrbu biss jekk huma mkejla jew, fejn l-ebda kejl ma
jkun teknikament jew ekonomikament fattibbli, ikkalkulati
separatament għal kull waħda mill-unitajiet ikkonċernati.
2.
Għall-finijiet tal-punt 27 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva
2010/75/UE, il-perjodi tal-bidu u tat-tmiem tat-tħaddim talimpjanti tal-kombustjoni li jikkonsistu minn żewġ unitajiet
jew iktar għandhom jikkonsistu biss mill-perjodu tal-bidu tattħaddim tal-ewwel unità tal-kombustjoni li tkun qed tibda u lperjodu tat-tmiem tat-tħaddim tal-aħħar unità tal-kombustjoni li
tkun ser tieqaf taħdem.
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Għal impjanti tal-kombustjoni li għalihom il-punti 2, 4 u 6 talParti 1 tal-Anness V għad-Direttiva 2010/75/UE jippermettu lapplikazzjoni ta’ valur limitu tal-emissjonijiet għal parti talimpjant li tarmi l-gassijiet ta’ skart minn tromba taċ-ċumnija
waħda jew minn aktar minn waħda separati f’ċumnija komuni,
il-perjodi tal-bidu u tat-tmiem tat-tħaddim jistgħu jiġu ddeter
minati għal kull waħda minn dawk il-partijiet tal-impjant talkombustjoni separatament. Il-perjodi tal-bidu tat-tħaddim u talgħeluq tal-impjant għandhom għalhekk ikunu magħmula millperjodu tal-bidu tat-tħaddim tal-ewwel unità ta’ kombustjoni li
tibda titħaddem f’dik il-parti tal-impjant u mill-perjodu tal-aħħar
unità ta’ kombustjoni li tieqaf titħaddem f’dik il-parti talimpjant.
Artikolu 6
Determinazzjoni tal-perjodi tal-bidu u tat-tmiem tattħaddim għall-impjanti tal-kombustjoni li jiġġeneraw lelettriku jew li jipproduċu l-enerġija elettrika għal
tħaddim mekkaniku, bl-użu tal-limiti tat-tagħbija
1.
Għall-impjanti tal-kombustjoni li jiġġeneraw l-elettriku u
għall-impjanti tal-kombustjoni li jipproduċu tħaddim mekka
niku, il-perjodu tal-bidu tat-tħaddim għandu jitqies mitmum
fil-punt meta l-impjant jilħaq it-tagħbija minima tal-bidu tattħaddim għal ġenerazzjoni stabbli.
2.
Il-perjodu tat-tmiem tat-tħaddim għandu jiġi kkunsidrat li
jibda fil-bidu tat-tmiem tal-provvista tal-fjuwil wara li jintlaħaq
il-punt tat-tagħbija minima tat-tmiem tat-tħaddim għal ġene
razzjoni stabbli meta l-grilja ma tkunx tista’ tirċievi aktar elett
riku ġġenerat jew meta l-enerġija mekkanika ġġenerata ma
tkunx aktar utli għat-tagħbija mekkanika.
3.
Il-limiti tat-tagħbija li għandhom jintużaw biex jiġu
ddeterminati t-tmiem tal-perjodu tal-bidu tat-tħaddim u l-bidu
tal-perjodu tat-tmiem tat-tħaddim għall-impjanti tal-kombus
tjoni li jiġġeneraw l-elettriku u li għandhom jiġu inklużi filpermess tal-impjant, għandhom ikunu perċentwal fiss tal-output
nominali elettriku tal-impjant tal-kombustjoni.
4.
Il-limiti tat-tagħbija li għandhom jintużaw biex jiġu
ddeterminati t-tmiem tal-perjodu tal-bidu tat-tħaddim u l-bidu
tal-perjodu tat-tmiem tat-tħaddim għall-impjanti tal-kombus
tjoni li jipproduċu enerġija mekkanika u li għandhom jiġu
inklużi fil-permess tal-impjant, għandhom ikunu perċentwal
fiss tal-output tal-enerġija mekkanika tal-impjant tal-kombus
tjoni.
Artikolu 7
Determinazzjoni tal-perjodi tal-bidu u tat-tmiem tattħaddim għall-impjanti tal-kombustjoni li jiġġeneraw issħana, bl-użu tal-limiti tat-tagħbija
1.
Għall-impjanti tal-kombustjoni li jiġġeneraw is-sħana, ilperjodu tal-bidu tat-tħaddim għandu jitqies li jintemm meta limpjant jilħaq it-tagħbija minima tal-bidu għal ġenerazzjoni
stabbli u s-sħana tkun tista’ titwassal b’mod sikur u affidabbli
lil netwerk tad-distribuzzjoni, lil akkumulatur tas-sħana jew
tintuża direttament f’sit industrijali lokali.
2.
Il-perjodu tat-tmiem tat-tħaddim għandu jitqies li jibda
wara li tintlaħaq it-tagħbija minima tat-tmiem tat-tħaddim
għal ġenerazzjoni stabbli meta s-sħana ma tkunx tista’ tkompli
titwassal b’mod sikur u affidabbli lil netwerk jew tintuża diret
tament f’sit industrijali lokali.
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3.
Il-limiti tat-tagħbija li għandhom jintużaw biex jiġu
ddeterminati t-tmiem tal-perjodu tal-bidu tat-tħaddim u l-bidu
tal-perjodu tat-tmiem tat-tħaddim għall-impjanti tal-kombus
tjoni li jiġġeneraw is-sħana u li għandhom jiġu inklużi filpermess tal-impjant, għandhom ikunu perċentwal fiss tal-output
nominali termali tal-impjant tal-kombustjoni.
4.
Il-perjodi li fihom l-impjanti li jipproduċu s-sħana jkunu
qegħdin isaħħnu akkumulatur jew kompartiment mingħajr ma
jesportaw is-sħana għandhom jitqiesu bħala sigħat ta’ ħidma u
mhux bħala perjodi tal-bidu jew tat-tmiem tat-tħaddim.
Artikolu 8
Determinazzjoni tal-perjodi tal-bidu u tat-tmiem tattħaddim għall-impjanti tal-kombustjoni li jiġġeneraw issħana u l-elettriku, bl-użu tal-limiti tat-tagħbija
Għall-impjanti tal-kombustjoni li jiġġeneraw l-elettriku u ssħana, il-perjodi tal-bidu u tat-tmiem tat-tħaddim għandhom
jiġu ddeterminati kif stipulat fl-Artikoli 6 u 7, billi jiġu kkun
sidrati kemm l-elettriku kif ukoll is-sħana ġġenerati.
Artikolu 9
Determinazzjoni tal-perjodi tal-bidu u tat-tmiem tattħaddim, bl-użu ta’parametri operattivi jew proċessi
diskreti
Sabiex jiġu ddeterminati t-tagħbija minima tal-bidu tat-tħaddim
u t-tagħbija minima tat-tmiem tat-tħaddim għall-ġenerazzjoni

9.5.2012

stabbli, mill-inqas tliet kriterji għandhom jiġu ddefiniti, fejn ittmiem tal-perjodu tal-bidu tat-tħaddim u l-bidu tal-perjodu tattmiem tat-tħaddim jitqiesu li jkunu ntlaħqu meta mill-inqas
tnejn mill-kriterji jkunu ġew issodisfati.
Dawn il-kriterji għandhom jintgħażlu minn dawn li ġejjin:
1. proċessi diskreti stabbiliti fl-Anness jew proċessi ekwivalenti
li jissodisfaw il-karatteristiċi tekniċi tal-impjant;
2. limiti għal parametri operattivi stabbiliti fl-Anness, jew para
metri operattivi ekwivalenti li huma applikabbli għall-karat
teristiċi tekniċi tal-impjant.
Artikolu 10
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Mejju 2012.

Għall-Kummissjoni
Janez POTOČNIK

Membru tal-Kummissjoni

MT

9.5.2012

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

ANNESS
PROĊESSI DISKRETI U PARAMETRI OPERAZZJONALI ASSOĊJATI MAL-PERJODI TAL-BIDU U TAT-TMIEM
TAT-TĦADDIM
1.

Proċessi diskreti assoċjati mat-tagħbija minima tal-bidu tat-tħaddim għal ġenerazzjoni stabbli

1.1. Għall-bojlers li jaħdmu bil-fjuwil solidu: tranżizzjoni kompluta mill-użu tal-berners awżiljarji tal-istabbiltà jew talberners supplementari għal tħaddim bi fjuwil normali biss.
1.2. Għall-bojlers li jaħdmu bil-fjuwil likwidu: il-bidu tal-pompa ewlenija minn fejn jingħata l-fjuwil u meta l-pressa tażżejt tal-berner tiġi stabbli, u li għaliha r-rata tal-fluss tal-fjuwil tista’ tintuża bħala indikatur
1.3. Għat-turbini tal-gass: il-punt meta l-modalità tal-kombustjoni taqleb għal modalità tal-kombustjoni fi stat stabbli li
hija mħallta kompletament minn qabel, jew “veloċità tal-magna meta mhijiex ingranata”
2.

Parametri operazzjonali

2.1. Kontenut tal-ossiġnu tal-gassijiet mit-tromba taċ-ċumnija.
2.2. Temperatura tal-gass taċ-ċumnija.
2.3. Pressa tal-fwar.
2.4. Għall-impjanti li jipproduċu s-sħana: l-entalpija u r-rata tal-fluwidu li jittrasferixxi s-sħana.
2.5. Għall-impjanti li jaħdmu bil-likwidu u bil-gass: ir-rata tal-fluss tal-fjuwil, speċifikata bħala perċentwal tal-kapaċità
nominali tal-fluss tal-fjuwil.
2.6. Għall-impjanti li jaħdmu b’bojler tal-fwar: it-temperatura tal-fwar fit-tarf tal-bojler.
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PREZZ TAL-ABBONAMENT 2012 (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 1 200 fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 1 310 fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 840 fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 100 fis-sena

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

multilingwi:
23 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 200 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
fi 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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