Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea
Leġiżlazzjoni

Edizzjoni bil-Malti

ISSN 1977-074X

L 112

Volum 56
24 ta’ April 2013

Werrej

II

Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI
★

★

★

★

Prezz: EUR 3

MT

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 372/2013 tat-22 ta’ April 2013 li jemenda
r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1008/2011 li jimponi dazju anti-dumping definittiv
fuq importazzjonijiet ta’ pallet trucks tal-idejn u l-partijiet essenzjali tagħhom li joriġinaw mirRepubblika Popolari taċ-Ċina wara reviżjoni interim parzjali taħt l-Artikolu 11(3) tar-Regola
ment (KE) Nru 1225/2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 373/2013 tat-23 ta’ April 2013 li
japprova r-razza O tas-sustanza attiva Candida oleophila, skont ir-Regolament (KE)
Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti
għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni talKummissjoni (UE) Nru 540/2011 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 374/2013 tat-23 ta’ April 2013
dwar l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tal-Clostridium butyricum (FERM BP-2789) bħala
addittiv f l-għalf għat-tiġieġ imrobbija għall-bajd (detentur tal-awtorizzazzjoni Miyarisan Phar
maceutical Co. Ltd, irrappreżentat minn Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (1) . . . . . . . . . .

13

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 375/2013 tat-23 ta’ April 2013 li
japprova s-sustanza attiva spiromesifen, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li
jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (1)

15

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 376/2013 tat-23 ta’ April 2013 li jistab
bilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u
ħxejjex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

(Ikompli fil-paġna li jmiss)
(1) Test b’relevanza għaż-ŻEE

L-Atti b’titoli b’tipa ċara relatati mal-ġestjoni ta’ kuljum ta’ affarijiet agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perjodu limitat.
It-titoli tal-atti l-oħra kollha huma stampati b’tipa skura u mmarkati b’asterisk quddiemhom.

Werrej (ikompli)
DEĊIŻJONIJIET
★

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/189/PESK tat-22 ta’ April 2013 li tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew ta’
Sigurtà u ta’ Difiża (KESD) u li tħassar l-Azzjoni Konġunta 2008/550/PESK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

2013/190/UE:
★

MT

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ April 2013 dwar il-validità ta’ ċertu
informazzjoni tariffarja vinkolanti (notifikata bid-dokument C(2013) 2297) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

24.4.2013

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 112/1

II
(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 372/2013
tat-22 ta’ April 2013
li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1008/2011 li jimponi dazju anti-dumping
definittiv fuq importazzjonijiet ta’ pallet trucks tal-idejn u l-partijiet essenzjali tagħhom li joriġinaw
mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina wara reviżjoni interim parzjali taħt l-Artikolu 11(3) tarRegolament (KE) Nru 1225/2009
tal-idejn u l-partijiet essenzjali tagħhom mibgħuta mitTajlandja, sew jekk dikjarati li joriġinaw fit-Tajlandja u
sew jekk le.

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009
tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-impor
tazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux
membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u
b’mod partikolari l-Artikolu 9(4) u l-Artikolu 11(3), (5) u (6)
tiegħu,

(4)

Wara li kkunsidra l-proposta mressqa mill-Kummissjoni
Ewropea wara li kkonsulta lill-Kumitat Konsultattiv,
Billi:

2. Il-bidu ta’ reviżjoni interim parzjali
A. PROĊEDURA
1. Investigazzjonijiet preċedenti u
dumping eżistenti

miżuri

F’Lulju 2005, permezz tar-Regolament (KE) Nru
1174/2005 (2), il-Kunsill impona dazju anti-dumping
definittiv fuq importazzjonijiet ta’ pallet trucks tal-idejn
u l-partijiet essenzjali tagħhom li joriġinaw mir-Repubb
lika Popolari taċ-Ċina (“ir-RPĊ”). Il-miżuri kienu jikkon
sistu f’dazju anti-dumping ad valorem li jvarja bejn 7,6 %
u 46,7 %.

(2)

F’Lulju 2008, permezz tar-Regolament (KE) Nru
684/2008 (3), il-Kunsill, wara reviżjoni interim tal-kamp
ta’ applikazzjoni tal-prodott, ikkjarifika d-definizzjoni taloġġett tal-investigazzjoni oriġinali.

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

F’Ġunju 2009, bir-Regolament (KE) Nru 499/2009 (4), ilKunsill, wara investigazzjoni kontra l-evażjoni, estenda ddazju anti-dumping definittiv applikabbli fuq “il-kumpa
niji l-oħra kollha” impost permezz tar-Regolament (KE)
Nru 1174/2005 għal importazzjonijiet ta’ pallet trucks
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

L
L
L
L

343,
189,
192,
151,

22.12.2009, p. 51.
21.7.2005, p. 1.
19.7.2008, p. 1.
16.6.2009, p. 1.

(5)

Matul ir-reviżjoni tal-iskadenza l-Kummissjoni Ewropea
(“il-Kummissjoni”) nnutat bidla fis-sitwazzjoni tal-kompe
tizzjoni fis-suq tal-Unjoni mill-impożizzjoni tal-miżuri.
Tabilħaqq, il-produttur esportatur Ċiniż bl-inqas rata ta’
dazju — li ngħata trattament ta’ ekonomija tas-suq
(“TES”) fl-investigazzjoni oriġinali — kien kapaċi virtwal
ment jieħu f’idejh parti kbira ħafna tas-suq tal-Unjoni u
żied b’mod sinifikanti s-sehem tiegħu tal-importazzjoni
fl-Unjoni. Il-Kummissjoni kellha wkoll dubji rigward iddeterminazzjoni oriġinali tat-TES fid-dawl ta’ evidenza
prima facie tad-distorsjonijiet tas-suq tal-azzar fir-RPĊ.
F’dan il-kuntest, iċ-ċirkustanzi li fuqhom ġew stabbiliti
l-miżuri attwali tqiesu li kienu tbiddlu u dawn it-tibdiliet
dehru ta’ natura tat-tul.

(6)

Wara li ddeterminat, wara konsultazzjoni mal-Kumitat
Konsultattiv, li hemm biżżejjed evidenza li tiġġustifika
l-bidu ta’ reviżjoni interim parzjali, il-Kummissjoni
ħabbret permezz ta’ notifika ppubblikata fl-14 ta’ Frar
2012 f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (6) (“in-Noti
fika ta’ Bidu”) il-bidu ex officio ta’ reviżjoni interim parzjali
taħt l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku, b’kamp ta’
applikazzjoni limitat għall-eżami tad-dumping fir-rigward
tal-produtturi esportaturi Ċiniżi.

anti-

(1)

(3)

F’Ottubru 2011, bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni
(UE) Nru 1008/2011 (5), il-Kunsill impona dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ pallet trucks
tal-idejn u l-partijiet essenzjali tagħhom li joriġinaw mirRepubblika Popolari taċ-Ċina wara reviżjoni ta’ skadenza
taħt l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku. Id-dazju
estiż kif imsemmi fil-premessa 3 hawn fuq inżamm
ukoll mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru
1008/2011.

(5) ĠU L 268, 13.10.2011, p. 1.
(6) ĠU C 41, 14.2.2012, p. 14.

L 112/2

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

interim tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-prodott, jiġifieri
pallet trucks tal-idejn u l-partijiet essenzjali tagħhom,
jiġifieri x-xażi u s-sistema idrawlika, li joriġinaw mirRPĊ u li attwalment jaqgħu taħt il-kodiċi NM
ex 8427 90 00 u ex 8431 20 00. Għall-finijiet ta’ dan
ir-Regolament, pallet trucks tal-idejn jfissru trakkijiet
b’roti li jirfdu l-furketta li tqandel il-pallets, iddisinjati li
jkunu mbuttati, miġbuda u mmexxija bl-idejn, fuq wiċċ
lixx, invell u iebes, minn operaturi pedonali bl-użu ta’
laċċ artikulat. Il-pallet trucks tal-idejn, huma ddisinjati
biss biex jgħollu tagħbija, billi jippompjaw il-laċċ sa
għoli biżżejjed biex isir il-ġarr u ma għandhom l-ebda
funzjoni jew użu addizzjonali ieħor bħal, pereżempju, (i)
biex iġorru u jerfgħu t-tagħbija biex titqiegħed aktar flgħoli jew li jgħinu fil-ħżin tat-tagħbija (“highlifters”), (ii)
biex jistivaw pallet wieħed fuq l-ieħor (“stackers”), (iii)
biex jerfgħu t-tagħbija għal livell fejn isir ix-xogħol (“scis
sorlifts”) jew (iv) biex jerfgħu u jiżnu t-tagħbija (“weighing
trucks”).

3. Il-perjodu tal-investigazzjoni tar-reviżjoni
(7)

L-investigazzjoni tal-livell ta’ dumping kopriet il-perjodu
mill-1 ta’ Jannar 2011 sal-31 ta’ Diċembru 2011 (“ilperjodu tal-investigazzjoni għar-reviżjoni” jew “il-PIR”).
4. Il-partijiet ikkonċernati

(8)

Il-Kummissjoni uffiċjalment avżat lill-produtturi esporta
turi, l-importaturi mhux relatati magħrufa li huma kkon
ċernati, lill-awtoritajiet tar-RPĊ u lill-industrija tal-Unjoni
bil-bidu tar-reviżjoni interim parzjali. Il-partijiet interessati
ngħataw l-opportunità li jesprimu fehmiethom bil-miktub
u li jitolbu seduta ta’ smigħ fil-limitu taż-żmien stabbilit
fin-Notifika ta’ bidu.

(9)

Il-partijiet interessati kollha, li talbu dan u wrew li kien
hemm raġunijiet partikolari għaliex għandhom jinstem
għu, ingħataw seduta ta’ smigħ.

(10)

Fid-dawl tal-għadd potenzjalment kbir ta’ produtturi
esportaturi u importaturi mhux relatati, tqies li jkun
xieraq, taħt l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku, li jiġi
eżaminat jekk għandux jintuża t-teħid ta’ kampjuni. Biex
il-Kummissjoni tiddeċiedi kienx meħtieġ it-teħid ta’
kampjun u, kieku kien hekk, biex jintgħażel kampjun,
il-partijiet imsemmija hawn fuq ġew mitluba, taħt l-Arti
kolu 17 tar-Regolament bażiku, li jippreżentaw
rwieħhom fi żmien 15-il ġurnata mit-tnedija tar-reviżjoni
u li jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa fl-Avviż ta’ bidu
lill-Kummissjoni. Żewġ produtturi esportaturi u tmien
importaturi mhux relatati resqu biex jikkooperaw. Għal
hekk it-teħid ta’ kampjuni ma kienx neċessarju għażżewġ produtturi esportaturi u importaturi mhux relatati.
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2. Prodott simili
(15)

L-investigazzjoni kkonfermat illi, il-prodott ikkonċernat u
l-prodott manifatturat u mibjugħ fis-suq domestiku firRPĊ, il-prodott manifatturat u mibjugħ fil-pajjiż analogu,
il-Brażil, u l-prodott manifatturat u mibjugħ fl-Unjoni
mill-produtturi tal-Unjoni, għandhom l-istess karatteristiċi
fiżiċi u tekniċi bażiċi kif ukoll l-istess użi.

(16)

Għaldaqstant, dawk il-prodotti jitqiesu simili fis-sens talArtikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

C. DUMPING
(11)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji u formoli ta’ talbiet
għal TES lill-partijiet kollha magħrufa kkonċernati u lil
dawk li ppreżentaw ruħhom fl-iskadenzi stabbiliti finNotifika ta’ bidu. Waslu tweġibiet minn produttur espor
tatur Ċiniż wieħed, Zhejiang Noblelift Equipment Joint
Stock Co. Ltd (“Noblelift”), u minn tliet importaturi
mhux relatati.

(12)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha
li qieset meħtieġa għad-determinazzjoni tad-dumping.
Saret żjara ta’ verifika fil-bini ta’ Noblelift f’Changxing,
ir-RPĊ.

(13)

Fid-dawl tal-ħtieġa li jiġi stabbilit valur normali għallproduttur esportatur fir-RPĊ li ma kienx ingħatalu tTES, kienet saret verifika fis-siti tal-produttur li ġej li
jinsab fil-Brażil, liema pajjiż intuża bħala pajjiż analogu:
— Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, São Paulo
(“Paletrans”).
B. PRODOTT IKKONĊERNAT U PRODOTT SIMILI

(a) Trattament ta’ ekonomija tas-suq (“TES”)
(17)

Taħt l-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament bażiku, f’inves
tigazzjonijiet tal-anti-dumping dwar prodotti li joriġinaw
fir-RPĊ, il-valur normali huwa ddeterminat skont il-para
grafi minn 1 sa 6 ta’ dak l-Artikolu għal dawk il-produt
turi li jkun instab li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-punt
(c) tal-Artikolu 2(7) tar-Regolament bażiku, jiġifieri fejn
jintwera li l-manufattura u l-bejgħ tal-prodott simili jsiru
fil-kundizzjonijiet tal-ekonomija tas-suq. Għall-faċilità ta’
referenza biss, dawn il-kriterji huma ppreżentati f’forma
mqassra kif ġej:

— Id-deċiżjonijiet u l-ispejjeż kummerċjali jsiru b’reazz
joni għas-sinjali tas-suq u mingħajr interferenza sini
fikanti min-naħa tal-Istat; u l-ispejjeż ewlenin talproduzzjoni jirriflettu sostanzjalment il-valuri tas-suq;

— L-intrapriżi jkollhom sett wieћed ċar ta’ rekords ta’
kontabilità bażika li jiġu vverifikati b’mod indipen
denti skont standards internazzjonali ta’ kontabilità,
u li dawn jiġu applikati gћall-gћanijiet kollha;

1. Il-prodott ikkonċernat
(14)

Il-prodott milqut minn din ir-reviżjoni huwa l-istess bħal
dak fl-investigazzjoni oriġinali u ċċarat mir-reviżjoni

— Ma hemm l-ebda distorsjoni sinifikanti li ntirtet missistema preċedenti ta’ ekonomija mhux tas-suq;
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— Il-liġijiet dwar il-falliment u l-proprjetà jiggarantixxu
ċertezza u stabbiltà legali;

(23)

Il-prodottur esportatur ikkonċernati u l-industrija talUnjoni ngħataw l-opportunità li jikkummentaw dwar ilkonklużjonijiet ta’ hawn fuq.

(24)

Wara l-iżvelar tal-konklużjonijiet tat-TES, Noblelift talbet
aktar dettalji fir-rigward tal-kalkolu tal-prezz internazz
jonali tas-suq għall-azzar. Il-kumpanija argumentat li ddistorsjonijiet tal-prezzijiet tal-materja prima għandhom
ikunu ttrattati billi jiġi aġġustat il-valur normali filkalkolu tad-dumping aktar milli billi jiġi rrifjutat it-TES.
Madankollu, l-Artikolu 2(7)(c) tar-Regolament bażiku
huwa ċar ħafna u jirrikjedi li l-“l-kostijiet tal-inputs ilkbar jirriflettu sostanzjalment il-valuri tas-suq”. Għalhekk,
kwalunkwe aġġustament fil-kalkoli tad-dumping sabiex
jiġu indirizzati l-ispejjeż distortivi tal-input jirrendi l-Arti
kolu 2(7)(c) fil-biċċa l-kbira bla tifsira. Il-kummenti, għal
daqstant, ma jistgħux ibiddlu l-konklużjonijiet ta’ hawn
fuq.

(25)

Wara l-iżvelar tal-konklużjonijiet finali, Noblelift tenniet
l-argumenti tagħha. Iddikjarat l-ewwel nett li l-Kummiss
joni naqset milli turi d-dettalji, jiġifieri d-dejta kollha li
użat għall-kalkolu ta’ differenzi fil-prezzijiet tal-materja
prima.

(26)

F’dan ir-rigward, ta’ min jinnota l-ewwel u qabel kollox li
s-sorsi tad-dejta għall-paraguni tal-prezzijiet tal-azzar ġew
indikati mill-Kummissjoni f’diversi okkażjonijiet. IlKummissjoni rrepetiet l-ispjegazzjonijiet mogħtija aktar
kmieni fil-proċediment li, il-prezzijiet fuq il-bażi tal-iSteel
Business Briefing ġew imħarsa bid-dritt tal-awtur għax isservizz huwa disponibbli bl-abbonament. Għalhekk, ilKummissjoni hija impedita legalment milli tiżvela pubb
likament din id-dejta direttament iżda d-database xorta
hija aċċessibli u l-aċċess għaliha huwa disponibbli malħlas tal-miżata adatta. Minkejja dan, sabiex jiġi żgurat
bilanċ bejn il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intel
lettwali u l-protezzjoni tad-drittijiet tad-difiża, id-dejta
użata ġiet ivverifikata mill-Uffiċjal tas-Smigħ tad-Diret
torat Ġenerali tal-Kummerċ Estern, li kkonferma l-kalkolu
tad-differenza tal-prezz u bagħat ir-riżultat tal-verifika
tiegħu lil Noblelift.

(27)

Huwa nnotat ukoll li l-iSteel Business Briefing jiddeskrivi
eżattament il-metodoloġija użata (dimensjonijiet, ħxuna,
wisa’, punt fi trasport). Dawk il-parametri huma ġenerali
u huma gwida li hija wkoll indikattiva tal-livell ta’ dettall
fit-tqabbil tal-prezzijiet tal-materja prima li jimmiraw li
jistabbilixxu jekk l-ispejjeż tal-inputs maġġuri jirriflettux
b’mod sinifikanti l-valuri tas-suq. Il-Kummissjoni użat
prezzijiet Ewropej u tal-Amerika ta’ Fuq bħala referenza.

(28)

Noblelift iddikjarat ulterjorment li fl-investigazzjoni oriġi
nali, id-differenzi bejn il-prezzijiet domestiċi tal-azzar firRPĊ u l-prezzijiet internazzjonali tal-azzar ma kinux
ikkunsidrati bħala fattur li jipprevjeni lill-kumpanija
milli tissodisfa l-ewwel kriterju għat-TES. Kif ġie ddikjarat
fil-premessa 22 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE)

— Il-konverżjonijiet tar-rati tal-kambju jitwettqu skont
ir-rati tas-suq.
(18)

Noblelift talab it-TES taħt l-Artikolu 2(7)(b) tar-Regola
ment bażiku u wieġeb għall-formola tat-talba għal TES fliskadenzi mogħtija.

(19)

Il-Kummissjoni fittxet l-informazzjoni kollha li qieset
meħtieġa u vverifikat l-informazzjoni li tressqet fit-talba
għal TES fl-istabbilimenti tal-kumpanija kkonċernata.

(20)

L-investigazzjoni stabbilixxiet li l-prezzijiet imħallsa minn
Noblelift fil-PIR għal azzar bil-karbonju rrumblat bissħana miċ-Ċina, materja prima ewlenija u tammonta
għal madwar 25 % tal-ispejjeż tal-prodotti lesti, kienu
distorti b’mod sinifikanti peress li kienu madwar bejn
24 % u 31 % inqas mill-prezzijiet internazzjonali matul
l-istess perjodu. Il-prezzijiet internazzjonali kienu bbażati
fuq statistika għas-swieq tal-Unjoni u tal-Amerika ta’ Fuq
minn Steel Business Briefing (1) kif ukoll il-prezzijiet talimportazzjoni tal-COMEXT. Fuq din il-bażi nstab li lprezzijiet tal-azzar taċ-Ċina ma rriflettewx il-valuri tassuq. Barra minn hekk, hemm prattika stabbilita ta’ indħil
mill-Istat fis-suq tal-materja prima. It-12-il pjan ta’ ħames
snin taċ-Ċina (2011-2015) għas-settur tal-Ħadid u lAzzar fih sensiela ta’ miżuri li juru li kumpaniji talazzar ma jingħataw l-ebda possibbiltà ħlief biex jaġixxu
skont struzzjonijiet tal-Gvern Ċiniż minħabba l-kontroll
sod f’idejn l-Istat Ċiniż. Huwa għalhekk konkluż li Noble
lift ma tissodisfax ir-rekwiżiti tal-ewwel kriterju tat-TES.

(21)

(22)

Barra minn hekk, fis-sena finanzjarja 2010, kumpanija
relatata tat lil Noblelift garanzija bankarja għal żewġ
selfiet li jirrappreżentaw proporzjon sinifikanti ta’ dak
tal-assi totali tal-kumpanija relatata Noblelift. Il-garanziji
ma ġewx żvelati la fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta’
Noblelift u lanqas fil-kontijiet tal-kumpanija relatata.
Dan mhuwiex konformi mal-IAS 24 (Żvelar ta’ Partijiet
Relatati) u l-awditur ma kellu l-ebda riżerva dwar din ilprattika. L-iżvelar ta’ tranżazzjonjiet ta’ partijiet relatati
fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji huwa importanti peress li
jagħmel enfasi fuq l-effetti possibbli fuq il-pożizzjoni
finanzjarja ta’ kumpanija. F’dan il-każ, in-nuqqas ta’
żvelar ta’ impenji sinifikanti bħalma huma l-garanziji
inkwistjoni ma jippermettix li ssir valutazzjoni xierqa
tal-operazzjonijiet tal-kumpanija u b’mod partikolari rriskji u l-opportunitajiet li l-kumpanija qiegħda tiffaċċja.
Għalhekk, huwa kkunsidrat li r-reġistri tal-kontabilità talkumpanija ma jkunux ġew awditjati kif imiss skont listandards internazzjonali tal-kontabilità u, għalhekk,
ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tat-tieni kriterju.
Fl-aħħar nett, Noblelift irċeviet benefiċċji mill-Istat filforma ta’ taxxa preferenzjali fuq l-introjtu kif ukoll għot
jiet li joħolqu distorsjoni tas-sitwazzjoni finanzjarja
tagħha u, għalhekk, ma tissodisfax il-ħtiġijiet tat-tielet
kriterju.

(1) http://www.steelbb.com/steelprices/
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Nru 128/2005 (1) tas-27 ta’ Jannar 2005 li jimponi dazju
anti-dumping provviżorju fil-qafas tal-investigazzjoni
oriġinali, “Għall-erba’ kumpaniji kollha, ġie stabbilit (…) li
l-ispejjeż u l-prezzijiet jirriflettu l-valuri tas-suq”. Tabilħaqq, linvestigazzjoni oriġinali ma stabbilixxietx differenza
sostanzjali fil-prezz bejn il-materja prima miksuba lokal
ment fir-RPĊ u dik mixtrija bi prezzijiet internazzjonali.
Madankollu, din il-konklużjoni ma tistax tipprevjeni lillistituzzjonijiet milli jsibu differenza fil-prezz matul inves
tigazzjoni aktar tard jekk iċ-ċirkustanzi jkunu differenti u
jkun hemm differenza fil-prezz. Kif indikat fil-premessa
76 ta’ hawn taħt iċ-ċirkostanzi nbidlu b’mod sinjifikanti
mill-2004 (żmien l-investigazzjoni oriġinali) u l-2011 (ilPI tar-reviżjoni preżenti), jiġifieri f’perjodu ta’ seba’ snin.
F’dan ir-rigward, u b’mod partikolari matul l-investigazz
joni tar-reviżjoni tal-iskadenza fl-2010, inġabret evidenza
prima facie ta’ distorsjoni tal-prezzijiet fis-suq tal-azzar firRPĊ, minħabba l-interferenza mill-Istat. Dan ikkostit
wixxa wkoll waħda mir-raġunijiet li wasslu għat-tnedija
ex officio ta’ din ir-reviżjoni u tabilħaqq ġiet ikkonfermata
fl-investigazzjoni preżenti (ara l-premessa 20 ta’ hawn
fuq).

(29)

(30)

Konsegwentement Noblelift tennet il-kummenti tagħha
dwar l-impatt mhux materjali ta’ garanziji tas-self jew limpatt negliġibbli tal-benefiċċji tal-istat. F’dan ir-rigward,
huwa nnutat li l-Artikolu 2(7)(c) tar-Regolament bażiku
huwa ċar u ma jirreferix għal impatt materjali fuq riżul
tati finanzjarji (“id-ditti kummerċjali għandhom sett
wieħed ta’ rekords bażiċi tal-kontabilità li jiġu indipen
dentement ivverifikati skont l-istandards internazzjonali
tal-kontabilità u jiġu applikati għall-finijiet kollha”). F’kull
il-każ, kif affermat hawn fuq fil-premessa 21, in-nuqqas
ta’ żvelar ta’ impenji sinifikanti bħalma huma l-garanziji
inkwistjoni ma jippermettix li ssir valutazzjoni xierqa taloperazzjonijiet tal-kumpanija u b’mod partikolari r-riskji
u l-opportunitajiet li l-kumpanija qiegħda tiffaċċa. F’dak li
jirrigwarda l-benefiċċji tal-Istat, il-Kummissjoni digà rris
pondiet lill-parti matul il-kors tal-investigazzjoni li dawk
il-benefiċċji jirrappreżentaw ammonti li jaqbżu l-RMB 10
miljun. Għalhekk it-talbiet ma jistgħux jiġu aċċettati.
Fl-aħħar nett, Noblelift argumentat li l-investigazzjoni
kellha tiġi tterminata minħabba ksur l-iskadenza ta’ tliet
xhur għad-determinazzjoni tat-TES kif speċifikat fl-Arti
kolu 2(7)(c) tar-Regolament bażiku. F’dan ir-rigward, qed
issir referenza għal emenda introdotta mir-Regolament
(UE) Nru 1168/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tat-12 ta’ Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament talKunsill (KE) Nru 1225/2009 dwar il-protezzjoni kontra limportazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn
pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (2) u effetti
retroattivi tiegħu. Barra minn hekk, huwa nnotat li ddeterminazzjoni tat-TES saret aktar minn tliet xhur
wara l-bidu tal-investigazzjoni minħabba l-aspetti proċe
durali u r-restrizzjoni fil-ħin tal-investigazzjoni. Tabil
ħaqq, il-kumplessità akbar ta’ kwistjonijiet imqajma filkuntest tal-evalwazzjonijiet tat-TES wriet li l-iskadenza
ta’ tliet xhur kienet prattikament impossibbli li wieħed
iżomm magħha. Ta’ min jinnota madankollu li ż-żmien
tad-determinazzjoni ma kellux impatt fuq ir-riżultat.

(1) ĠU L 25, 28.1.2005, p. 16.
(2) ĠU L 344, 14.12.2012, p. 1.
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(31)

Għalhekk, ġie konkluż li l-kummenti li jissuġġerixxu li
għandu jingħata t-TES mhumiex iġġustifikati.

(32)

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq u b’konformità mal-Arti
kolu 2(7)(c) tar-Regolament bażiku, hu ddeterminat li ma
jingħatax TES lil Noblelift.

(b) Valur normali
Pajjiż analogu
(33)

Skond l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, għallpajjiżi li ma għandhomx ekonomija tas-suq u, sa fejn
it-TES ma jkunx jista’ jingħata, għal pajjiżi fi transizzjoni,
il-valur normali għandu jkun stabbilit fuq il-bażi tal-prezz
jew fuq il-valur mibni f’pajjiż analogu.

(34)

Fl-investigazzjoni oriġinali, il-Kanada ntużat bħala pajjjiż
analogu sabiex jiġi stabbilit il-valur normali. Minħabba li
l-produzzjoni fil-Kanada kienet naqset, il-Brażil kien
ikkuntemplat bħala l-pajjiż analogu fin-notifikazzjoni
tal-bidu tar-reviżjoni preżenti.

(35)

Żewġ produtturi esportaturi u importatur oġġezzjonaw
għall-proposta biex jintuża l-Brażil bħala pajjiż analogu.
L-argumenti kontra l-għażla tal-Brażil kienu li kien hemm
grad baxx ta’ kompetizzjoni fis-suq Brażiljan għal pallet
trucks tal-idejn minħabba n-numru żgħir ħafna ta’
produtturi domestiċi u, għalhekk, il-prezzijiet tal-bejgħ,
il-profitti kif ukoll l-ispejjeż ta’ produzzjoni fil-Brażil
huma minfuħa. Il-produtturi esportaturi inkwistjoni ssuġ
ġerew il-Malasja jew it-Tajwan bħala pajjiżi analogi
xierqa.

(36)

Wara dawn il-kummenti, il-Kummissjoni kkuntattjat
numru ta’ produtturi magħrufa ta’ pallet trucks tal-idejn,
38 mill-Indja, 3 mit-Tajwan, 2 mill-Malasja u 2 millBrażil, billi bagħtitilhom il-kwistjonarju relevanti. Setgħet
tinkiseb kooperazzjoni minn produttur wieħed biss filBrażil: Paletrans.

(37)

Wara l-iżvelar tal-konklużjonijiet finali u l-proposta talKummissjoni, il-partijiet tennew il-kummenti tagħhom li
l-Brażil ma kienx għażla xierqa ta’ pajjiż analogu
minħabba nuqqas ta’ kompetizzjoni fis-suq Brażiljan. Ilpartijiet allegaw li l-produttur li kkoopera fil-pajjiż
analogu kien igawdi minn pożizzjoni ta’ monopolju fissuq Brażiljan msaħħa minn kontenut għoli ta’ dazji fuq limportazzjoni. Kummenti oħra kienu relatati ma’ defiċ
jenzi fit-tweġiba mhux kunfidenzjali għall-kwestjonarju
mill-produttur tal-pajjiż analogu. Finalment, ġie ddikjarat
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li għandhom isiru aġġustamenti sabiex biex jagħmlu
tajjeb għad-differenzi bejn il-produttur tal-pajjiż analogu
u produttur esportatur fil-pajjiż ikkonċernat.

(38)

(39)

(40)

Konsegwentement, il-Brażil huwa meqjus bħala pajjiż
analogu xieraq billi hemm biżżejjed kompetizzjoni ma’
mill-inqas żewġ produtturi u livell sinifikanti ta’ impor
tazzjonijiet.

F’dak li jikkonċerna l-adegwatezza tal-Brażil bħala pajjiż
analogu, għandu jiġi nnutat li filwaqt li l-produttur talpajjiż analogu huwa l-produttur prinċipali fis-suq Brażil
jan, dan ma jimmonopolizzax dak is-suq. Hemm millanqas kompetizzjoni ma’ żewġ produtturi oħra u livell
sinjifikanti ta’ importazzjoni, u l-marġini ta’ profitt talpajjiż produttur analogu nstab li hu konsistenti ma’ dak
ta’ suq miftuħ.

(45)

Taħt l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummiss
joni l-ewwel eżaminat jekk il-bejgħ domestiku ta’ Palet
rans tal-prodott simili lil klijenti indipendenti kienx rapp
reżentattiv. F’dan ir-rigward, instab li l-volum totali ta’
bejgħ bħal dan kienx ugwali għal mill-inqas 5 % talvolum totali tal-bejgħ b’esportazzjoni ta’ Noblelift lejn
l-Unjoni.

Kif affermat fil-premessa 36 hawn fuq, wara kummenti
fl-istadju bikri tal-proċediment kontra l-użu tal-Brażil
bħala pajjiż analogu, il-Kummissjoni kkuntattjat 45
produtturi f’erba’ pajjiżi differenti, inklużi l-kumpaniji li
ssuġġerixxiet Noblelift. Minkejja bosta kuntatti bit-tele
fown u bil-posta elettronika ma’ dawn il-kumpaniji,
produttur wieħed biss mill-Brażil ippreżenta l-informazz
joni mitluba u kkoopera fl-investigazzjoni.

(46)

Il-Kummissjoni sussegwentement eżaminat jekk hemmx
tipi tal-prodott simili mibjugħa domestikament minn
Paletrans li kienu komparabbli biżżejjed f’termini ta’
funzjonijiet u materjal użat mat-tipi mibjugħa minn
Noblelift għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni. L-investigazz
joni stabbilixxiet li numru ta’ tipi mibjugħa domestika
ment minn Paletrans kien suffiċjentement paragonabbli
mat-tipi esportati minn Noblelift lejn l-Unjoni.

(47)

Il-Kummissjoni sussegwentement eżaminat għall-pajjiż
produttur analogu jekk kull tip paragunabbli tal-prodott
simili mibjugħ domestikament setax jitqies li kien
qiegħed jinbiegħ fl-andament normali tal-kummerċ. Dan
sar billi għal kull tip ta’ prodott ġie stabbilit il-proporzjon
ta’ bejgħ bi profitt lil konsumaturi indipendenti fis-suq
domestiku matul il-PIR.

(48)

Fejn il-volum tal-bejgħ ta’ tip ta’ prodott, mibjugħ bi
prezz tal-bejgħ nett daqs jew ogħla mill-ispiża kkalkulata
tal-produzzjoni, kien jirrappreżenta iżjed minn 80 % talvolum tal-bejgħ totali ta’ dak it-tip, u fejn il-prezz talbejgħ medju peżat ta’ dak it-tip kien daqs jew ogħla millispiża tal-produzzjoni, il-valur normali kien ibbażat fuq
il-prezz domestiku attwali. Dan kien il-każ għat-tipi
komparabbli kollha u l-valur normali ġie kkalkulat
bħala l-medja differenzjata tal-prezzijiet tal-bejgħ domes
tiku kollu ta’ kull tip li jista’ jiġi kkomparat, li sar matul
il-PIR.

(49)

Għal tipi mhux paragunabbli l-valur normali jista’ jiġi
kkalkulat taħt l-Artikolu 2(3) tar-Regolament bażiku
billi tiżdied l-ispiża tal-manifattura, aġġustata fejn
meħtieġ, perċentwal raġonevoli ta’ bejgħ domestiku,
spejjeż ġenerali u amministrattivi u marġini raġonevoli
ta’ profitt domestiku. Il-bejgħ, l-ispejjeż ġenerali u ammi
nistrattivi u l-profitt ġew ibbażati fuq dejta reali rilevanti
għall-produzzjoni u l-bejgħ, fl-andament normali talkummerċ, għall-prodott simili, mill-pajjiż produttur
analogu. Għandu jkun innutat li l-prezz ikkalkulat fuq

Fir-rigward tal-allegati nuqqasijiet għandu jiġi nnutat li
produttur wieħed biss fil-pajjiż analogu kkoopera malinvestigazzjoni. Sitwazzjoni bħal din mhijiex xi ħaġa
rari iżda toħloq xi diffikultajiet fir-rigward tal-iżvelar
tad-dejta. Minħabba diffikultajiet frekwenti biex tinkiseb
kooperazzjoni minn pajjiżi produtturi analogi, ilKummissjoni trid tiggarantixxi livell għoli ta’ protezzjoni
ta’ informazzjoni kunfidenzjali. Fil-każ attwali, il-preżen
tazzjoni ta’ dejta mhux kunfidenzjali ħolqot xi nuqqas ta’
ftehim li jikkonċerna allegati nuqqasijiet iżda kienu
ċċarati mal-partijiet. B’mod partikolari, parti waħda
qalet li d-defiċjenzi fit-tweġiba tal-pajjiż produttur
analogu, għandhom jiskwalifikaw lill-Brażil bħala pajjiż
analogu u li l-investigazzjoni għandha tiġi tterminata
peress li l-Kummissjoni ma tistax tistabbilixxi l-valur
normali. F’dan ir-rigward hu nnutat li fl-investigazzjoni
attwali l-Kummissjoni kellha l-informazzjoni metieġa biex
twettaq kalkolu ta’ dumping.

(41)

Konsegwentement, it-talbiet dwar l-adegwatezza tal-Brażil
bħala pajjiż analogu ma setgħux jiġu aċċettati.

(42)

Fir-rigward tat-talbiet għall-aġġustamenti, ta’ min jinnota
li l-livell tad-differenzi tal-kummerċ bejn il-produttur
Brażiljan u l-produttur esportatur Ċiniż ġie kontabilizzat
permezz ta’ livell ta’ aġġustament kummerċjali (ara lpremessa 59 hawn taħt).

(43)

(44)

L 112/5

Fl-aħħar nett, parti waħda ddikjarat li għandu jsir aġġus
tament biex ipatti għall-effett ta’ distorsjoni allegata taddazju tal-importazzjoni ta’ 14 % fil-pajjiż analogu. Din ittalba ma tistax tiġi aċċettata billi ma tista’ tiġi stabbilita lebda rabta bejn dazju tal-importazzjoni bħala tali u llivell tal-prezzijiet fis-suq domestiku.

Id-determinazzjoni tal-valur normali
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pprovdut b’kull opportunità li jikkummenta fuq il-kalkoli
li saru f’dan il-każ. Id-dettalji kompleti tal-kalkoli ġew
żvelati u żvelati mill-ġdid.

dik il-bażi kien soġġett għall-aġġustamenti deskritti fi
premessa 59, b’mod partikolari biex titqies id-differenza
fil-livell tal-kummerċ bejn il-bejgħ b’esportazzjoni ta’
Noblelift u l-bejgħ domestiku tal-pajjiż produttur
analogu.
(56)
(50)

(51)

(52)

L-uniku produttur esportatur li kkoopera ddikjara li lKummissjoni għamlet kalkoli tad-dumping fuq il-bażi
ta’ “PCNs inkompleti” u li ma ngħatat l-ebda spjega
dwar il-parametri użati għat-twettiq tal-paragun.

(53)

Il-Kummissjoni ġabret informazzjoni b’rabta ma’ għadd
ta’ parametri (materjal tax-xażi, xażi miżbugħ, kapaċità ta’
rfigħ, tip ta’ sistema idrawlika, it-tul ta’ ħidma, il-furketta,
il-wisà fuq il-frieket, il-materjal tal-istering, il-materjal tarroti tat-tagħbija, it-tip tar-rota tat-tagħbija, it-tip ta’ brejk)
iżda sabiex tqis it-tranżazzjonijiet kollha ta’ esportazzjoni
kien ikkunsidrat raġonevoli u nstab li hu possibbli li
wieħed jibbaża t-tqabbil f’dan il-każ fuq ċerti parametri
minn dawk li jikkostitwixxu l-iktar karatteristiki perti
nenti (materjal tax-xażi, xażi miżbugħ, il-materjal talistering, il-materjal tar-roti tat-tagħbija, it-tip tar-rota
tat-tagħbija).

(54)

Għalhekk, il-paragun kien ibbażat fuq l-iktar karatteristiki
pertinenti sabiex jiżdied t-tqabbil u ħalli jkun żgurat
paragun ġust. Għandu jiġi enfasizzat li l-Kummissjoni
ma warrbet l-ebda informazzjoni. Madankollu, mhix
ħaġa rari li ċerti parametri użati fin-numru tal-kontroll
tal-prodott ikollhom piż inqas u li ċerti parametri speċi
fiċi jiffurmaw bażi aħjar għal tqabbil ġust minn oħrajn. Lebda prodott ma twarrab mit-tqabbil fuq il-bażi ta’ diffe
renzi fiżiċi jew għal kwalunkwe raġuni oħra u lanqas ma
nħolqu tipi ta’ prodotti ġodda. Għall-kuntrarju, il-bejgħ
kollu ġie inkluż fit-tqabbil. Filwaqt li ġie rikonoxxut li
parametri oħra kellhom xi impatt fuq il-prezzijiet, instab
li jkun aktar xieraq, li l-kalkoli jkunu bbażati fuq l-iktar
ħames parametri rilevanti peress li dan wassal għall-ogħla
livell ta’ tqabbil.

(55)

Sa fejn huma kkonċernati l-aspetti proċedurali tat-tqabbil,
għandu jiġi nnutat li l-produttur esportatur kien

Konsegwentement, it-talbiet ta’ hawn fuq kellhom jiġu
miċħuda.

(c) Prezz tal-esportazzjoni
(57)

Il-bejgħ kollu tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni tal-produt
turi esportaturi Ċiniżi sar direttament lil konsumaturi
indipendenti fl-Unjoni. Għalhekk, il-prezz tal-esportazz
joni ġie stabbilit fuq il-bażi tal-prezzijiet effettivament
imħallsa jew li għandhom jitħallsu għall-prodott ikkon
ċernat taħt l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku.

(58)

Parti waħda għamlet talba fejn qalet li l-bejgħ tal-espor
tazzjoni ta’ xażijiet u idrawliċi kellhom jiġu inklużi filkalkolu. Dik it-talba ġiet aċċettata.

Taħt l-Artikolu 2(11) tar-Regolament bażiku, il-marġni
tad-dumping normalment jiġi stabbilit fuq bażi ta’ tqabbil
ta’ medja differenzjata ta’ valur normali ma’ medja diffe
renzjata tal-prezzijiet tat-tranżazzjonijiet tal-esportazzjoni
kollha suġġett għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolaw
it-tqabbil ġust.

Fir-rigward tal-paragun ġust, ta’ min jinnota li n-numru
tal-kontroll tal-prodott huwa għodda użata fl-investigazz
joni sabiex jiġu strutturati u organizzati l-ammonti
sostanzjali ta’ dejta dettaljata sew mibgħuta mill-kumpa
niji. Dan huwa ta’ għajnuna biex issir analiżi iktar dettal
jata tal-karatteristiki differenti tal-prodott fil-kategorija
tal-prodott ikkonċernat u l-prodott simili.
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(d) Paragun
(59)

Il-paragun bejn il-valur normali medju differenzjat u lprezz medju differenzjat tal-esportazzjoni sar fuq il-bażi
ta’ kif joħroġ mill-fabbrika u fl-istess livell ta’ kummerċ.
Sabiex jiġi żgurat paragun ġust bejn il-valur normali u lprezz ta’ esportazzjoni, taħt l-Artikolu 2(10) tar-Regola
ment bażiku, tqiesu d-differenzi fil-fatturi li affettwaw ilprezzijiet u t-tqabbil tal-prezz. Għal dan l-għan, ingħatat
konċessjoni xierqa fil-forma ta’ aġġustamenti, fejn kien
applikabbli u ġġustifikat, għad-differenzi fil-livell ta’
kummerċ (id-differenza stmata tal-prezz għall-bejgħ lil
tipi differenti ta’ konsumaturi fis-suq domestiku tal-pajjiż
analogu), it-trasport (li jinkludi l-ispejjeż tat-trasport
intern tal-merkanzija fil-pajjiż esportatur u trasport talmerkanzija bil-baħar għat-trasport lejn l-Unjoni), assigu
razzjoni (l-ispiża tal-assigurazzjoni tal-baħar), l-immaniġ
ġar, it-tagħbija u l-ispejjeż anċillari, il-kummissjonijiet
(imħallsa għall-bejgħ tal-esportazzjoni), imposti bankarji
(imħallsa għall-bejgħ tal-esportazzjoni), l-ispejjeż ta’
kreditu (ibbażati fuq it-termini tal-ftehim milħuq u rrata prevalenti tal-imgħax) u l-ispejjeż tal-ippakkjar (lispiża tal-ippakkjar materjali użati).

(60)

Wara talba mill-uniku produttur esportatur li kkoopera,
sar aġġustament għad-differenzi fil-ħxuna tal-azzar użat
mill-produttur fil-pajjiż analogu u l-produttur esportatur
fil-pajjiż ikkonċernat għall-valur normali peress li nstab li
hu raġonevoli. L-aġġustament kien ibbażat fuq id-diffe
renza fil-ħxuna meta mqabbla mal-kontribuzzjoni talazzar għall-prezz tal-prodott simili mibjugħa fil-Brażil
mill-pajjiż produttur analogu. Dan wassal biex ikun
hemm bidla fil-marġni ta’ dumping (ara l-premessa 73
hawn taħt). Wara żvelar addizzjonali (stedina għal
kumment dwar l-aġġustament tal-ħxuna tal-azzar), parti
waħda biss ikkontestat li l-aġġustament kien nieqes minn
bażi fattwali. Ġibdet l-attenzjoni wkoll li s-sottomissjoni
jiet mhux kunfidenzjali tal-produttur esportatur li kien
qed ifittex l-aġġustament kienu defiċjenti u b’hekk kien
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hemm ksur tad-drittijiet ta’ difiża tal-partijiet l-oħra. IlKummissjoni vverifikat id-dejta fuq il-file li fuqu kien
ibbażat l-aġġustament tal-ħxuna tal-azzar u kkonfermat
li dan kien hemm bżonnu.

(61)

L-uniku esportatur li kkoopera ppreżenta talbiet għal
diversi aġġustamenti oħra minħabba d-differenzi fl-effiċ
jenza u l-produttività, u ddikjara fost l-oħrajn li lproduttur fil-pajjiż analogu kien inqas produttiv (għandu
output anqas għal kull ħaddiem) u kellu konsum ogħla
ta’ materja prima għal kull unità.

(62)

Għandu jiġi innutat fil-bidu nett li filwaqt li d-differenzi
fl-effiċjenza jew il-produttività jistgħu jeżistu bejn ilkumpaniji, il-prinċipju ewlieni huwa li jiżgura l-kompa
rabbiltà bejn il-prezzijiet tal-esportazzjoni u l-valur
normali, li ma teħtiġx li ċ-ċirkostanzi ta’ produttur ta’
pajjiż analogu u produttur esportatur f’pajjiż b’ekonomija
li mhijiex tas-suq jkunu kompletament allinjati. Huma
biss id-differenzi għal fatturi li jaffettwaw il-prezzijiet u
l-komparabbiltà tal-prezzijiet bejn pajjiż produttur
analogu u produttur esportatur f’pajjiż b’ekonomija li
mhijiex tas-suq li jiġġustifikaw aġġustament.

(63)

Madankollu, għandu jiġi nnutat li l-investigazzjoni ma
żvelat ebda ċirkostanzi li jissuġġerixxu li l-produttur filpajjiż analogu ma kellux proċess ta’ produzzjoni raġone
volment effiċjenti.

(64)

Sa fejn huma kkonċernati fatturi ta’ spejjeż (pereżempju
l-produttività), dawk ma għandhomx jinġabru u jiġu
vvalutati individwalment. Pjuttost, tkun meħtieġa analiżi
komprensiva biex tivvaluta jekk vantaġġi marbuta ma’
fattur wieħed ta’ ispejjeż (pereżempju il-produttività)
humiex possibbilment ikkumpensati bi żvantaġġi f’oħ
rajn. Użu inqas ta’ ħaddiema huwa spiss riżultat ta’ livell
ogħla ta’ awtomazzjoni, li konsegwentement twassal għal
spejjeż ogħla f’oqsma oħra (deprezzament, kapital, finan
zjament, l-ispejjeż ġenerali tal-manifattura). Hija biss
analiżi komprensiva li tista’ tiżvela d-differenzi kollha
fil-fatturi tal-ispejjeż u turi jekk il-prezzijiet u l-kompa
rabbiltà tal-prezzijiet humiex affettwati, u b’hekk ikun
ġustifikat l-aġġustament. It-talbiet għaldaqstant ma
jistgħux jiġu aċċettati.

(65)

B’żieda ma’ dan ta’ hawn fuq, it-talbiet għall-aġġustament
għal differenza ta’ enerġija għal kull unità u għal deprez
zament kull unità u d-differenza fl-ispejjeż ġenerali talmanifattura ma kinux sostanzjati. B’mod partikolari,
b’rabta mat-tema tal-effiċjenza enerġetika ma kienx
spjegat liema elementi fil-proċess tal-produzzjoni jagħmlu
l-produttur Brażiljan ineffiċjenti meta mqabbla mal-uniku
produttur esportatur li kkoopera. L-ammont tal-aġġus
tament kien ibbażat fuq proporzjon tad-differenza flispejjeż tax-xogħol għal kull unità (ibbażati fuq id-diffe
renza tal-produttività) fir-rigward tat-tqassim tal-ispiża
tax-xogħol mill-ispiża totali. Ir-rabta bejn tali proporzjon
u l-effiċjenza tal-enerġija u deprezzament u d-differenza
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fl-ispejjeż ġenerali tal-manifattura ma kinitx ippreżentata
u ma kinitx tinftiehem. It-talbiet għaldaqstant huma rrif
jutati.

(66)

Parti waħda ddikjarat ukoll li l-aġġustamenti kellhom
isiru għal parametri bħall-kapaċità tal-liftijiet u tal-frieket.
F’dan ir-rigward, qed issir referenza għall-kummenti li
jirrigwardaw il-parametri tat-tqabbil (ara l-premessa 50
hawn fuq) fejn qed jiġi nnutat li t-tqabbil hu bbażat
fuq l-aktar parametri relevanti biex jiġi żgurat l-ogħla
livell ta’ tqabbil. F’kull każ dawn id-dikjarazzjonijiet
mhumiex issostanzjati.

(67)

Dikjarazzjoni oħra oħra kienet li għandu jsir aġġustament
minħabba li l-produttur esportatur juża teknoloġija
brevettata. Din il-pretensjoni ma kinitx sostanzjata iktar
minn hekk. Notevolment, il-produttur esportatur naqas
milli jikkwantifika l-aġġustament. L-unika biċċa infor
mazzjoni provduta kienet dokument li kien iddikkjarat
bħala l-privattiva. F’sottomissjoni li saret aktar tard laġġustament kien parzjalment ikkwantifikat mingħajr
ebda evidenza korroborattiva. Għalhekk, il-pretensjoni
ma setgħetx tiġi aċċettata.

(68)

Barra minn hekk, it-talba għal aġġustament għad-diffe
renza fl-effiċjenza fl-użu tal-materja prima ġiet koperta
mill-aġġustament għall-ħxuna tal-azzar (ara l-premessa
60 hawn fuq), billi l-użu ta’ ħxuna differenti tal-azzar
tista’ twassal għal tnaqqis fil-konsum globali tal-azzar.

(69)

Fl-aħħar nett, il-produttur esportatur stqarr li kien ibiegħ
permezz ta’ kanal ta’ bejgħ, b’mod partikolari prodotti
mingħajr marka fuq bażi ta’ OEM (Manifattur ta’ Tagħmir
Oriġinali), differenti minn dak tal-produttur fil-pajjiż
analogu. Għaldaqstant, kienet ippreżentata talba għal
aġġustament li tirrifletti din id-differenza. Kif speċifikat
hawn fuq (premessa 59) sar livell ta’ aġġustament
kummerċjali. Kien ibbażat fuq stima ta’ differenza filprezz għall-bejgħ lil tipi differenti ta’ klijenti, inkluż ilbejgħ OEM, fis-suq domestiku tal-pajjiż analogu. Għal
raġunijiet ta’ kunfidenzjalità l-ammont ta’ dan l-aġġus
tament ma jistax ikun żvelat għaliex l-iżvelar jikxef ilvalur normali bbażat fuq dejta tal-uniku produttur f’pajjiż
analogu. Għalhekk ġie konkluż li d-differenzi li għalihom
intalab l-aġġustament diġà kienu meqjusa.

(70)

Madankollu, għandu jiġi nnutat li l-produttur esportatur
naqas milli jikkwantifika l-aġġustament mitlub. Iddikjara
biss li aġġustament ta’ 40 % kien ingħata f’xi proċediment
ieħor. Aġġustament mogħti f’xi proċediment ieħor (għal
hekk speċifiku għaċ-ċirkostanzi partikolari ta’ xi proċedi
ment ieħor) ma jistax iservi bħala punt ta’ referenza
sabiex jikkwantifika aġġustament f’dan il-każ attwali.

(71)

Wara l-iżvelar addizzjonali (stedina għal kummenti dwar
l-aġġustament tal-ħxuna tal-azzar), il-produttur esportatur
ippreżenta talbiet addizzjonali għal aġġustamenti (mhux
relatati mal-aġġustament tal-ħxuna tal-azzar): aġġus
tament għall-prezzijiet tal-coating, pumi u azzar fil-Brażil.
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L-ewwel u qabel kollox qed jiġi nnutat li t-talbiet kienu
ppreżentati wara l-iskadenza tal-kummenti u għalhekk
formalment ma kunux ammissibbli. F’kull każ dawn iltalbiet la kienu kkwantifikati u lanqas issostanzjati. Ilkumpanija la pprovdiet evidenza għat-talbiet tagħha u
lanqas spjegat kif kellu jew għandu jiġi kkalkulat l-estent
tal-aġġustmanet.

pajjiż importatur nett tal-azzar għal produttur u espor
tatur imdaqqas tal-azzar madwar id-dinja, fatt li jista’ jiġi
kkunsidrat li hu fit-tul.

(78)

Barra minn hekk, intrapriżi Ċiniżi tekonoloġokament
avvanzati inkluż Noblelift qed jirċievu benefiċċji tal-Istat
fil-forma ta’ taxxa preferenzjali fuq l-introjtu (15 %) sa
mill-2008. Fil-perjodu ta’ investigazzjoni tal-investigazz
joni oriġinali, il-kumpaniji kienu suġġetti għar-rata
normali ta’ 25 %. Din iċ-ċirkostanza mibdula tista’
wkoll tiġi raġonevolment ikkunsidrata li se tkun fit-tul.

(79)

Għalhekk ġie kkunsidrat li ċ-ċirkostanzi li wasslu għallbidu ta’ din ir-reviżjoni interim mhumiex probabbli li
jinbidlu fil-futur prevedibbli b’mod li jaffettwaw ilkonklużjonijiet tar-reviżjoni interim. Għalhekk ġie
konkluż li ċ-ċirkostanzi mibdula huma ta’ natura tat-tul
u li l-applikazzjoni tal-miżura fil-livell attwali tagħha ma
għadhiex aktar iġġustifikata.

(e) Marġni tad-dumping
(73)

(74)

(75)

Kif previst taħt l-Artikolu 2(11) tar-Regolament bażiku,
il-valur normali medju ppeżat skont it-tip kien imqabbel
mal-prezz tal-esportazzjoni medju ppeżat tal-prodott
ikkonċernat. Il-marġini ta’ dumping, espress bħala
perċentwal tal-prezz tal-fruntiera tal-Unjoni CIF, biddazju mhux imħallas, huwa 70,8 %.

Fir-rigward tal-marġinijiet ta’ dumping għall-produtturi
esportaturi l-oħrajn kollha minbarra Noblelift fl-inves
tigazzjoni oriġinali, dawn kienu jvarjaw minn 28,5 % sa
46,7 %. Ladarba fir-reviżjoni attwali Noblelift biss ikkoo
peraw u li l-kooperazzjoni tista’ titqies bħala għolja billi lmaġġoranza l-kbira tal-esportazzjonijiet Ċiniżi kienu
dawk ta’ Noblelift, il-Kummissjoni rrevediet il-marġini
tad-dumping mal-pajjiż kollu għall-esportaturi l-oħra
kollha wkoll. Konsegwentement, il-marġini ta’ dumping
residwali għandu jiġi stabbilit fl-istess livell bħal dak ta’
Noblelift, jiġifieri 70,8 %.

Parti waħda ddikkjarat li d-dazju tal-pajjiż kollu ma
għandux jiġi ffissat fil-livell tal-marġini tad-dumping taluniku produttur esportatur li kkoopera billi ma hemmx
evidenza li l-maġġoranza l-kbira tal-importazzjonijiet
kienu dawk tal-uniku esportatur li kkoopera. F’dan irrigward, ġie kkonfermat li skont dejta tal-istatistika lmaġġoranza kbira tal-importazzjonijiet mir-RPĊ kienu
dawk tal-uniku produttur esportatur li kkoopera. Ittalba għalhekk ġiet irrifjutata.

D. IN-NATURA
(76)

(77)

PERMANENTI
MIBDULA

E. MIŻURI ANTI-DUMPING
(80)

Fid-dawl tar-riżultati ta’ din l-investigazzjoni ta’ reviżjoni
u billi l-marġini l-ġdid ta’ dumping ta’ 70,8 % huwa aktar
baxx mil-livell tal-eliminazzjoni tad-dannu stabbilit flinvestigazzjoni oriġinali (ara l-premessi minn 120 sa
123 tar-Regolament (KE) Nru 128/2005), huwa kkun
sidrat xieraq li jiġi emendat id-dazju anti-dumping
applikabbli fuq l-importazzjoni tal-prodott ikkonċernat
kemm minn Noblelift u mill-produtturi esportaturi loħrajn kollha għal 70,8 %.

(81)

Parti waħda ddikjarat li l-marġini tad-dumping li għadu
kemm ġie stabbilit ma missux ġie mqabbel mal-livell ta’
eliminazzjoni tad-danni stabbilit fl-investigazzjoni oriġi
nali. Pjuttost, il-livell ta’ eliminazzjoni tad-dannu kellu
jkun stabbilit f’kull investigazzjoni, anki f’reviżjoni
parzjali limitata għad-dumping. Skont dik il-parti, il-prat
tika kurrenti fejn id-dannu ma jiġix ivvalutat, tikkostit
wixxi ksur tar-regola ta’ dazju inqas. Il-parti ddikjarat
ukoll li kellha tinfetaħ reviżjoni interim sħiħa.

(82)

F’dan ir-rigward huwa nnutat li billi l-Kummissjoni bdiet
reviżjoni interim parzjali limitata għad-dumping, id-dannu
ma setax jiġi vvalutat mill-ġdid f’dan il-qafas. Taħt l-Arti
kolu 11(3) tar-Regolament bażiku l-impożizzjoni
sostnuta tal-miżuri għandha tiġi riveduta, fejn ġustifikat,
bl-inizjattiva tal-Kummissjoni. B’hekk, ma hemm l-ebda
obbligu fuq il-Kummissjoni li jingħata bidu għal reviżjoni
interim ex officio li tkopri kemm id-dumping kif ukoll iddanni, u fi kwalunkwe eventwalità għandha tkun ġustifi
kata. F’dan il-każ, l-informazzjoni u l-evidenza li kellha lKummissjoni kienet biżżejjed għall-bidu ta’ reviżjoni
interim limitata għad-dumping. Barra minn hekk, jekk
id-dannu għandu dejjem jiġi vvalutat f’reviżjonijiet interim,
il-possibilità li jkun hemm reviżjoni interim parzjali limi
tata għad-dumping kif ipprovdut fl-Artikolu 11(3) tarRegolament bażiku ma jkollha ebda tifsira. Din id-dikja
razzjoni għalhekk trid tiġi rrifjutata. Madankollu,

TAĊ-ĊIRKUSTANZI

Taħt l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku ġie eżaminat
ukoll jekk kienx raġonevoli li jitqies li ċ-ċirkustanzi
mibdula huma ta’ natura dejjiema.

F’dan ir-rigward l-investigazzjoni oriġinali ma stabbilix
xietx differenza sostanzjali bejn il-prezzijiet tal-materja
prima miksuba lokalment fir-RPĊ mill-produtturi espor
taturi Ċiniżi (inkluż Noblelift) u dawk tas-swieq inter
nazzjonali. Iċ-ċirkostanzi nbidlu b’mod sinjifikanti bejn
l-2004 (iż-żmien tal-investigazzjoni oriġinali) u l-2011
(il-PIR) fejn il-prezz tal-azzar illaminat bis-sħana, ilmaterja prima ewlenija, kien bejn 24 % u 31 % inqas
mill-prezzijiet internazzjonali. Dawn ma kinux jirriflettu
l-valuri tas-suq bħala riżultat tad-distorsjoni tal-prezzijiet
fis-suq tal-azzar fir-RPĊ (ara premessa 19 hawn fuq).
Tabilħaqq, is-suq tal-azzar Ċiniż inbidel b’mod sinifikanti
matul dawn is-seba’ snin u r-RPĊ sadanittant qalbet minn
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il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li l-parti interessata inkwis
tjoni għandha l-possibbiltà li titlob reviżjoni parzjali taddannu taħt l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku.
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dumping ta’ 70,8 % impost għall-“kumpaniji l-oħra
kollha” permezz ta’ dan ir-Regolament japplika għal
importazzjonijiet ta’ pallet trucks tal-idejn u l-partijiet
essenzjali tagħhom, kif iddefinit fl-Artikolu 1(1) tar-Rego
lament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1008/2011, ikkun
sinjat mit-Tajlandja, kemm jekk ikun iddikjarat li joriġina
mit-Tajlandja, kif ukoll jekk ma jkunx,

(83)

Ir-regola ta’ dazju anqas ġiet irrispettata bis-sħiħ u lmarġini tad-dumping li għadu kif stabbilit kien tabilħaqq
imqabbel mal-livell ta’ eliminazzjoni tad-danni stabbilit flinvestigazzjoni oriġinali (l-aħħar konklużjoni dwar iddanni).

(84)

Parti waħda ddikjarat li prezz minimu tal-importazzjoni
jkun aktar adatt f’dan il-każ attwali. Alternattivament,
għandu jkun impost dazju fiss.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

(85)

F’dan ir-rigward ta’ min jinnota li la l-prezz minimu talimportazzjoni u lanqas id-dazju fiss ma huma adattati
għal prodotti li jeżistu f’diversità ta’ tipi individwali bi
prezzijiet li jvarjaw, li wkoll huma suġġetti għal tibdil
kontinwu u aġġornamenti. Għadd kbir ta’ livelli ta’
dazji jkun diffiċli ħafna li jiġu amministrati. Limitazzjoni
addizzjonali tal-każ attwali hija li l-prezz minimu talimportazzjoni għandu jkun ibbażat fuq il-valur normali
(billi d-dazju huwa bbażat fuq dumping), li hu bbażat fuq
dejta kunfidenzjali ta’ kumpanija waħda tas-suq f’pajjiż
analogu. It-talbiet għaldaqstant huma rrifjutati.

L-Artikolu 1(2) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru
1008/2011 huwa sostitwit b’dan li ġej:

(86)

(87)

Il-produttur esportatur esprima interess f’impriża fliskadenzi statutorji. Madankollu, ma ġiet ippreżentata lebda offerta formali u għalhekk il-Kummissjoni ma
kenitx f’pożizzjoni li tikkunsidraha ulterjorment.
Il-partijiet interessati kienu infurmati bil-fatti essenzjali u
l-kunsiderazzjonijiet li abbażi tagħhom kien hemm ilħsieb li jiġu emendati r-rati tad-dazji applikabbli għallprodutturi esportaturi u ngħataw l-opportunità li jikkum
mentaw.

Artikolu 1

“2.
Ir-rata tad-dazju anti-dumping definittiv applikabbli
għall-prezz nett, ħieles fil-fruntiera tal-Unjoni, qabel id-dazju,
għall-prodotti deskritti fil-paragrafu 1 u manufatturati millkumpaniji elenkati hawn taħt għandha tkun kif ġej:

Rata ta’
dazju
(%)

TARIC
kodiċi
addizzjo
nali

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co.
Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development
Zone, Changxing, Zhejiang Province, 313100,
PRĊ

70,8

A603

Il-kumpaniji l-oħra kollha

70,8

A999”

Kumpanija

(88)

Kienu kkunsidrati l-kummenti bil-fomm u bil-miktub li
tressqu mill-partijiet.

Artikolu 2

(89)

Huwa nnutat li taħt l-Artikolu 1(3) tar-Regolament ta’
Implimentazzjoni (UE) Nru 1008/2011, id-dazju anti-

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak talpubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

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

Magħmul fil-Lussemburgu, it-22 ta’ April 2013.
Għall-Kunsill
Il-President
S. COVENEY
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 373/2013
tat-23 ta’ April 2013
li japprova r-razza O tas-sustanza attiva Candida oleophila, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti,
u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

Membri u mill-Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat Perma
nenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali
u l-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni kien iffinalizzat
fil-15 ta’ Marzu 2013 fil-format tar-rapport ta’ reviżjoni
tal-Kummissjoni għar-razza O tal-Candida oleophila.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar ittqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u
b’mod partikolari l-Artikolu 13(2) u l-Artikolu 78(2) tiegħu,

(5)

Mid-diversi eżaminazzjonijiet deher li l-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti li fihom ir-razza O tal-Candida
oleophila jistgħu jiġu mistennija li jissodisfaw, b’mod
ġenerali, ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu (5)(1)(a) u (b)
u l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 91/414/KEE, b’mod parti
kolari fir-rigward tal-użi li ġew eżaminati u ddettaljati firrapport ta’ reviżjoni tal-Kummissjoni. Għaldaqstant huwa
xieraq li r-razza O tal-Candida oleophila tiġi approvata.

(6)

Perjodu raġonevoli għandu jitħalla jgħaddi qabel lapprovazzjoni biex l-Istati Membri u l-partijiet interessati
jitħallew jippreparaw lilhom infushom biex jilħqu rrekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-approvazzjoni.

(7)

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi stipulati fir-Regola
ment (KE) Nru 1107/2009 bħala konsegwenza talapprovazzjoni, waqt li tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni
speċifika maħluqa permezz tat-tranżizzjoni mid-Direttiva
91/414/KEE għar-Regolament (KE) Nru 1107/2009,
għandu, madanakollu, japplika dan li ġej. L-Istati Membri
għandhom iħallu perjodu ta’ sitt xhur wara l-approvazz
joni biex jirrevedu l-awtorizzazzjonijiet ta’ prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti li fihom ir-razza O tal-Candida
oleophila. L-Istati Membri għandhom, kif xieraq, ivarjaw,
jibdlu jew jirrevokaw l-awtorizzazzjonijiet. Permezz tadderoga minn dik id-data ta’ skadenza, perjodu itwal
għandu jiġi stipulat għas-sottomissjoni u l-ivvalutar talaġġornament tad-dossier komplet tal-Anness III, kif
stipulat fid-Direttiva 91/414/KEE, ta’ kull prodott għallprotezzjoni tal-pjanti għal kull użu intenzjonat skont ilprinċipji uniformi.

(8)

L-esperjenza miksuba mill-inklużjoni fl-Anness I tadDirettiva 91/414/KEE tas-sustazni attivi vvalutati filqafas tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru
3600/92 tal-11 ta’ Diċembru 1992 li jistabbilixxi r-regoli
dettaljati għall-implimentazzjoni tal-ewwel stadju talprogramm ta’ xogħol imsemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Diret
tiva tal-Kunsill 91/414/KEE li jittratta dwar it-tqegħid fissuq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (5) wera li
jistgħu jinħolqu diffikultajiet fl-interpretazzjoni tal-obbligi
tad-detenturi ta’ awtorizzazzjonijiet eżistenti f’rabta malaċċess għad-dejta. Għaldaqstant biex jiġu evitati iktar
diffikultajiet tidher il-ħtieġa li jiġu ċċarati l-obbligi talIstati Membri, speċjalment l-obbligu li jiġi vverifikat li

Billi:
(1)

Skont l-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru
1107/2009, għandha tapplika d-Direttiva tal-Kunsill
91/414/KEE (2) fir-rigward tal-proċedura u l-kundizzjoni
jiet għall-approvazzjoni, għas-sustanzi attivi li għalihom
ġiet adottata deċiżjoni skont l-Artikolu 6(3) ta’ dik idDirettiva qabel l-14 ta’ Ġunju 2011. Għar-razza O talCandida oleophila l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 80(1)(a)
tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma sodisfatti
bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/380/KE (3).

(2)

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE r-Renju
Unit irċieva applikazzjoni mingħand Bionext sprl fit-12 ta’
Lulju 2006 għall-inklużjoni tas-sustanza attiva r-razza O
tal-Candida oleophila fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE.
Id-Deċiżjoni 2007/380/KE kkonfermat li d-dossier kien
‘komplet’ fis-sens li seta’ jiġi kkunsidrat li jissodisfa, filprinċipju, ir-rekwiżiti tad-dejta u l-informazzjoni talAnnessi II u III tad-Direttiva 91/414/KEE.

(3)

Għal dik is-sustanza attiva, l-effetti fuq is-saħħa talbniedem u l-annimali u l-ambjent ġew ivvalutati, skont
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(2) u (4) tad-Direttiva
91/414/KEE, għall-użi proposti mill-applikant. L-Istat
Membru relatur nominat issottometta abbozz ta’ rapport
ta’ valutazzjoni fil-15 ta’ Novembru 2011.

(4)

L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni ġie rivedut millIstati Membri u l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà talIkel (minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”). Fl-24 ta’
Ottubru 2012 l-Awtorità ppreżentat il-konklużjonijiet
tagħha dwar ir-reviżjoni tal-valutazzjoni tar-riskju talpestiċidi tas-sustanza attiva r-razza O tal-Candida oleophi
la (4) lill-Kummissjoni. L-abbozz tar-rapport ta’ valutazz
joni u l-konklużjoni tal-Awtorità ġew riveduti mill-Istati

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

ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.
ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.
ĠU L 141, 2.6.2007, p. 78.
The EFSA Journal 2012; 10(11):2944. Disponibbli online: www.efsa.
europa.eu

(5) ĠU L 366, 15.12.1992, p. 10.

24.4.2013

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

d-detentur ta’ awtorizzazzjoni jagħti aċċess għal dossier li
jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II ta’ dik id-Direttiva.
Madanakollu, din il-kjarifika ma timponix obbligi ġodda
fuq l-Istati Membri jew id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet
meta mqabbla mad-Direttivi li kienu ġew adottati sa issa
li jemendaw l-Anness I ta’ dik id-Direttiva jew ir-Regola
menti li japprovaw sustanzi attivi.
(9)

Skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament (KE) Nru
1107/2009, l-Anness għar-Regolament ta’ Implimentazz
joni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju
2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista
ta’ sustanzi attivi approvati (1) għandu b’hekk jiġi emen
dat.

(10)

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

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Approvazzjoni ta’ sustanza attiva
Is-sustanza attiva, ir-razza O tal-Candida oleophila, kif speċifikata
fl-Anness I, hija attivata soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti
f’dak l-Anness.
Artikolu 2
Il-valutazzjoni mill-ġdid tal-prodotti għall-protezzjoni talpjanti
1.
Skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, fejn meħtieġ, lIstati Membri għandhom jemendaw jew jirrevokaw l-awtoriz
zazzjonijiet eżistenti għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti
li fihom ir-razza O tal-Candida oleophila bħala sustanza attiva
sal-31 ta’ Marzu 2014.
Sa dik id-data huma għandhom b’mod partikolari jivverifikaw li
l-kundizzjonijiet fl-Anness I għal dan ir-Regolament ikunu
milħuqa, bl-eċċezzjoni ta’ dawk identifikati fil-kolonna dwar
id-dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dak l-Anness, u li d-detentur
tal-awtorizzazzjoni għandu, jew għandu aċċess għal, dossier li
jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II tad-Direttiva 91/414/KEE
skont il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 13(1) u (4) ta’ dik id-Diret
tiva u l-Artikolu 62 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.
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2.
Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, għal kull prodott
għall-protezzjoni tal-pjanti li fih ir-razza O tal-Candida oleophila
bħala l-unika sustanza attiva jew bħala waħda minn diversi
sustanzi attivi, li kollha kienu elenkati fl-Anness għar-Regola
ment ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 sa mhux aktar
mit-30 ta’ Settembru 2013, l-Istati Membri għandhom jivva
lutaw mill-ġdid il-prodott skont il-prinċipji uniformi, kif
imsemmi fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru
1107/2009, abbażi ta’ dossier li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness
III tad-Direttiva 91/414/KEE u filwaqt li tiġi kkunsidrata lkolonna dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Anness I ta’ dan
ir-Regolament. Abbażi ta’ dik l-evalwazzjoni, huma għandhom
jistabbilixxu jekk il-prodott jissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti
fl-Artikolu 29(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.
Wara li dan jiġi stabbilit l-Istati Membri għandhom:
(a) fil-każ ta’ prodott li jkun fih ir-razza O tal-Candida oleophila
bħala l-unika sustanza attiva, fejn meħtieġ, jemendaw jew
jirrevoka l-awtorizzazzjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta’
Marzu 2015; jew
(b) fil-każ ta’ prodott li fih ir-razza O tal-Candida oleophila bħala
waħda minn diversi sustanzi attivi, fejn jeħtieġ, jemendaw
jew jirtiraw l-awtorizzazzjoni sat-31 ta’ Marzu 2015 jew
sad-data ffissata għal tali emenda jew irtirar fl-att jew flatti rispettivi, li bis-saħħa tagħhom ikunu ġew inklużi jew
approvati s-sustanza jew is-sustanzi attivi rilevanti fl-Anness
I tad-Direttiva 91/414/KEE, skont liema ikun l-iktar riċenti.
Artikolu 3
Emendi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru
540/2011
L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru
540/2011 huwa emendat skont l-Anness II ta’ dan ir-Regola
ment.
Artikolu 4
Dħul fis-seħħ u data tal-applikazzjoni
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewro
pea.
Dan għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2013.

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

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ April 2013.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

(1) ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1.
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ANNESS I

Isem Komuni, Numri ta’
Identifikazzjoni

Ir-razza O tal-Candida oleophila

Purità (1)

Isem tal-IUPAC

Mhux applikabbli

Skadenza talapprovazzjoni

fl-1 ta’
Ottubru
2013.

fit-30 ta’
Settembru
2023.

Kontenut nominali 3 × 1010 CFU/g
prodott imnixxef
Firxa 6 × 109 – 1 × 1011 CFU/g
prodott imnixxef

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6)
tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tarrapport ta’ reviżjoni dwar ir-razza O tal-Candida oleophila, u b’mod partikolari
l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina
Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali fl-15 ta’ Marzu 2013.

MT

Numru tal-kollezzjoni:
MUCL40654

Data talapprovazzjoni

(1) Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanzi attivi huma pprovduti fir-rapport ta’ reviżjoni.

ANNESS II

Numru

“37

Isem Komuni, Numri ta’
Identifikazzjoni

Razza O tal-Candida
oleophila
Numru tal-kollezzjoni:
MUCL40654

Isem tal-IUPAC

Mhux applikabbli

Purità (*)

Kontenut nominali
prodott imnixxef

3 × 1010 CFU/g

Firxa: 6 × 109 – 1 × 1011 CFU/g prodott
inixxef

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

fl-1 ta’ Ottubru
2013.

fit-30 ta’ Settembru 2023.

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi
kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament
(KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu ilkonklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar
ir-razza O tal-Candida oleophila, u b’mod parti
kolari l-Appendiċi I u II tiegħu, kif iffinalizzat
fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimen
tari u s-Saħħa tal-Annimali fl-15 ta’ Marzu
2013.”

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Fil-Parti B tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, qegħda tiżdied l-entrata li ġejja:

(*) Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva huma pprovduti fir-rapport ta’ reviżjoni.
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 374/2013
tat-23 ta’ April 2013
dwar l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tal-Clostridium butyricum (FERM BP-2789) bħala addittiv
fl-għalf għat-tiġieġ imrobbija għall-bajd (detentur tal-awtorizzazzjoni Miyarisan Pharmaceutical
Co. Ltd, irrappreżentat minn Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

(5)

Fl-opinjoni tagħha tal-11 ta’ Diċembru 2012 (4), l-Awto
rità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkon
kludiet li skont il-kundizzjonijiet proposti tal-użu, ilpreparazzjoni ta’ Clostridium butyricum (FERM BP-2789)
ma għandhiex effett avvers fuq saħħet l-annimali, saħħet
il-bniedem u l-ambjent. Ikkonkludiet ukoll li l-addittiv
juri xi potenzjal li jtejjeb il-prestazzjoni fit-tiġieġ imrob
bija għall-bajd. L-Awtorità ma tikkunsidrax li hemm
bżonn ta’ rekwiżiti speċifiċi ta’ monitoraġġ ta’ wara lkummerċjalizzazzjoni. Ivverifikat ukoll ir-rapport dwar
il-metodu tal-analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf li tressaq
mil-Laboratorju ta’ Referenza mwaqqaf bir-Regolament
(KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni tal-preparazzjoni ta’ Clostridium butyricum
(FERM BP-2789) turi li l-kundizzjonijiet għall-awtoriz
zazzjoni, kif stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE)
Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, l-użu ta’
dik il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat
fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(7)

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 ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq ladditivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari lArtikolu 9(2) tiegħu,
Billi:
(1)

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprovdi għall-awto
rizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u
għar-raġunijiet u l-proċeduri li jagħtu tali awtorizzazz
joni.
L-użu ta’ preparazzjoni tal-Clostridium butyricum (FERM
BP-2789), li tagħmel parti mill-kategorija tal-addittivi
“addittivi żootekniċi”, kienet awtorizzata għal għaxar
snin bħala addittiv mal-għalf għall-użu għat-tiġieġ għattismin permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE)
Nru 903/2009 (2) u għal speċi tat-tjur minuri (ħlief
għasafar li jbidu) u għall-ħnienes miftuma u speċi minuri
tal-porċini (miftuma) permezz tar-Regolament ta’ Impli
mentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 373/2011 (3).

(3)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003,
tressqet applikazzjoni għal użu ġdid tal-preparazzjoni ta’
Clostridium butyricum (FERM BP-2789) għat-tiġieġ imrob
bija għall-bajd, bit-talba li l-addittiv jiġi kklassifikat filkategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u ddokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regola
ment (KE) Nru 1831/2003, u mid-dejta rilevanti biex
tappoġġja t-talbiet tagħha.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kate
gorija tal-addittivi “‘addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali
“stabbilizzanti għall-batterja li jkun hemm fil-musrana”, hija
awtorizzata bħala addittiv għall-użu fl-għalf tal-annimali
soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewro
pea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ April 2013.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

(1) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) ĠU L 256, 29.9.2009, p. 26.
(3) ĠU L 102, 16.4.2011, p. 10.

(4) EFSA Journal 2013; 11(1):3040.
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ANNESS

Numru
tal-identifi
kazzjoni
tal-addittiv

Isem id-detentur
tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika,
deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija
Età massima
tal-annimal

Kontenut
minimu

Kontenut
massimu

Tmiem
il-perjodu talawtorizzazzjoni

MT

CFU/kg f’għalf komplet
b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Dispożizzjonijiet oħra

Kategorija tal-addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana
4b1830

Miyarisan Pharma
ceutical Co.Ltd.
irrappreżentata
minn Miyarisan
Pharmaceutical
Europe S.L.U.

Clostridium buty
ricum
(FERM BP-2789)

Kompożizzjoni tal-addittiv
Preparazzjoni ta’ Clostridium buty
ricum FERM BP-2789) li fih minimu
ta’ addittiv f’forma solida ta’
5 × 108 CFU/g.

Tiġieġ imrobbija
għall-bajd

—

2,5 × 108

—

Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Metodu analitiku (1)
Kwantifikazzjoni: metodu tat-tfer
rigħ ibbażat fuq l-istandard ISO
15213.
Identifikazzjoni: metodu ta’ elett
roforeżi bil-ġell f’kamp pulsat
(PFGE).
(1) Dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz segwenti tar-Laboratorju ta’ Referenza tal-Unjoni Ewropea għall-Addittivi fl-Għalf: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

2. L-użu huwa permess f’għalf li
fih il-koċċidjostatiki awtorizzati:
sodju monensin, sodju dikla
żuril salinomikin jew sodju
lasalokid.
3. Għal raġunijiet ta’ sikurezza:
waqt l-immaniġġar għandhom
jintużaw il-protezzjoni għannifs u n-nuċċalijiet tas-sikurez
za.

L-14 ta' Mejju
2023

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Spora vijabbli ta’ Clostridium butyricum
FERM BP-2789.

1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu taladdittiv u t-taħlitiet lesti minn
qabel, indika t-temperatura talħażna, kemm jista’ jdum
maħżun u l-istabbiltà għat-tger
bib.

24.4.2013

24.4.2013
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 375/2013
tat-23 ta’ April 2013
li japprova s-sustanza attiva spiromesifen, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda lAnness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
(4)

Fil-konklużjoni tagħha, l-Awtorità ma qisitx l-informazz
joni kollha mressqa mill-applikant qabel is-26 ta’ April
2007. Il-Kummissjoni talbet lill-Awtorità biex tirrevedi lkonklużjonijiet tagħha u biex tqis l-informazzjoni kollha
mressqa.

(5)

Ir-relatur maħtur mill-Istat Membru vvaluta l-informazz
joni addizzjonali kollha u fit-28 ta’ Settembru 2009
ressaq Addendum mal-abbozz tar-rapport ta’ valutazz
joni.

(6)

Skont l-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru
1107/2009, għandha tapplika d-Direttiva tal-Kunsill
91/414/KEE (2), fir-rigward tal-proċedura u l-kundizzjoni
jiet għall-approvazzjoni, għas-sustanzi attivi li għalihom
ġiet adottata deċiżjoni skont l-Artikolu 6(3) ta’ dik idDirettiva qabel l-14 ta’ Ġunju 2011. Għall-ispiromesifen,
il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 80(1)(a) tar-Regolament
(KE) Nru 1107/2009 huma ssodisfati bid-Deċiżjoni talKummissjoni 2003/105/KE (3).

L-Addendum mal-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni ġie
rrivedut mill-Istati Membri u mill-Awtorità. L-Awtorità
ppreżentat it-tieni konklużjoni tagħha lill-Kummissjoni
dwar ir-reviżjoni tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi
tas-sustanza attiva spiromesifen (5) fid-19 ta’ Settembru
2012. L-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni u l-konkluż
joni tal-Awtorità ġew irriveduti mill-Istati Membri u millKummissjoni fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar ilKatina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u l-abbozz
tar-rapport ta’ valutazzjoni ġie ffinalizzat fil-15 ta’
Marzu 2013 fil-format tar-rapport ta’ reviżjoni talKummissjoni għall-ispiromesifen.

(7)

Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 91/414/KEE, fit-18 ta’
April 2002, ir-Renju Unit irċieva applikazzjoni minn
Bayer CropScience AG għall-inklużjoni tas-sustanza attiva
spiromesifen fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE. IdDeċiżjoni 2003/105/KE kkonfermat li d-dossier kien
“komplut” fis-sens li seta’ jitqies bħala wieħed li jissodisfa,
fil-prinċipju, ir-rekwiżiti tad-dejta u tal-informazzjoni talAnnessi II u III tad-Direttiva 91/414/KEE.

Minn bosta eżamijiet li saru, deher li l-prodotti għallprotezzjoni tal-pjanti li jinkludu l-ispiromesifen huma
mistennija li jissodisfaw, b’mod ġenerali, ir-rekwiżiti stab
biliti fl-Artikolu 5(1)(a) u (b) u fl-Artikolu 5(3) tad-Diret
tiva 91/414/KEE, b’mod partikolari fir-rigward tal-użi
tagħhom li kienu eżaminati u ddettaljati fir-rapport ta’
reviżjoni tal-Kummissjoni. Għaldaqstant, huwa xieraq li
l-ispiromesifen tiġi approvata.

(8)

Madankollu, skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE)
Nru 1107/2009 flimkien mal-Artikolu 6 tiegħu u fiddawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, hemm
bżonn tal-inklużjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet u restrizz
jonijiet. B’mod partikolari, huwa xieraq li tintalab iktar
informazzjoni ta’ konferma.

(9)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli qabel lapprovazzjoni sabiex l-Istati Membri u l-partijiet interes
sati jkunu jistgħu jħejju ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwi
żiti l-ġodda li jirriżultaw mill-approvazzjoni.

(10)

Madankollu, bla preġudizzju għall-obbligi stabbiliti firRegolament (KE) Nru 1107/2009 bħala konsegwenza
tal-approvazzjoni, u meta titqies is-sitwazzjoni speċifika
li nħolqot bit-tranżizzjoni mid-Direttiva 91/414/KEE
għar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandu japplika
dan li ġej. L-Istati Membri għandhom jingħataw perjodu

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar ittqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u
b’mod partikolari l-Artikolu 13(2) u l-Artikolu 78(2) tiegħu,
Billi:
(1)

(2)

(3)

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

Għal dik is-sustanza attiva, l-effetti fuq is-saħħa talbniedem u tal-annimali u fuq l-ambjent ġew ivvalutati,
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(2) u (4) tadDirettiva 91/414/KEE, għall-użi proposti mill-applikant.
Ir-relatur maħtur mill-Istat Membru ressaq abbozz tarrapport ta’ valutazzjoni fid-9 ta’ Marzu 2004. L-abbozz
tar-rapport ta’ valutazzjoni saritlu reviżjoni mill-Istati
Membri u mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
(minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”) u saret diskussjoni
finali fis-26 ta’ April 2007. L-Awtorità ppreżentat ilkonklużjoni tagħha lill-Kummissjoni (4) dwar ir-reviżjoni
tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva
spiromesifen fit-13 ta’ Ġunju 2007.
ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.
ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.
ĠU L 43, 18.2.2003, p. 45.
Rapport Xjentifiku tal-EFSA (2007) 105, 1-69. Disponibbli onlajn
fuq: www.efsa.europa.eu

(5) EFSA Journal 2012; 10(10):2873. Disponibbli onlajn fuq: www.efsa.
europa.eu
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ta’ sitt xhur wara l-approvazzjoni biex jirrevedu l-awto
rizzazzjonijiet tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li
fihom l-ispiromesifen. L-Istati Membri għandhom, kif
xieraq, ivarjaw, jissostitwixxu jew jirtiraw l-awtorizzazz
jonijiet. B’deroga minn dik l-iskadenza, għandu jingħata
perjodu itwal għas-sottomissjoni u għall-valutazzjoni talaġġornament tad-dossier komplut tal-Anness III, kif
stipulat fid-Direttiva 91/414/KEE, ta’ kull prodott għallprotezzjoni tal-pjanti għal kull użu intenzjonat skont ilprinċipji uniformi.

(11)

(12)

(13)

L-esperjenza miksuba mill-inklużjonijiet fl-Anness I tadDirettiva 91/414/KEE ta’ sustanzi attivi vvalutati fil-qafas
tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3600/92 tal11 ta’ Diċembru 1992 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati
għall-implimentazzjoni tal-ewwel stadju tal-programm
ta’ xogħol imsemmi fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva talKunsill 91/414/KEE li jittratta t-tqegħid fis-suq ta’
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (1), uriet li jistgħu
jinħolqu diffikultajiet fl-interpretazzjoni tal-obbligi taddetenturi tal-awtorizzazzjonijiet eżistenti b’rabta malaċċess għad-dejta. Għalhekk, sabiex jiġu evitati aktar diffi
kultajiet, jidher li huwa meħtieġ li jiġu ċċarati l-obbligi
tal-Istati Membri, speċjalment l-obbligu li jkun ivverifikat
li d-detentur tal-awtorizzazzjoni juri li għandu aċċess
għal dossier li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II ta’ dik
id-Direttiva. Madankollu, din il-kjarifika ma timponi lebda obbligu ġdid fuq l-Istati Membri jew id-detenturi
tal-awtorizzazzjonijiet, meta mqabbla mad-Direttivi li
ġew adottati s’issa li jemendaw l-Anness I ta’ dik id-Diret
tiva jew ir-Regolamenti li japprovaw is-sustanzi attivi.

Skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament (KE) Nru
1107/2009, l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazz
joni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’
Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru
1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill firrigward tal-lista ta’ sustanzi attivi approvati (2), għandu
jiġi emendat skont dan.

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

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Approvazzjoni ta’ sustanza attiva
Is-sustanza attiva spiromesifen, kif speċifikata fl-Anness I, hi
approvata skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.
(1 )

ĠU L 366, 15.12.1992, p. 10.
(2) ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1.

24.4.2013

Artikolu 2
Valutazzjoni mill-ġdid tal-prodotti għall-protezzjoni talpjanti
1.
F’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, lIstati Membri għandhom, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw
l-awtorizzazzjonijiet eżistenti tal-prodotti għall-protezzjoni talpjanti li fihom l-ispiromesifen bħala sustanza attiva sal-31 ta’
Marzu 2014.

Sa dik id-data huma għandhom, b’mod partikolari, jivverifikaw
li jkunu ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet fl-Anness I ta’ dan irRegolament, ħlief dawk identifikati fil-kolonna dwar dispożizz
jonijiet speċifiċi ta’ dak l-Anness, u li d-detentur tal-awtorizzazz
joni għandu dossier jew għandu aċċess għalih, li jissodisfa rrekwiżiti tal-Anness II tad-Direttiva 91/414/KEE skont ilkundizzjonijiet tal-Artikolu 13(1) sa (4) ta’ dik id-Direttiva u
l-Artikolu 62 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

2.
B’deroga mill-paragrafu 1, għal kull prodott awtorizzat
għall-protezzjoni tal-pjanti li fih l-ispiromesifen bħala l-unika
sustanza attiva jew inkella bħala waħda minn bosta sustanzi
attivi li kollha huma elenkati fl-Anness tar-Regolament ta’ Impli
mentazzjoni (UE) Nru 540/2011, l-Istati Membri, sa mhux iktar
tard mit-30 ta’ Settembru 2013, għandhom jerġgħu jevalwaw ilprodott skont il-prinċipji uniformi, kif huwa msemmi fl-Arti
kolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, abbażi ta’
dossier li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness III tad-Direttiva
91/414/KEE u billi jqisu l-kolonna dwar id-dispożizzjonijiet
speċifiċi tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament. Abbażi ta’ dik levalwazzjoni, huma għandhom jistabbilixxu jekk il-prodott
jissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 29(1) tar-Rego
lament (KE) Nru 1107/2009.

Wara li dan jiġi stabbilit, l-Istati Membri għandhom:

(a) fil-każ ta’ prodott li jkun fih l-ispiromesifen bħala l-unika
sustanza attiva, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw l-awto
rizzazzjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu 2015; jew

(b) fil-każ ta’ prodott li fih l-ispiromesifen bħala waħda minn
bosta sustanzi attivi, fejn meħtieġ, jemendaw jew jirtiraw lawtorizzazzjoni sal-31 ta’ Marzu 2015 jew sad-data ffissata
għal emenda jew irtirar bħal dan fl-att jew fl-atti rispettivi li
żiedu s-sustanza jew is-sustanzi rilevanti fl-Anness I tadDirettiva 91/414/KEE jew approvaw dik is-sustanza jew
dawk is-sustanzi, skont liema minnhom tkun l-iktar riċenti.

Artikolu 3
Emendi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru
540/2011
L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru
540/2011 huwa emendat skont l-Anness II ta’ dan ir-Regola
ment.

24.4.2013
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Artikolu 4
Dħul fis-seħħ u data tal-applikazzjoni
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Dan għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2013.

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

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ April 2013.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO
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ANNESS I

Isem Komuni, Numri
tal-Identifikazzjoni

Spiromesifen
Nru tas-CIPAC 747

3-mesitil-2-osso-1ossaspiro[4.4]non-3-en-4-il
3,3-dimetilbutirat

Purità (1)

≥ 965 g/kg (raċemiku)
L-impurità
N,N-dimetilaċetammid
hija ta’ rilevanza tossikoloġika u ma
għandhiex taqbeż l-4 g/kg f’materjal
tekniku.

Data tal-approvazzjoni

Skadenza
tal-approvazzjoni

fl-1 ta’ Ottubru
2013

fit-30 ta’ Settembru
2023

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija
fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009,
għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport tar-reviżjoni
dwar l-ispiromesifen, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u
II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar ilKatina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali tal-15 ta’ Marzu
2013.

MT

Nru tal-CAS 283594-90-1

Isem tal-IUPAC

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom
joqogħdu partikolarment attenti:
— għar-riskju fit-tul għall-invertebrati akkwatiċi;

— għall-protezzjoni tal-ħaddiema u l-operaturi.
Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu, fejn xieraq,
miżuri għat-tnaqqis tar-riskju.
L-applikant għandu jressaq informazzjoni ta’ konferma firrigward tal-kalkolu mill-ġdid tal-konċentrazzjoni prevista flilma ta’ taħt l-art (PECGW) b’xenarju FOCUS GW adattat
għall-użi indikati u billi jintuża l-valur Q10 ta’ 2,58.
L-applikant għandu jressaq lill-Kummissjoni, lill-Istati
Membri u lill-Awtorità din l-informazzjoni sat-30 ta’
Settembru 2015.
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— għar-riskju li l-imenotteri dakkara (pollinating hyme
noptera) u l-antropodi mhux fil-mira jekk l-esponiment
mhuwiex negliġibbli;

(1) Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanzi attivi huma pprovduti fir-rapport ta’ reviżjoni.

24.4.2013

24.4.2013

ANNESS II
Fil-Parti B tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, qed tiżdied l-entrata li ġejja:
Numru

Spiromesifen
Nru tal-CAS
283594-90-1
Nru tas-CIPAC
747

Isem tal-IUPAC

3-mesitil-2-osso-1-ossas
piro[4.4]non-3-en-4-il
3,3-dimetilbutirat

Purità (*)

≥ 965 g/kg (raċemiku)
L-impurità N,N-dimetilaċe
tammid hija ta’ rilevanza
tossikoloġika u ma għan
dhiex taqbeż l-4 g/kg f’ma
terjal tekniku.

Data talapprovazzjoni

Skadenza
tal-approvazzjoni

fl-1 ta’
Ottubru
2013

fit-30 ta’ Settembru
2023

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6)
tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tarrapport tar-reviżjoni dwar l-ispiromesifen, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet
I u II tiegħu, kif iffinalizzat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari
u s-Saħħa tal-Annimali tal-15 ta’ Marzu 2013.
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Isem Komuni, Numri
tal-Identifikazzjoni

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolar
ment attenti:
— għar-riskju fit-tul għall-invertebrati akkwatiċi;

— għall-protezzjoni tal-ħaddiema u l-operaturi.
Il-kundizzjonijiet għall-użu għandhom jinkludu, fejn xieraq, miżuri għattnaqqis tar-riskju.
L-applikant għandu jressaq informazzjoni ta’ konferma fir-rigward tal-kalkolu
mill-ġdid tal-konċentrazzjoni prevista fl-ilma ta’ taħt l-art (PECGW) b’xenarju
FOCUS GW adattat għall-użi indikati u billi jintuża l-valur Q10 ta’ 2,58.
L-applikant għandu jressaq lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-Awtorità
informazzjoni bħal din sat-30 ta’ Settembru 2015.”
(*) Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanzi attivi huma pprovduti fir-rapport ta’ reviżjoni.
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— għar-riskju li l-imenotteri dakkara (pollinating hymenoptera) u l-antropodi
mhux fil-mira jekk l-esponiment mhuwiex negliġibbli;

L 112/19
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REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 376/2013
tat-23 ta’ April 2013
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-23 ta’ April 2013.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Jerzy PLEWA

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

MA
TN
TR
ZZ

58,1
81,5
101,9
80,5

0707 00 05

MA
TR
ZZ

99,6
134,3
117,0

0709 93 10

MA
TR
ZZ

91,2
107,5
99,4

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
US
ZZ

55,4
71,6
52,7
69,6
63,4
84,5
66,2

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

91,6
116,4
104,0

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

109,1
93,0
114,3
79,3
30,8
142,4
196,8
109,4
109,4

0808 30 90

AR
CL
CN
ZA
ZZ

113,2
120,8
72,9
122,9
107,5

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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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2013/189/PESK
tat-22 ta’ April 2013
li tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew ta’ Sigurtà u ta’ Difiża (KESD) u li tħassar l-Azzjoni Konġunta
2008/550/PESK
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod
partikolari l-Artikoli 28(1), 42(4) u 43(2) tiegħu,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

KAPITOLU I
STABBILIMENT, MISSJONI, GĦANIJIET U KOMPITI

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli talUnjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Fit-18 ta’ Lulju 2005, il-Kunsill adotta l-Azzjoni
Konġunta 2005/575/PESK li tistabbilixxi Kulleġġ
Ewropew għas-Sigurtà u d-Difiża (KESD) (1). Dik lAzzjoni Konġunta ġiet sostitwita bl-Azzjoni Konġunta
tal-Kunsill 2008/550/PESK tat-23 ta’ Ġunju 2008 li
tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew ta’ Sigurtà u ta’ Difiża
(KESD) (2).

(2)

Fl-1 ta’ Diċembru 2008, b’konformità mal-Artikolu 13
tal-Azzjoni Konġunta 2008/550/PESK, il-Kumitat tatTmexxija tal-KESD (“il-Kumitat”) qabel dwar rakkoman
dazzjonijiet dwar il-perspettivi futuri tal-KESD.

(3)

Il-Kunsill, fil-konklużjonijiet tiegħu tat-8 ta’ Diċembru
2008, approva r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat. LAzzjoni Konġunta 2008/550/PESK għandha għalhekk
tiġi sostitwita b’att legali ġdid li jirrifletti dawn ir-rakko
mandazzjonijiet.

(4)

Stabbiliment
B’dan qed jiġi stabbilit Kulleġġ Ewropew ta’ Sigurtà u ta’ Difiża
(KESD).

Billi:
(1)

Artikolu 1

L-attivitajiet ta’ taħriġ fil-qafas tal-KESD għandhom
jitwettqu fil-qasam tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża
Komuni (PSDK), inkluż fl-oqsma tar-riżoluzzjoni talkonflitti u l-istabbilizzazzjoni.

(5)

Huwa xieraq li matul il-perijodu kopert minn din idDeċiżjoni l-KESD jaħdem biss b’persunal issekondat.

(6)

F’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/427/UE tas26 ta’ Lulju 2010 li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u lfunzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Ester
na (3) (SEAE), is-SEAE għandu jipprovdi lill-KESD lappoġġ li qabel kien jingħata mis-Segretarjat Ġenerali
tal-Kunsill,

(1) ĠU L 194, 26.7.2005, p. 15.
(2) ĠU L 176, 4.7.2008, p. 20.
(3) ĠU L 201, 3.8.2010, p. 30.

Artikolu 2
Missjoni
Il-KESD għandu jipprovdi taħriġ fil-qasam tal-Politika ta’ Sigurtà
u ta’ Difiża Komuni (PSDK) tal-Unjoni fil-kuntest tal-Politika
Estera u ta’ Sigurtà Komuni (PESK) fil-livell strateġiku sabiex
ikun hemm żvilupp u promozzjoni ta’ fehim komuni talPSDK fost il-persunal ċivili u militari, u biex tiġi identifikata u
mxerrda, permezz tal-attivitajiet tiegħu ta’ taħriġ (l-“attivitajiet ta’
taħriġ tal-KESD”), l-aħjar prattika fir-rigward ta’ diversi kwistjo
nijiet tal-PSDK.

Artikolu 3
Għanijiet
L-għanijiet tal-KESD għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a) li jkompli jsaħħaħ il-kultura tas-sigurtà u tad-difiża komuni
Ewropea fil-PSDK;

(b) li jippromwovi fehim aħjar tal-PSDK bħala parti essenzjali
tal-PESK;

(c) li jipprovdi lill-korpi tal-Unjoni b’persunal kompetenti li
kapaċi jaħdem b’mod effiċjenti fl-oqsma kollha tal-PSDK;

(d) li jipprovdi lill-amministrazzjonijiet u l-persunal tal-Istati
Membri b’persunal kompetenti li jkun familjari mal-politika,
l-istituzzjonijiet u l-proċeduri tal-Unjoni fil-qasam tal-PESK;
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(e) li jappoġġa sħubijiet tal-Unjoni fil-qasam tal-PSDK, b’mod
partikolari sħubijiet ma’ dawk il-pajjiżi li jipparteċipaw filmissjonijiet PSDK;

(i) jirrevedi kull sena l-prestazzjoni tiegħu dwar il-kisba ta’
riżultati rigward l-objettivi elenkati fl-Artikolu 3.

(f) li jgħin jippromwovi relazzjonijiet u kuntatti professjonali
fost il-parteċipanti f’attivitajiet ta’ taħriġ tal-KESD (il-“parte
ċipanti”).

4.
L-attivitajiet ta’ taħriġ tal-KESD għandhom jitmexxew minnetwerk.

Fejn opportun, għandha tingħata attenzjoni biex tiġi żgurata lkonsistenza ma’ attivitajiet oħra tal-Unjoni.

5.
Bħala parti min-netwerk, l-Istitut tal-Unjoni Ewropea
għall-Istudji fuq is-Sigurtà (EU ISS) għandu jappoġġa l-attivitajiet
ta’ taħriġ tal-KESD, b’mod partikolari permezz ta’ pubblikazz
jonijiet tal-EU ISS u billi jingħataw lekċers minn riċerkaturi talEU ISS u billi jipprovdi kontributi lis-Sistema tal-IDL tal-KESD.

Artikolu 4
Kompiti
1.
Il-kompiti ewlenin tal-KESD għandhom ikunu konformi
mal-missjoni u l-objettivi tiegħu li jorganizza u jmexxi attivita
jiet ta’ taħriġ tal-KESD fil-qasam tal-PSDK.
2.

L-attivitajiet ta’ taħriġ tal-KESD għandhom jinkludu:

(a) il-Kors ta’ Livell Għoli fil-PSDK;
(b) il-Korsijiet ta’ Orjentazzjoni fil-PSDK;
(c) Korsijiet tal-PSDK għal udjenzi speċjalizzati jew bi ffokar
speċifiku.
Għandhom jinbdew attivitajiet oħrajn ta’ taħriġ, kif deċiż millKumitat tat-Tmexxija, imsemmi fl-Artikolu 8 (“il-Kumitat”).
3.
Minbarra l-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 2, il-KESD
għandu b’mod partikolari:
(a) jappoġġa r-relazzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti bejn listituti msemmija fl-Artikolu 5(1) involuti fin-netwerk
imsemmi f’dak il-paragrafu (“in-netwerk”);
(b) iħaddem u jiżviluppa aktar Sistema ta’ Tagħlim mill-Bogħod
Ibbażat fuq l-Internet (IDL) biex isostni l-attivitajiet tat-taħriġ
tal-PSDK;
(c) jiżviluppa u jipproduċi materjal ta’ taħriġ għat-taħriġ talUnjoni fil-qasam tal-PSDK bl-użu wkoll ta’ materjal rilevanti
diġà eżistenti;

KAPITOLU II
ORGANIZZAZZJONI

Artikolu 5
Netwerk
1.
Il-KESD għandu jkun organizzat bħala netwerk li jġib
flimkien l-istituti, il-kulleġġi, l-akkademji, l-universitajiet, listituzzjonijiet ċivili u militari u atturi oħra li jittrattaw kwis
tjonijiet tal-politika ta’ sigurtá u ta’ difiża fl-Unjoni kif identifi
kati mill-Istati Membri, u l-EU ISS (“istituti”) biex jappoġġa ttmexxija ta’ attivitajiet ta’ taħriġ fil-qasam tal-PSDK.
2.
Il-KESD għandu jistabbilixxi rabtiet mill-qrib mal-istituzz
jonijiet tal-Unjoni u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni, b’mod parti
kolari mal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL).
3.
Il-KESD għandu jaħdem taħt ir-responsabbiltà ġenerali tarRappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Poli
tika ta’ Sigurtà (“Rappreżentant Għoli”).
Artikolu 6
Kapaċità Legali
1.
Il-KESD għandu jkollu l-kapaċità legali meħtieġa sabiex
iwettaq il-kompiti tiegħu u jissodisfa l-għanijiet tiegħu, biex
jidħol fil-kuntratti u l-arranġamenti amministrattivi li jeħtieġ
biex jiffunzjona, inkluż li jimplimenta l-issekondar ta’ persunal,
jikseb tagħmir, b’mod partikolari tagħmir tat-tagħlim, iżomm
kontijiet bankarji u jkun parti għal proċedimenti legali.

(d) jiffaċilita netwerk ta’ alumni bejn parteċipanti preċedenti;
(e) jappoġġa programmi ta’ skambju fil-qasam tal-PSDK bejn listituti tat-taħriġ tal-Istati Membri;
(f) jipprovdi kontributi lill-programm ta’ taħriġ annwali talUnjoni fil-PSDK;
(g) jipprovdi appoġġ għall-ġestjoni tat-taħriġ fil-qasam talprevenzjoni tal-konflitti u tal-ġestjoni ċivili ta’ kriżijiet,
(h) jorganizza u jmexxi konferenza annwali ta’ netwerking li
tlaqqa’ flimkien lill-esperti tat-taħriġ ċivili u militari filPSDK mill-istituti ta’ taħriġ u l-ministeri tal-Istati Membri,
u lill-atturi rilevanti esterni tat-taħriġ kif adatt; u

2.
Kwalunkwe responsabbiltà li tista’ tirriżulta minn kuntratti
konklużi mill-KESD għandha tkun koperta mill-fondi
disponibbli għalih b’konformità mal-Artikoli 14, 15 u 16.
Artikolu 7
Struttura
Għandha tiġi stabbilita fi ħdan il-KESD l-istruttura msemmija
hawnhekk:
(a) il-Kumitat b’responsabbiltà għall-koordinazzjoni u d-direzz
joni ġenerali tal-attivitajiet tat-taħriġ tal-KESD;
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(b) Bord Akkademiku Eżekuttiv (“il-Bord”) b’responsabbiltà li
jiżgura l-kwalità u l-koerenza tal-attivitajiet tat-taħriġ talKESD.
(c) il-Kap tal-KESD bir-responsabilità għall-ġestjoni finanzjarja u
amministrattiva tal-KESD, kif ukoll li jassisti lill-Kumitat u lBord fl-organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-attivitajiet tal-KESD;

(h) jieħu d-deċiżjonijiet neċessarji fir-rigward tal-funzjonament
tal-KESD dment li dawn ma jkunux attribwiti lil korpi oħra;
(i)

japprova l-baġit annwali u kwalunkwe baġit emendatorju,
billi jaġixxi fuq proposti mill-Kap tal-KESD;

(j)

japprova l-kontijiet annwali u jagħti kwittanza lill-Kap talKESD;

(d) Segretarjat tal-KESD (“is-Segretarjat”) li għandu jassisti lillKap tal-KESD fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.
Artikolu 8
Kumitat tat-Tmexxija
1.
Il-Kumitat, magħmul minn rappreżentant wieħed maħtur
minn kull Stat Membru, għandu jkun il-korp li jieħu d-deċiżjo
nijiet tal-KESD. Kull membru tal-Kumitat jista’ jkun irrapp
reżentat jew akkumpanjat minn membru supplenti.
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(k) japprova regoli addizzjonali applikabbli għan-nefqa ġestita
mill-KESD;
(l)

japprova kwalunkwe ftehim ta’ finanzjament u/jew arran
ġament tekniku mal-Kummissjoni, is-SEAE jew Stat
Membru dwar l-iffinanzjar u/jew l-implimentazzjoni tannefqa tal-KESD;

2.
Il-membri tal-Kumitat jistgħu jkunu akkumpanjati minn
esperti għal-laqgħat tal-Kumitat.

(m) japprova r-regoli applikabbli għall-persunal issekondat lillKESD;

3.
Il-Kumitat għandu jkun ippresedut minn rappreżentant
tar-Rappreżentant Għoli li għandu esperjenza adatta. Huwa
għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-sena.

(n) jiddeċiedi dwar il-ftuħ ta’ attivitajiet ta’ taħriġ speċifiċi talKESD għal parteċipanti ta’ pajjiżi terzi fil-qafas politiku
ġenerali stabbilit mill-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà.

4.
Rappreżentanti mill-pajjiżi aderenti għall-Unjoni jistgħu
jattendu l-laqgħat tal-Kumitat bħala osservaturi attivi.

7.

5.
Il-Kap tal-KESD, il-President tal-Bord u fejn ikun adatt ilPresidenti tal-konfigurazzjonijiet differenti tiegħu, kif ukoll rapp
reżentant tal-Kummissjoni għandhom jipparteċipaw fil-laqgħat
tal-Kumitat mingħajr dritt li jivvotaw.
6.

Il-Kumitat għandu japprova r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu.

8.
Il-Kumitat għandu jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, kif
definita fit-Titolu II tal-Protokoll Nru 36 dwar Dispożizzjonijiet
Transitorji, kif anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u
għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Artikolu 9

Il-kompiti tal-Kumitat għandhom ikunu li:

Il-Bord Akkademiku Eżekuttiv
(a) jistabbilixxi l-programm akkademiku annwali tal-KESD, blużu tal-kunċett ta’ taħriġ tal-KESD;
(b) jipprovdi gwida ġenerali għall-ħidma tal-Bord;
(c) japprova u jagħmel reviżjoni regolari tal-kunċett ta’ taħriġ
tal-KESD li jkun jirrifletti r-rekwiżiti maqbula tat-taħriġ talKESD;
(d) jagħżel l-Istat jew l-Istati Membri li jospitaw l-attivitajiet tattaħriġ tal-KESD u l-istituti li jwettquhom;
(e) jiżviluppa u jaqbel dwar il-profil tal-kurrikuli għall-attivita
jiet kollha tat-taħriġ tal-KESD;
(f)

jieħu nota tar-rapporti ta’ evalwazzjoni tal-korsijiet u japp
rova rapport annwali ġenerali dwar l-attivitajiet ta’ taħriġ
tal-KESD, li għandhom jintbagħtu lill-korpi rilevanti talKunsill;

(g) jaħtar il-Presidenti tal-Bord u l-konfigurazzjonijiet differenti
tiegħu għal perijodu ta’ mill-anqas sentejn akkademiċi;

1.
Il-Bord għandu jkun magħmul minn rappreżentanti
anzjani minn dawk l-istituti ċivili u militari u atturi oħra iden
tifikati mill-Istati Membri biex jappoġġaw it-twettiq tal-attivita
jiet ta’ taħriġ tal-KESD. Fejn ikun hemm diversi rappreżentanti
minn Stat Membru wieħed, dawn għandhom jifformaw dele
gazzjoni waħda flimkien.
2.
Il-President tal-Bord għandu jinħatar mill-Kumitat minn
fost il-membri tal-Bord.
3.
Ir-Rappreżentanti tal-Kummissjoni u tas-SEAE għandhom
ikun mistiedna jattendu l-laqgħat tal-Bord.
4.
Esperti akkademiċi u uffiċjali anzjani minn istituzzjonijiet
nazzjonali u tal-Unjoni jistgħu jkunu mistiedna jattendu llaqgħat tal-Bord.
5.

Il-kompiti tal-Bord għandhom ikunu li:

(a) jipprovdi pariri u rakkomandazzjonijiet akkademiċi lillKumitat;
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(b) jimplimenta, permezz tan-netwerk, il-programm akkade
miku annwali miftiehem;

(e) iżomm kuntatti mal-atturi rilevanti esterni tat-taħriġ filqasam tal-PSDK;

(c) jissorvelja s-Sistema tal-IDL;

(f) fejn ikun meħtieġ jikkonkludi arranġamenti tekniċi dwar
attivitajiet ta’ taħriġ tal-KESD mal-awtoritajiet rilevanti u latturi tat-taħriġ fil-qasam tal-PSDK;

(d) jiżviluppa kurrikuli ddettaljati għall-attivitajiet tat-taħriġ
kollha tal-KESD ibbażati fuq il-kurrikuli ġenerali miftehmin;
(e) jiżgura koordinazzjoni ġenerali tal-attivitajiet tat-taħriġ talKESD fost l-istituti kollha;
(f) jeżamina l-istandards tal-attivitajiet tat-taħriġ tal-KESD
imwettqin fis-sena akkademika ta’ qabel;
(g) iressaq proposti għall-attivitajiet tat-taħriġ tal-KESD fis-sena
akkademika li jmiss lill-Kumitat;

(g) iwettaq kull kompitu ieħor assenjat lilu mill-Kumitat.
2.
Il-Kap tal-KESD għandu jkun responsabbli għall-ġestjoni
finanzjarja u amministrattiva tal-KESD, u b’mod partikolari:
(a) ifassal u jippreżenta kull baġit abbozzat lill-Kumitat;
(b) jadotta l-baġits wara li jiġu approvati mill-Kumitat;
(c) ikun l-uffiċjal li jawtorizza l-baġit tal-KESD;

(h) jiżgura evalwazzjoni sistematika tal-attivitajiet kollha ta’
taħriġ tal-KESD u japprova r-rapporti ta’ evalwazzjoni talkorsijiet;

(d) jiftaħ kont bankarju wieħed jew aktar f’isem il-KESD;

(i) jikkontribwixxi għall-abbozz tar-rapport ġenerali annwali
dwar l-attivitajiet tal-KESD.

(e) jinnegozja, jippreżenta lill-Kumitat u jikkonkludi kwalunkwe
ftehim ta’ finanzjament u/jew arranġament tekniku malKummissjoni, is-SEAE jew Stat Membru dwar il-finanzja
ment u/jew l-implimentazzjoni tan-nefqa tal-KESD;

6.
Biex jaqdi l-kompiti tiegħu, il-Bord jista’ jiltaqa’ f’konfigu
razzjonijiet differenti ffokati fuq proġetti. Il-Bord għandu jfassal
ir-regoli u l-arranġamenti li jirregolaw il-ħolqien u l-funzjona
ment ta’ dawn il-konfigurazzjonijiet li għandhom jiġu maqbula
mill-Kumitat.
7.
Ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Bord għandhom jiġu adottati
mill-Kumitat.
Artikolu 10
Il-Kap tal-KESD
1.
Il-Kap tal-KESD għandu jkun responsabbli għall-organiz
zazzjoni u l-ġestjoni tal-attivitajiet ta’ taħriġ tal-KESD. Il-Kap talKESD għandu jappoġġa l-ħidma tal-Kumitat u l-Bord f’dan ilqasam u għandu jaġixxi bħala r-rappreżentant tal-KESD għallattivitajiet ta’ taħriġ tal-KESD fi ħdan u barra min-netwerk. IlKap tal-KESD għandu b’mod partikolari:
(a) jieħu kull pass meħtieġ, inkluż l-adozzjoni ta’ istruzzjonijiet
amministrattivi interni u l-pubblikazzjoni ta’ notifiki, biex
jiżgura li l-attivitajiet tal-KESD jiffunzjonaw b’mod effettiv;

(f) jinnegozja u jiffirma f’isem il-KESD kull skambju ta’ ittri
għall-issekondar ta’ persunal tas-Segretarjat lill-KESD;
(g) ġeneralment, jirrappreżenta lill-KESD għall-finijiet ta’ kull att
legali b’implikazzjonijiet finanzjarji;
(h) jippreżenta lill-Kumitat l-kontijiet annwali tal-KESD.
3.
Il-Kap tal-KESD għandu jinħatar mir-Rappreżentant Għoli,
wara li jikkonsulta lill-Kumitat. Huwa għandu jiġi maħtur bħala
membru tal-persunal tas-SEAE għall-perijodu tal-ħatra tiegħu. LIstati Membri jistgħu jinnominaw kandidati għall-pożizzjoni ta’
Kap tal-KESD u l-persunal tal-istituzzjonijiet tal-UE u tas-SEAE
jistgħu japplikaw għal din il-pożizzjoni, f’konformità mar-regoli
applikabbli.
4.
Il-Kap tal-KESD għandu jagħti rendikont tal-attivitajiet
tiegħu lill-Kumitat.
Artikolu 11
Is-Segretarjat tal-KESD

(b) ifassal l-abbozz preliminari tar-rapport annwali tal-KESD u
l-abbozz preliminari tal-programm ta’ ħidma tiegħu li għan
dhom jiġu ppreżentati lill-Kumitat abbażi tal-proposti ppre
żentati mill-Bord;
(c) jikkoordina l-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma talKESD;
(d) iżomm kuntatti mal-awtoritajiet rilevanti fl-Istati Membri;

1.
Is-Segretarjat għandu jassisti lill-Kap tal-KESD fil-qadi ta’
dmirijietu.
2.
Il-Kap tal-KESD, assistit minn kumitat tal-għażla, għandu
jkun responsabbli għall-għażla tal-persunal tas-Segretarjat.
3.
Is-segretarjat għandu jipprovdi appoġġ lill-Kumitat, lillBord u lil istituzzjonijiet għall-organizzazzjoni tal-attivitajiet ta’
taħriġ tal-KESD.
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4.
Kull istitut għandu jaħtar punt ta’ kuntatt mas-Segretarjat
biex jittratta l-kwistjonijiet organizzattivi u amministrattivi
marbutin mal-organizzazzjoni tal-attivitajiet tat-taħriġ tal-KESD.

2.
Is-SEAE għandu jipprovdi lill-KESD bl-appoġġ amminis
trattiv meħtieġ għar-reklutaġġ u l-ġestjoni tal-persunal tiegħu u
biex jimplimenta l-baġit tiegħu.

5.
Is-Segretarjat għandu jikkoopera mill-qrib mal-Kummiss
joni u mas-SEAE.

3.
Arranġament tekniku mas-SEAE għall-appoġġ li huwa
jipprovdi għandu jiġi nnegozjat mill-Kap tal-KESD u approvat
mill-Kumitat.

Artikolu 12
Il-Persunal tal-KESD
1.

Il-persunal tal-KESD għandu jkun magħmul minn:

(a) persunal issekondat lill-KESD mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni,
is-SEAE u l-aġenziji tal-Unjoni;
(b) esperti nazzjonali ssekondati lill-KESD mill-Istati Membri.
2.

Il-KESD jista’ jirċievi apprendisti u akkademiċi mistiedna.

3.
Il-Kumitat, li jaġixxi fuq proposta mir-Rappreżentant
Għoli, għandu jiddefinixxi dment li jkun meħtieġ il-kondizzjoni
jiet applikabbli għall-apprendisti u l-akkademiċi mistiedna.
4.
Id-Deċiżjoni tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għallAffarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà tat-23 ta’ Marzu
2011 li tistabbilixxi r-regoli applikabbli għall-Esperti Nazzjonali
Ssekondati lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (1)
għandha tapplika mutatis mutandis għall-esperti nazzjonali
ssekondati lill-KESD mill-Istati Membri.
KAPITOLU III
FINANZJAMENT

Artikolu 13

Artikolu 15
Kontribuzzjonijiet volontarji
1.
Għall-finijiet tal-finanzjament ta’ attivitajiet speċifiċi, ilKESD jista’ jirċievi kontribuzzjonijiet volontarji mill-Istati
Membri u l-istituti jew donaturi oħra. Kontribuzzjonijiet bħal
dawn għandhom ikunu ġestiti mill-KESD bħala introjtu assenjat.
2.
Arranġamenti tekniċi għall-kontribuzzjonijiet imsemmija
fil-paragrafu 1 għandhom jiġu nnegozjati mill-Kap tal-KESD u
approvati mill-Kumitat.
Artikolu 16
Kontribuzzjoni mill-Baġit tal-Unjoni
1.
Il-KESD għandu jirċievi kontribuzzjoni annwali mill-baġit
ġenerali tal-Unjoni. Dik il-kontribuzzjoni tista’ tkopri b’mod
partikolari l-ispejjeż tal-appoġġ għall-attivitajiet ta’ taħriġ talKESD u l-esperti nazzjonali ssekondati mill-Istati Membri lillKESD.
2.
L-ammont ta’ referenza finanzjarja maħsub biex ikopri nnefqa tal-KESD matul l-ewwel 12-il xahar wara l-konklużjoni
tal-ftehim ta’ finanzjament imsemmi fil-paragrafu 3 għandu
jkun ta’ EUR 535 000. L-ammonti ta’ referenza finanzjarja
maħsuba biex ikopru n-nefqa tal-KESD għal perijodi sussegwenti
għandhom jiġu deċiżi mill-Kunsill.

Kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet ta’ taħriġ talKESD

3.
Wara d-deċiżjoni mill-Kunsill imsemmija fil-paragrafu 2,
għandu jiġi nnegozjat mill-Kap tal-KESD ftehim finanzjarju
mal-Kummissjoni u approvat mill-Kumitat.

1.
Kull Stat Membru, istituzzjoni tal-Unjoni, aġenzija u istitut
tal-Unjoni u s-SEAE għandu jerfa’ l-ispejjeż kollha marbutin
mal-parteċipazzjoni tiegħu fil-KESD, inklużi salarji, allowances,
infiq tal-ivvjaġġar u sussistenza u spejjeż marbutin mas-sostenn
organizzattiv u amministrattiv tal-attivitajiet tat-taħriġ tal-KESD.

Artikolu 17

2.
Kull parteċipant għandu jerfa’ l-ispejjeż kollha marbutin
mal-parteċipazzjoni tiegħu.
Artikolu 14
Appoġġ mis-SEAE
1.
Is-SEAE għandu jġarrab l-ispejjeż li jirriżultaw meta jospita
lill-Kap tal-KESD u lis-Segretarjat fil-kwartieri tiegħu, inkluż lispejjeż tat-teknoloġija tal-informazzjoni, l-issekondar tal-Kap
tal-KESD u l-issekondar ta’ membru tal-persunal assistenti
wieħed lis-Segretarjat.
(1) ĠU C 12, 14.1.2012, p. 8.

Regoli finanzjarji
Ir-Regoli Finanzjarji stipulati fl-Anness għandhom japplikaw
għan-nefqa ffinanzjata mill-KESD u għall-finanzjament ta’ din
in-nefqa.
KAPITOLU IV
DISPOŻIZZJONIJIET MIXXELLANJI

Artikolu 18
Parteċipazzjoni fl-attivitajiet tat-taħriġ tal-KESD
1.
L-attivitajiet ta’ taħriġ kollha tal-KESD għandhom ikunu
miftuħin għall-parteċipazzjoni miċ-ċittadini tal-Istati Membri u
l-Istati Aderenti kollha. L-istituti li jorganizzaw u jwettqu dawn
l-attivitajiet għandhom jiżguraw li dan il-prinċipju japplika
mingħajr eċċezzjoni.
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L-attivitajiet ta’ taħriġ tal-KESD għandhom ikunu wkoll miftuħin
fil-prinċipju għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini tal-pajjiżi kandi
dati għall-adeżjoni mal-Unjoni u, jekk ikun adatt, ta’ pajjiżi
terzi oħrajn.
2.
Il-parteċipanti għandhom ikunu persunal ċivili u militari li
jittrattaw aspetti strateġiċi fil-qasam tal-PSDK u esperti li għan
dhom jintbagħtu fuq missjonijiet jew operazzjonijiet ta’ PSDK.
Rappreżentanti ta’, fost oħrajn, organizzazzjonijiet internazz
jonali, organizzazzjonijiet non-governattivi, istituzzjonijiet akka
demiċi u l-mezzi tax-xandir u l-istampa, kif ukoll membri talkomunità kummerċjali, jistgħu jkunu mistiedna jipparteċipaw flattivitajiet tat-taħriġ tal-KESD.
3.
Parteċipant li jkun temm kors tal-KESD għandu jingħata
ċertifikat iffirmat mir-Rappreżentant Għoli. Il-modalitajiet taċċertifikat għandhom jinżammu taħt reviżjoni mill-Kumitat. Iċċertifikat għandu jkun rikonoxxut mill-Istati Membri u millistituzzjonijiet tal-Unjoni.
Artikolu 19
Kooperazzjoni
Il-KESD għandu jikkoopera ma’ u jutilizza l-kompetenza ta’
organizzazzjonijiet internazzjonali u atturi rilevanti oħrajn,
bħalma huma l-istituti tat-taħriġ nazzjonali ta’ pajjiżi terzi.
Artikolu 20
Regolamenti tas-sigurtà
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/292/UE tal-31 ta’ Marzu 2011
dwar ir-regoli ta’ sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni
klassifikata tal-UE (1) għandhom japplikaw għall-KESD.

(1) ĠU L 141, 27.5.2011, p. 17.
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KAPITOLU V
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 21
Kontinwità
Ir-regoli u r-regolamenti adottati għall-implimentazzjoni talAzzjoni Konġunta 2008/550/PESK għandhom jibqgħu fis-seħħ
għall-finijiet tal-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni safejn
ikunu kompatibbli ma’ din id-Deċiżjoni u sakemm jiġu emen
dati jew jitħassru.
Artikolu 22
Tħassir
L-Azzjoni Konġunta 2008/550/PESK hija b’dan imħassra.
Artikolu 23
Reviżjoni, dħul fis-seħħ u tmiem
1.
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ April
2013. Hija għandha tiġi riveduta kif meħtieġ, u fi kwalunkwe
każ, mhux aktar tard minn sitt xhur qabel l-iskadenza tagħha.
2.
Din id-Deċiżjoni għandha tiskadi erba’ snin wara d-data ta’
konklużjoni tal-ftehim ta’ finanzjament imsemmi fl-Arti
kolu 16(3).

Magħmul fil-Lussemburgu, it-22 ta’ April 2013.
Għall-Kunsill
Il-President
C. ASHTON
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ANNESS
Regoli Finanzjarji applikabbli għan-nefqa ffinanzjata mill-KESD u l-finanzjament tagħha
Artikolu 1
Prinċipji baġitarji
1.
Il-baġit tal-KESDhuwa l-att li għal kull sena finanzjarja jistipula u jawtorizza l-introjtu kollu tal-KESD u n-nefqa
kollha ffinanzjata mill-KESD.
2.

L-introjtu u n-nefqa tal-baġit għandhom ikunu f’bilanċ.

3.

Ma jista’ jiġi implimentat ebda introjtu jew nefqa ffinanzjata mill-KESD ħlief b’allokazzjoni għal intestatura fil-baġit.
Artikolu 2
Adozzjoni tal-baġits

1.
Kull sena l-Kap tal-KESD għandu jfassal abbozz tal-baġit għas-sena finanzjarja li jkun imiss, li tibda fl-1 ta’ Jannar u
tintemm fil-31 ta’ Diċembru tal-istess sena. L-abbozz tal-baġit għandu jinkludi l-approprjazzjonijiet meqjusa meħtieġa biex
ikopru n-nefqa li għandha tiġi ffinanzjata mill-KESD matul dak il-perijodu u tbassir tal-introjtu li mistenni jkopri dik innefqa.
2.
L-approprjazzjonijiet għandhom ikunu kklassifikati bħala meħtieġa skont it-tip jew il-fini f’kapitoli u artikoli. Labbozz għandu jinkludi kummenti ddettaljati skont l-artikolu.
3.
L-introjtu għandu jikkonsisti mill-kontribuzzjonijiet volontarji tal-Istati Membri, il-kontribuzzjoni annwali mill-baġit
tal-Unjoni Ewropea u introjtu ieħor.
4.
Il-Kap tal-KESD għandu jippreżenta rapport dettaljat tal-baġi dwar is-snin finanzjarji attwali u preċedenti u jipp
roponi l-abbozz tal-baġit lill-Kumitat sal-31 ta’ Ottubru. Il-Kumitat għandu japprova l-abbozz tal-baġit sal-31 ta’ Diċem
bru.
5.
Fil-każ ta’ ċirkostanzi mhux mistennija u tħieġa kostrinġenti, il-Kap tal-KESD jista’ jipproponi baġit emendatorju.
Kwalunkwe abbozz ta’ baġit emendatorju u l-baġit għall-ewwel sena wara l-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandu jiġi
propost, approvat u adottat f’konformità mal-istess proċedura bħal dik applikabbli bħall-baġit annwali, ħlief li l-iskadenzi
applikabbli għall-baġit annwali m’għandhomx japplikaw.
Artikolu 3
Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet
Il-Kap tal-KESD jista’ jagħmel trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet fil-baġit bl-approvazzjoni tal-Kumitat.
Artikolu 4
Riporti ta’ approprjazzjonijiet
1.
L-approprjazzjonijiet meħtieġa biex jitħallsu l-obbligi legali li jittieħdu sal-31 ta’ Diċembru ta’ sena finanzjarja
għandhom jiġu riportati għas-sena finanzjarja li jkun imiss.
2.
Il-Kap tal-KESD jista’ jirriporta approprjazzjonijiet oħra fil-baġit għas-sena finanzjarja li jkun imiss bl-approvazzjoni
tal-Kumitat.
3.

Approprjazzjonijiet oħra għandhom jiġu kkanċellati fit-tmiem tas-sena finanzjarja.
Artikolu 5
Implimentazzjoni tal-baġit u ġestjoni tal-persunal

Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu u l-ġestjoni tal-persunal tiegħu, il-KESD għandu kemm ikun possibbli
juża l-istrutturi amministrattivi eżistenti tal-Unjoni, b’mod partikolari s-SEAE.
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Artikolu 6
Kontijiet bankarji tal-KESD
1.
Kwalunkwe kont bankarju tal-KESD għandu jinfetaħ f’istituzzjoni finanzjarja tal-ogħla kalibru li l-uffiċċju prinċipali
tagħha jinsab fi Stat Membru u għandu jkun kont kurrenti jew kont ta’ skadenza qasira f’euro.
2.

Ma jistgħux jinġibdu flus aktar milli jkun hemm depożitati, minn ebda kont bankarju tal-KESD.
Artikolu 7
Pagamenti

Kwalunkwe ħlas minn kont bankarju tal-KESD għandu jeħtieġ il-firma konġunta tal-Kap tal-KESD u ta’ membru ieħor talpersunal tal-KESD.
Artikolu 8
Kontabilità
1.
Il-Kap tal-KESD għandu jiżgura li l-kontijiet li juru l-introjtu, in-nefqa u l-inventarju tal-assi tal-KESD jinżammu
konformi mal-istandards ta’ kontabilità għas-settur pubbliku aċċettati f’livell internazzjonali.
2.
Il-Kap tal-KESD għandu jippreżenta lill-Kumitat l-kontijiet annwali għal sena finanzjarja speċifika mhux aktar tard
mill-31 ta’ Marzu ta’ wara.
3.

Is-servizzi meħtieġa tal-kontabilità għandhom jiġu esternalizzati.
Artikolu 9
Awditjar

1.

L-awditjar tal-kontijiet tal-KESD għandu jsir kull sena.

2.

Is-servizzi meħtieġa tal-awditjar għandhom jiġu esternalizzati.

3.

Ir-rapporti ta’ awditjar għandhom ikunu għad-dispożizzjoni tal-Kumitat jekk mitlubin.
Artikolu 10
Kwittanza

1.
Il-Kumitat għandu jiddeċiedi dwar il-bażi tal-kontijiet annwali u fid-dawl tar-rapport annwali tal-awditur jekk jagħtix
lill-Kap tal-KESD kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-KESD.
2.
Il-Kap tal-KESD għandu jieħu l-passi kollha xierqa biex jissodisfa lill-Kumitat li kwittanza tista’ tingħata u biex jieħu
azzjoni dwar l-osservazzjonijiet fid-deċiżjonijiet li tingħata kwittanza, jekk ikun il-każ.
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DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI
tat-22 ta’ April 2013
dwar il-validità ta’ ċertu informazzjoni tariffarja vinkolanti
(notifikata bid-dokument C(2013) 2297)
(It-test Ġermaniż biss huwa awtentiku)

(2013/190/UE)
Vinkolanti (ITVs) preċedentement maħruġa mill-Istati
Membri li jikklassifikaw il-prodotti kkonċernati bħala
medikamenti tal-intestatura 3004 ma baqgħetx valida.

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92
tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komu
nità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 12(5)(a)(iii) u l-Arti
kolu 248 tiegħu,

(4)

Sussegwentement l-Istati Membri ħarġu ITVs għal
prodotti bħal dawn taħt l-intestatura 2208.

(5)

Madankollu, l-Awstrija ħarġet l-ITV imsemmija fl-Anness,
li tikklassifika prodott simili taħt il-kodiċi NM
3004 90 00. B’hekk, l-Awstrija naqset milli tqis il-fatt li
r-Regolament ta’ klassifikazzjoni jikkostitwixxi lapplikazzjoni tar-regola ġenerali għal xi każ partikolari,
u għalhekk fiha gwida dwar l-interpretazzjoni tar-regola li
tista’ tiġi applikata mill-awtorità responsabbli għall-klas
sifikazzjoni ta’ prodott identiku jew simili.

(6)

L-ITV imsemmi fl-Anness tikkonċerna prodott li jikkon
sisti f’likwidu trasparenti, ta’ kulur kannella fl-isfar b’riħa
aromatika speċifika u togħma morra, pikkanti-aromatika.
Il-prodott għandu qawwa alkoħolika reali ta’ 43,4 %
skont il-volum u jikkonsisti f’taħlita ta’ Ganfra u 26
estratti ta’ ħxejjex mediċinali oħra bi żjut essenzjali, xi
aġent koloranti tal-ikel u alkoħol. Dak il-prodott huwa
simili biżżejjed għal dak kopert mir-Regolament (KE) Nru
160/2007.

(7)

Għalhekk il-kundizzjonijiet tan-Nota Addizzjonali 1(b)
tal-Kapitolu 30 ma ġewx issodisfati għaliex l-ittikkettjar
mhuwiex preċiż rigward il-komposizzjoni kwantitattiva.
Il-prodott deskritt fl-ITV maħruġ mill-Awstrija jikkonsisti
f’taħlita alkoħolika ta’ ganfra ma’ diversi estratti ta’ ħxej
jex. Madankollu, l-ispjegazzjoni ċara għat-taħlit kollha ta’
dawn il-ħxejjex aromatiċi flimkien hija assenti. Il-prodott
ma jittrattax jew jipprevjeni mard speċifiku jew uġigħ. Xi
wħud mill-indikazzjonijiet huma relatati mal-kundizz
jonijiet patopsikoloġiċi li mhumiex definiti b’mod ċar.

(8)

Biex tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn l-operaturi u lapplikazzjoni uniformi tan-NM, l-ITV imsemmija flAnness għandha tieqaf milli tibqa’ valida. L-amminis
trazzjoni doganali li ħarġet l-informazzjoni għandha
għalhekk tirrevokaha mill-aktar fis possibli u tinnotifika
lill-Kummissjoni dwar dan.

(9)

Skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE) Nru
2913/92 id-detentur għandu jingħata, matul ċertu
perjodu ta’ żmien, il-possibbiltà li tiġi invokata l-infor
mazzjoni vinkolanti tat-tariffa li waqfet milli tkun valida
soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 14(1)
tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

(10)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opin
joni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru
2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet
għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru
2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (2), u
b’mod partikolari l-Artikolu (9)1 tiegħu,
Billi:
(1)

(2)

(3)

Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi tan-Nomenklatura
Magħquda, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament (KE)
Nru 160/2007 tal-15 ta’ Frar 2007 dwar il-klassifikazz
joni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda (3), ilklassifikazzjoni ta’ prodott li jikkonsisti f’likwidu ċar ta’
kulur kannella skur b’riħa aromatika tixbaħ lil talħwawar, u togħma ta’ ħwawar morra, li għandu qawwa
alkoħolika reali ta’ 43 % skont il-volum u jikkonsisti
f’taħlita ta’ 32 tip ta’ estratti ta’ ħxejjex mediċinali b’es
trazzjoni tal-karamella, ilma u alkoħol taħt il-kodiċi NM
2208 90 69.
Din il-klassifikazzjoni ġiet adottata fuq ir-raġunijiet li
ġejjin: “Il-klassifikazzjoni hija determinata mir-Regoli
Ġenerali 1 u 6, għall-interpretazzjoni tan-Nomenklatura
Magħquda bin-Nota Addizzjonali 1(b) tal-Kapitolu 30, u
bil-kliem tal-kodiċijiet tan-NM 2208, 2208 90 u
2208 90 69. Il-prodott ma jistax jitqies bħala mediċina
ta’ Kapitlu 30. La t-tabella, la l-istruzzjonijiet għall użu li
jakkumpanjaw il-prodott u lanqas il-pakkett ma fihom xi
informazzjoni dwar it-tip u l-konċentrazzjoni tas-sustan
za/i attiva/i. Jissemmew biss l-ammont u t-tip ta’ pjanti
jew partijiet mill-pjanti. Il-kundizzjonijiet tan-Nota
Addizzjonali 1(b) tal-Kapitolu 30 għalhekk ma ntlaħqux.
Il-prodott huwa xarba alkoħolika tal-intestatura 2208, li
fiha l-karatteristiċi ta’ suppliment għall-ikel, magħmul
biex tinżamm is-saħħa ġenerali jew għall-benesseri fuq
bażi ta’ estratti ta’ pjanti (ara n-Nota ta’ Spjega dwar sSistema Armonizzata għall-intestatura 2208, it-tielet
paragrafu, punt 16)”.
Wara l-pubblikazzjoni tar-Regolament imsemmi hawn
fuq fl-20 ta’ Frar 2007, kull Informazzjoni Tariffarja

(1) ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.
(2) ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.
(3) ĠU L 51, 20.2.2007, p. 3.
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Artikolu 2

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

L-informazzjoni vinkolanti tat-tariffa msemmija fl-Anness tista’
tibqa’ tiġi invokata skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KEE)
Nru 2913/92 għal perijodu ta’ sitt xhur sakemm il-kundizzjoni
jiet stipulati fl-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KEE) Nru
2454/93 huma sodisfatti.

Artikolu 1
1.
L-informazzjoni Tariffarja Vinkolanti msemmija filkolonna 1 tat-tabella stipulata fl-Anness, li tkun inħarġet millawtoritajiet doganali speċifikati fil-kolonna 2 għall-klassifikazz
joni tat-tariffa speċifikati fil-kolonna 3 għandha tieqaf milli
tibqa’ valida.

Artikolu 3
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Awstrija.

2.
L-awtoritajiet doganali speċifikati fil-kolonna 2 tat-tabella
stabbilita fl-Anness għandhom jirrevokaw l-informazzjoni tarif
farja vinkolanti msemmija fil-kolonna 1 fl-aktar data kmieni
possibbli u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn għaxart
ijiem min-notifika ta’ din id-Deċiżjoni.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ April 2013.
Għall-Kummissjoni
Algirdas ŠEMETA

3.
L-awtorità doganali li tirrevoka l-Informazzjoni Tariffarja
Vinkolanti għandha tinnotifika lill-Kummissjoni dwar dan.

Membru tal-Kummissjoni

ANNESS

Informazzjoni tariffarja vinkolanti
Nru ta’ referenza

Awtorità tad-Dwana

Klassifikazzjoni tariffarja

1

2

3

AT 2009/000788

Zollamt Wien

30049000

PREZZ TAL-ABBONAMENT 2013 (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 1 300 fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 1 420 fis-sena

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

22 lingwa uffiċjali tal-UE

EUR 910 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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