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I
(Atti leġiżlattivi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENT (UE) Nru 248/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tas-26 ta’ Frar 2014
li jemenda r-Regolament (UE) Nru 260/2012 fir-rigward tal-migrazzjoni lejn trasferimenti ta’ kreditu
u debiti diretti mal-Unjoni kollha
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

skemi armonizzati ta’ trasferimenti ta’ kreditu tas-SEPA
(SCT) u ta’ debiti diretti tas-SEPA (SDD), fost l-oħrajn billi
ċ-ċittadini tal-Unjoni jiġu pprovduti b’numru tal-kont
bankarju internazzjonali (IBAN) uniku li jista’ jintuża
għas-SCT u SDD kollha denominati f’euro.

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

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,
(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 260/2012 ipprovda għal
migrazzjoni lejn is-SEPA li għandha ssir sal-1 ta’ Frar
2014 sabiex tippermetti lill-fornituri tas-servizzi ta’ paga
menti u lill-utenti ta’ servizzi ta’ pagament biżżejjed
żmien biex jaddattaw il-proċessi tagħhom għar-rekwiżiti
tekniċi involuti għall-migrazzjoni lejn SCT u SDD.

(3)

Mill-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 260/2012 ilKummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew mmonitorjaw
mill-qrib il-progress tal-migrazzjoni lejn is-SEPA. Saru
bosta laqgħat mal-Istati Membri, l-awtoritajiet pubbliċi
nazzjonali u l-parteċipanti fis-suq. Il-Bank Ċentrali
Ewropew ippubblika b’mod regolari rapporti ta’ progress
dwar il-migrazzjoni lejn is-SEPA fuq il-bażi ta’ data ta’
pagamenti miġbura mill-banek ċentrali nazzjonali. Dawn
ir-rapporti jindikaw li għadd ta’ Stati Membri fiż-żona taleuro huma fit-triq it-tajba b’rati ta’ migrazzjoni għal SCT
attwalment qrib il-100 %. Il-maġġoranza l-kbira tal-forni
turi tas-servizzi ta’ pagamenti rrappurtaw li huma diġà
konformi mas-SEPA. Madankollu, f’diversi Stati Membri
oħra, ir-rati ta’ migrazzjoni għadhom lura mill-aspettat
tivi. Dan huwa l-każ partikolarment għall-SDD.

(4)

Fl-14 ta’ Mejju 2013, il-Kunsill tal-ECOFIN fil-konklużjo
nijiet tiegħu saħaq għal darb’ oħra dwar l-importanza talmigrazzjoni lejn is-SEPA. Ġie nnutat li l-migrazzjoni lejn
is-SEPA kien għad fadlilha biex tkun kompluta u li jkun
meħtieġ li jsiru sforzi mmedjati mill-parteċipanti kollha
fis-suq sabiex il-migrazzjoni lejn SEPA titlesta fil-ħin. Ġie
adottat pjan ta’ azzjoni li fih negozjanti, korporattivi,
SMEs u amministrazzjonijiet pubbliċi ġew mistiedna
biex minnufih jieħdu l-passi konkreti interni meħtieġa
sabiex jaddattaw il-proċessi tagħhom u jinfurmaw lillklijenti tagħhom bid-dettalji tal-IBAN.

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),
Billi:
(1)

Flimkien mar-Regolament (KE) Nru 924/2009 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill (3), ir-Regolament (UE) Nru
260/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) jikkos
titwixxi element importanti fit-tlestija ta’ żona unika ta’
pagamenti bl-euro (SEPA), fejn ma għandha ssir l-ebda
distinzjoni bejn pagamenti transfruntieri u pagamenti
nazzjonali bl-euro. L-għan ewlieni tar-Regolament (UE)
Nru 260/2012 huwa l-migrazzjoni minn skemi nazz
jonali ta’ trasferiment ta’ kreditu u ta’ debiti diretti għal

(1) Għadu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Frar 2014 (għadha
mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill
tat-18 ta’ Frar 2014.
(3) Ir-Regolament (KE) Nru 924/2009 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-ħlas transfruntieri filKomunità u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2560/2001 (ĠU
L 266, 9.10.2009, p. 11).
(4) Ir-Regolament (UE) Nru 260/2012 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u
tan-negozju għat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro u
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009 (ĠU L 94, 30.3.2012,
p. 22).
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(5)

Minkejja l-isforzi konsiderevoli magħmula mill-Bank
Ċentrali Ewropew, l-Istati Membri, l-awtoritajiet pubbliċi
nazzjonali tagħhom u l-parteċipanti tas-suq matul ix-xhur
reċenti, l-aħħar statistika tal-migrazzjoni turi li r-rata ta’
migrazzjoni globali fiż-żona tal-euro lejn SCT, żdiedet
biss minn 40 % f’Ġunju 2013 għal madwar 64 % f’No
vembru 2013, filwaqt li r-rata ta’ migrazzjoni globali lejn
SDD laħqet biss 26 %. Filwaqt li ċifri nazzjonali juru
progress tajjeb f’bosta Stati Membri, għad hemm grupp
sinifikanti ta’ Stati Membri li għadhom lura b’mod konsi
derevoli mir-rati ta’ migrazzjoni mistennija. Huwa għal
hekk improbabbli ħafna li l-parteċipanti kollha tas-suq se
jkunu konformi mas-SEPA sal-1 ta’ Frar 2014.

(6)

Mill-1 ta’ Frar 2014, il-banek u l-fornituri oħrajn tasservizzi ta’ pagamenti se jkollhom jirrifjutaw li jipp
roċessaw trasferimenti ta’ kreditu jew debiti diretti li
mhumiex konformi mas-SEPA minħabba l-obbligi ġuri
diċi tagħhom, għalkemm, hekk kif attwalment huwa diġà
l-każ, huma teknikament jistgħu jipproċessaw dawn ilpagamenti billi jkomplu jużaw skemi ta’ pagamenti antiki
eżistenti flimkien ma’ SCT u SDD. Fin-nuqqas ta’
migrazzjoni sħiħa lejn SCT u SDD, ma jistax għalhekk
jiġi eskluż dewmien f’dawn il-pagamenti. L-utenti kollha
ta’ servizzi ta’ ħlas, u partikolarment l-SMEs u l-konsu
maturi, jistgħu jkunu affettwati.

(7)

(8)

Huwa essenzjali li jiġi evitat tfixkil żejjed ta’ pagamenti li
jirriżulta mill-fatt li l-migrazzjoni lejn is-SEPA ma tkunx
kompletament lesta sal-1 ta’ Frar 2014. Fornituri tasservizzi ta’ pagamenti għandhom għalhekk ikunu
permessi, għal perjodu ta’ żmien limitat, biex ikomplu
l-ipproċessar ta’ tranżazzjonijiet ta’ pagamenti permezz
tal-iskemi ta’ legat tagħhom, flimkien mal-iskemi
tagħhom ta’ SCT u SDD, kif qed jagħmlu attwalment.
Għalhekk għandu jiġi introdott perjodu tranżitorju li
jippermetti l-kontinwazzjoni ta’ tali pproċessar parallel
ta’ pagamenti f’formati differenti. Meta jitqiesu ċ-ċifri
attwali tal-migrazzjoni u r-ritmu mistenni tal-migrazz
joni, perjodu ta’ tranżizzjoni addizzjonali ta’ darba ta’
sitt xhur huwa meqjus xieraq. Tali anterjorità tas-sistemi
ta’ legat mhux konformi mas-SEPA għandha titqies bħala
miżura eċċezzjonali u għalhekk għandha tinżamm qasira
kemm jista’ jkun, billi tenħtieġ migrazzjoni rapida u
komprensiva sabiex jinkisbu l-benefiċċji kollha ta’ suq
integrat tal-pagamenti. Huwa importanti wkoll li lkostijiet għall-fornituri tas-servizzi ta’ pagamenti jkunu
limitati fiż-żmien għal użu kontinwu tal-iskemi tal-paga
ment ta’ legat b’mod parallel mas-sistema SEPA. Fornituri
tas-servizzi ta’ pagamenti li diġà wettqu l-migrazzjoni
sħiħa lejn is-SEPA jistgħu jikkunsidraw li jipprovdu lillutenti ta’ servizzi ta’ pagament li għadhom ma emigrawx,
servizzi ta’ konverżjoni matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni.
Matul il-perjodu tranżitorju, l-Istati Membri għandhom
iżommu lura milli japplikaw penalitajiet għall-fornituri
tas-servizzi ta’ pagamenti li jipproċessaw pagamenti
mhux konformi u għall-utenti tas-servizzi ta’ pagamenti
li għadhom ma emigrawx.
Diversi utenti kbar ta’ strumenti ta’ debitu dirett diġà
indikaw li qed jippjanaw li jemigraw qrib id-data finali.
Kwalunkwe posponiment ta’ dawn il-proġetti ta’ migrazz
joni jista’ jwassal għal stress temporanju fuq pagamenti
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dovuti u flussi tal-flus, u għalhekk fuq livelli tat-teżor talkumpaniji kkonċernati. Tali migrazzjoni tardiva fuq skala
kbira tista’ toħloq ukoll ċerti punti ta’ konġestjoni, b’mod
partikolari fil-livell tal-banek u l-bejjiegħa tas-softwer li
jistgħu jiltaqgħu ma’ ċerti limitazzjonijiet ta’ kapaċità. Ilperjodu addizzjonali għall-introduzzjoni gradwali tassistema l-ġdida jippermetti li jkun hemm approċċ aktar
gradwali. Il-parteċipanti fis-suq li għadhom ma bdewx
jimplimentaw l-adattamenti meħtieġa għal konformità
mas-SEPA huma mitluba biex jagħmlu dan malajr
kemm jista’ jkun. Il-parteċipanti fis-suq li diġà bdew
jadattaw il-proċessi tal-pagamenti għandhom xorta
waħda jlestu l-migrazzjoni malajr kemm jista’ jkun.

(9)

Fid-dawl tal-għan globali li ssir migrazzjoni koordinata u
integrata, huwa xieraq li l-perjodu tranżitorju japplika
kemm għal SCT u wkoll għal SDD. Perjodi tranżitorji
differenti għal SCT u SDD jistgħu jikkawżaw konfużjoni
għal konsumaturi, fornituri tas-servizzi ta’ pagamenti,
SMEs u utenti oħrajn tas-servizzi ta’ pagamenti.

(10)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza ġuridika u sabiex jiġi evitat
kwalunkwe nuqqas ta’ kontinwità għall-applikazzjoni tarRegolament (UE) Nru 260/2012, huwa meħtieġ li dan irRegolament jidħol fis-seħħ b’urġenza u li jibda japplika
b’effett retroattiv mill-31 ta’ Jannar 2014.

(11)

B’ħarsa lejn l-urġenza tal-kwistjoni, għandha tapplika
eċċezzjoni għall-perjodu ta’ tmien ġimgħat imsemmija
fl-Artikolu 4 tal-Protokoll Nru 1 dwar ir-rwol tal-parla
menti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, anness mat-Trattat
dwar l-Unjoni Ewropea, mat-Trattat dwar il-Funzjona
ment tal-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabilixxi lKomunità Ewropea għall-Enerġija Atomika,

(12)

Ir-Regolament (UE) Nru 260/2012 għandu għalhekk jiġi
emendat kif xieraq,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 260/2012, il-paragrafu
1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.
B’deroga mill-Artikolu 6(1) u (2), il-PSPs jistgħu jkom
plu, sal-1 ta’ Awwissu 2014, jipproċessaw tranżazzjonjiet ta’
pagamenti f’euro f’formati li huma differenti minn dawk
meħtieġa għat-trasferimenti ta’ kreditu u għad-debiti diretti
skont dan ir-Regolament.

L-Istati Membri japplikaw ir-regoli dwar il-penalitajiet
applikabbli għall-ksur tal-Artikolu 6(1) u (2), stabbiliti skont
l-Artikolu 11, mit-2 ta’ Awwissu 2014.
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B’deroga mill-Artikoli 6(1) u (2), l-Istati Membri jistgħu, sal1 ta’ Frar 2016, iħallu lill-PSPs biex jipprovdu lill-PSUs, b’ser
vizzi ta’ konverżjoni għal tranżazzjonijiet ta’ ħlas nazzjonali li
jippermettu lil PSUs li jkunu konsumaturi jkomplu jużaw
BBAN minflok l-identifikatur tal-kont ta’ pagament speċifikat
fil-punt (1)(a) tal-Anness bil-kundizzjoni li l-interoperabilità
tiġi żgurata billi jiġi konvertit il-BBAN ta’ min iħallas u talbenefiċjarju b’mod tekniku u sikur fl-identifikatur tal-kont ta’
pagament rispettiv speċifikat fil-punt (1)(a) tal-Anness. Dan lidentifikatur tal-kont ta’ pagament jingħata lill-PSU inizjali,
meta jkun xieraq qabel ma jsir il-pagament. F’każ bħal dan,
il-PSPs ma għandhom jimponu l-ebda imposta jew tariffa

L 84/3

oħra fuq il-PSU marbuta direttament jew indirettament ma’
dawn is-servizzi ta’ konverżjoni.”
Artikolu 2
Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubb
likazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Huwa għandu japplika, b’effett retroattiv, mill-31 ta’ Jannar
2014.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Strasburgu, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

L 84/4

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

20.3.2014

REGOLAMENT (UE) Nru 249/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tas-26 ta’ Frar 2014
li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 827/2004 li jipprojbixxi l-importazzjoni tat-tonn
alalunga mill-Atlantiku (Thunnus obesus) li joriġina fil-Bolivja, il-Kambodja, il-Ginea Ekwatorjali,
Ġeorġja u Sjerra Leone u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1036/2001
tagħhom jistadu għat-tonn għajnu kbira tal-Atlantiku
(Thunnus obesus) b’mod li jnaqqsu l-effettività tal-miżuri
ta’ konservazzjoni u ġestjoni. ICCAT issostanzjat dawn ilkonklużjonijiet b’data dwar il-qabdiet, il-kummerċ u lattivitajiet tal-bastimenti.

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

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207(2) tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

(5)

B’konsegwenza ta’ dan, l-ICCAT irrakkomandat li l-parti
jiet kontraenti jieħdu l-miżuri xierqa, konsistenti maddispożizzjonijiet tar-riżoluzzjoni tagħha 98-18, biex tipp
rojbixxu l-importazzjoni tat-tonn għajnu kbira tal-Atlan
tiku u l-prodotti tiegħu fi kwalunkwe forma minn dawk
il-pajjiżi.

(6)

Fl-2004, l-importazzjonijiet tat-tonn għajnu kbira talAtlantiku li joriġina fil-Bolivja, il-Kambodja, il-Ginea
Ekwatorjali, il-Ġeorġja u s-Sjerra Leone fl-Unjoni kienu
pprojbiti mir-Regolament (KE) Nru 827/2004 (3).

(7)

Fl-14-il laqgħa speċjali fl-2004, l-ICCAT għarfet l-isforzi
magħmula mill-Kambodja, il-Ginea Ekwatorjali u Sjerra
Leone biex jindirizzaw it-tħassib tagħha u adottat rakko
mandazzjonijiet biex tneħħi miżuri li jirrestrinġu lkummerċ fil-konfront ta’ dawk it-tliet pajjiżi f’dak li
għandu x’jaqsam mat-tonn għajnu kbira tal-Atlantiku u
l-prodotti tiegħu.

(8)

B’konsegwenza ta’ dan, ir-Regolament tal-Kunsill (KE)
Nru 919/2005 (4) emenda ir-Regolament (KE) Nru
827/2004 biex titneħħa l-projbizzjoni fuq l-importazz
jonijiet tat-tonn għajnu kbira tal-Atlantiku u l-prodotti
tiegħu mill-Kambodja, il-Ginea Ekwatorjali u s-Sjerra
Leone lejn l-Unjoni. Wara dik l-emenda, ir-Regolament
(KE) Nru 827/2004 jipprojbixxi biss tali importazzjonijiet
mill-Bolivja u l-Ġeorġja.

(9)

Fit-22 laqgħa annwali regolari tagħha fl-2011, l-ICCAT
għarfet l-azzjonijiet meħuda mill-Bolivja u l-Ġeorġja u
adottat ir-Rakkomandazzjoni 11-19 li tneħħil-projbizz
joni fuq l-importazzjonijiet tat-tonn għajnu kbira talAtlantiku u l-prodotti tiegħu li kienu baqgħu japplikaw
għal dawk iż-żewġ pajjiżi.

(10)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 827/2004 għandu jiġi
mħassar,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (1),
Billi:
(1)

(2)

(3)

(4)

L-Unjoni Ewropea ilha parti kontraenti għall-Konvenzjoni
Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlan
tiku (il-Konvenzjoni ICCAT) mill-14 ta’ Novembru
1997, wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill
86/238/KEE (2).
Il-Konvenzjoni ICCAT tipprovdi qafas għall-kooperazz
joni reġjonali fil-konservazzjoni u l-ġestjoni tat-tonn u
l-ispeċijiet li jixbħu t-tonn fl-Oċean Atlantiku u l-ibħra
li jmissu miegħu. Il-Konvenzjoni ICCAT stabbilixxiet
Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tatTonn tal-Atlantiku (ICCAT) li tadotta miżuri ta’ konser
vazzjoni u ġestjoni. Dawk il-miżuri jorbtu lill-partijiet
kontraenti.
Fl-1998, l-ICCAT adottat ir-Riżoluzzjoni 98-18 dwar ilqabdiet ta’ tonn mhux rapportati u mhux regolati minn
bastimenti ta’ skala kbira li jużaw il-konzijiet fiż-żona ta’
Konservazzjoni. Dik ir-Riżoluzzjoni stabbiliet proċeduri
biex jiġu identifikati pajjiżi li l-bastimenti tagħhom
kienu stadu għat-tonn u għal speċijiet li jixbħu t-tonn
b’mod li naqqas l-effettività tal-miżuri ta’ konservazzjoni
u ġestjoni tal-ICCAT. Din speċifikat ukoll miżuri li għan
dhom jittieħdu, li jinkludu, jekk meħtieġ, miżuri restrittivi
tal-kummerċ mhux diskriminatorji, biex ma jkunx
permess li l-bastimenti ta’ dawk il-pajjiżi jkomplu prattiki
bħal dawn ta’ sajd.
Wara l-adozzjoni tar-Riżoluzzjoni 98-18, l-ICCAT iden
tifikat il-Bolivja, il-Kambodja, il-Ginea Ekwatorjali, ilĠeorġja u Sjerra Leone bħala pajjiżi li l-bastimenti

(1) Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Frar 2014 (għadha ma
ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal20 ta’ Frar 2014.
(2) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 86/238/KEE tad-9 ta’ Ġunju 1986 dwar ladeżjoni tal-Komunità mal-Konvenzjoni Internazzjonali għallKonservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku, kif emendata bil-Protokoll
mehmuż mal-Att Finali tal-Konferenza tal-Plenipotenzjari tal-Istati
Partijiet għall-Konvenzjoni ffirmata f’Pariġi fl-10 ta’ Lulju 1984
(ĠU L 162, 18.6.1986, p. 33).

(3) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 827/2004 tas-26 ta’ April 2004 li
jipprojbixxi l-importazzjoni tat-tonn alalunga mill-Atlantiku
(Thunnus obesus) li joriġina fil-Bolivja, Kambodja, Ginea Ekwatorjali,
Ġorġja u Sierra Leone u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru
1036/2001 (ĠU L 127, 29.4.2004, p. 21).
(4) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 919/2005 tat-13 ta’ Ġunju 2005 li
jemenda r-Regolament (KE) Nru 827/2004 fir-rigward tal-projbizz
joni tat-tonn alalunga mpurtat mill-Kambodja, Ginea Ekwatorjali u sSierra Leone, u jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 826/2004 li jwaqqaf
l-importazzjoni tat-tonn blue-fin mill-Ginea Ekwatorjali u s-Sierra
Leone u r-Regolament (KE) Nru 828/2004 li jipprojbixxi l-impor
tazzjoni tal-pixxispad mis-Sierra Leone (ĠU L 156, 18.6.2005, p. 1).
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ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 827/2004 huwa mħassar.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Strasburgu, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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REGOLAMENT (UE) Nru 250/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tas-26 ta’ Frar 2014
li jistabbilixxi programm għall-promozzjoni ta’ attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi
finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (il-programm Erkole III) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 804/2004/KE
mill-Istati Membri fir-rigward tal-ġlieda kontra l-frodi, ilkorruzzjoni u kontra kwalunkwe att illegali ieħor li
jinċidi fuq l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

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

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 325 tiegħu,

(4)

Il-Kummissjoni għamlet reviżjoni tal-kisbiet tal-prog
ramm Ercole II b’rapport dwar xi ddaħħal fil-programm
u x’ħareġ minnu.

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,

(5)

Fl-2011, il-Kummissjoni għamlet valutazzjoni tal-impatt,
sabiex tevalwa l-ħtieġa jekk għandux jitkompla l-prog
ramm.

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri (1),

(6)

Biex jitkomplew u anki biex jiġu żviluppati l-attivitajiet
fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri fil-ġlieda kontra lfrodi, il-korruzzjoni u kontra kwalunkwe attività illegali
oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, inkluża
l-ġlieda kontra l-kuntrabandu tas-sigaretti u l-falsifikazz
joni, u b’kunsiderazzjoni tal-isfidi l-ġodda fil-kuntest talawsterità baġitarja, jeħtieġ li jiġi adottat programm ġdid
(il-“Programm”).

(7)

Il-Programm għandu jiġi implimentat filwaqt li jittieħed
kont tar-rakkomandazzjonijiet u l-miżuri elenkati filkomunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ġunju 2013
intitolata “L-intensifikar tal-ġlieda kontra l-kuntrabandu
tas-sigaretti u forom oħra ta’ kummerċ illegali fil-prodotti
tat-tabakk - Strateġija komprensiva tal-UE”.

(8)

Il-Programm għandu jiġu implimentat f’konformità sħiħa
mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE, Euratom) Nru
966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). F’kon
formità ma’ dak ir-Regolament, għotja jkollha bħala skop
li tappoġġa finanzjarjament azzjoni maħsuba biex tgħin
jitwettaq objettiv ta’ politika tal-Unjoni u ma għandhiex
ikollha bħala l-iskop uniku tagħha x-xiri ta’ tagħmir.

(9)

Il-Programm għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni
tal-Istati li ser jingħaqdu mal-Unjoni, il-pajjiżi kandidati
u kandidati potenzjali li jibbenefikaw minn strateġija ta’
qabel l-adeżjoni, kif ukoll pajjiżi msieħba taħt il-Politika
Ewropea tal-Viċinat, sakemm dawn il-pajjiżi jkunu laħqu
livell suffiċjenti ta’ approssimazzjoni għal-leġislazzjoni
rilevanti u l-metodi amministrattivi tal-Unjoni, skont ilprinċipji ġenerali u t-termini u l-kondizzjonijiet għallparteċipazzjoni ta’ dawk l-Istati u pajjiżi fil-programmi
tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet ta’ qafas rispettivi, fiddeċiżjonijiet ta’ Kunsilli ta’ Assoċjazzjoni jew fi ftehimiet
simili, kif ukoll il-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea talKummerċ Ħieles (EFTA) li jipparteċipaw fiż-Żona Ekono
mika Ewropea (ŻEE).

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),
Billi:
(1)

L-Unjoni u l-Istati Membri stabbilixxew l-objettiv li
jiġġieldu kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra kull atti
vità illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji talUnjoni, inkluż il-kuntrabandu tas-sigaretti u l-falsifikazz
joni. Sabiex jittejjeb l-impatt fit-tul tal-infiq u sabiex jiġu
evitati duplikazzjonijiet għandhom jiġu żgurati
kooperazzjoni u koordinazzjoni mill-qrib u regolari fillivell tal-Unjoni u bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri.

(2)

L-attivitajiet li għandhom l-għan li jipprovdu informazz
joni aħjar, taħriġ speċjalizzat, inklużi studji dwar il-liġi
komparattiva u assistenza teknika jew xjentifika jgħinu
b’mod sinifikattiv biex jiġu protetti l-interessi finanzjarji
tal-Unjoni u fl-istess ħin biex jintlaħaq livell ugwali ta’
protezzjoni fl-Unjoni kollha.

(3)

Permezz tal-appoġġ għal attivitajiet bħal dawk taħt idDeċiżjoni Nru 804/2004/KE tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill (3) (il-programm Erkole) li kienet emendata u
estiża mid-Deċiżjoni Nru 878/2007/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (4) (il-programm Erkole II), kien
possibbli li jissaħħu l-attivitajiet imwettqa mill-Unjoni u

(1) ĠU C 201, 7.7.2012, p. 1.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Jannar 2014 (għadha
mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tal11 ta’ Frar 2014.
(3) Deċiżjoni Nru 804/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal21 ta’ April 2004 li tistabbilixxi programm ta’ azzjoni biex jipp
romwovi Attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni ta’ linteressi finanzjarji
Komunitarji (il-programm Erkole) (ĠU L 143, 30.4.2004, p. 9).
(4) Deċiżjoni Nru 878/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat23 ta’ Lulju 2007 li temenda u testendi d-Deċiżjoni Nru
804/2004/KE li tistabbilixxi programm ta’ azzjoni Komunitarju
biex jippromwovi attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi
finanzjarji Komunitarji (il-programm Erkole II) (ĠU L 193,
25.7.2007, p. 18).

(5) Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament
tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012,
p. 1).
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Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill rapport ta’ evalwazzjoni indipen
denti ta’ nofs it-terminu dwar l-implimentazzjoni talProgramm, kif ukoll rapport ta’ evalwazzjoni finali
dwar il-kisba tal-objettivi tal-Programm. Barra minn
hekk, il-Kummissjoni għandha tipprovdi, fuq bażi
annwali, informazzjoni lill-Parlament Ewropew u lillKunsill dwar l-implimentazzjoni annwali tal-programm,
inklużi r-riżultati tal-azzjonijiet iffinanzjati u informazz
joni dwar il-konsistenza u l-kumplimentarjetà fir-rigward
ta’ programmi u azzjonijiet rilevanti oħrajn fil-livell talUnjoni.

Jeħtieġ li l-Programm jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn lIstati Membri u bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri
sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, billi
r-riżorsi jintużaw b’mod aktar effiċjenti milli kif jintużaw
fil-livell nazzjonali. L-azzjoni fil-livell tal-Unjoni hija
meħtieġa u ġustifikata peress li b’mod ċar tgħin lill-Istati
Membri kollettivament biex jipproteġu l-baġit ġenerali
tal-Unjoni u dawk nazzjonali u tħeġġeġ l-użu ta’ strutturi
komuni tal-UE biex jiżdiedu l-kooperazzjoni u l-iskambju
ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti. Il-Prog
ramm ma għandux, madanakollu, jaffettwa r-responsabi
litajiet tal-Istati Membri.

tiddiskuti mal-Istati Membri l-applikazzjoni ta’ dan irRegolament fil-qafas tal-Kumitat Konsultattiv għall-Koor
dinazzjoni tal-Prevenjoni ta’ Frodi mwaqqaf bid-Deċiżjoni
tal-Kummissjoni 94/140/KE (2).

(15)

L-Istati Membri għandhom jimpenjaw ruħhom biex
isaħħu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji tagħhom skont irrata ta’ kofinanzjament għal għotjiet mogħtija taħt ilProgramm.

(16)

Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex
tiżgura li l-programmi ta’ ħidma annwali jkunu konsis
tenti u komplementari ma’ programmi rilevanti oħrajn
iffinanzjati mill-UE, b’mod partikolari fil-qasam taddwana, sabiex jissaħħaħ l-impatt ġenerali tal-azzjonijiet
tal-Programm u sabiex jiġu evitati duplikazzjonijiet talProgramm fi programmi oħrajn.

(17)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għallperijodu sħiħ tal-Programm, li għandu jikkostitwixxi lammont ta’ referenza primarja, fis-sens tal-punt 17 talFtehim Interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn
il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar
dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’
baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (3) għall-Parlament
Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali.

(18)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jiġu mħarsa
permezz ta’ miżuri proporzjonali tul iċ-ċiklu tal-infiq
kollu kemm hu, li jinkludi l-prevenzjoni, il-kxif u l-inves
tigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi mitlufa,
imħallsa bi żball jew użati b’mod ħażin u, fejn xieraq,
pieni amministrattivi u finanzjarji.

(19)

Id-Deċiżjoni Nru 804/2004/KE għandha titħassar. Għan
dhom jiġu adottati miżuri tranżizzjonali sabiex jiġu
mwettqa bis-sħiħ obbligi finanzjarji relatati ma’ azzjoni
jiet li jkunu saru taħt dik id-Deċiżjoni u tal-obbligi ta’
rappurtar speċifikati fiha.

(20)

Huwa meħtieġ li tkun żgurata tranżizzjoni mingħajr xkiel
u mingħajr interruzzjoni bejn il-programm Erkole II u lProgramm u li t-tul tal-Programm jiġi allinjat mar-Rego
lament (UE, Euratom) Nru 1311/2013. Għalhekk, dan ilProgramm għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014,

Il-Programm għandu jibqa’ għaddej għal perijodu ta’ seba’
snin biex it-tul ta’ żmien tiegħu jkun allinjat mal-qafas
finanzjarju pluriennali stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill
(UE, Euratom) Nru 1311/2013 (1).

Sabiex isir provvediment għal ċerta flessibbiltà fl-allo
kazzjoni ta’ fondi, għandha tiġi ddelegata lill-Kummiss
joni s-setgħa li tadotta, taħt l-Artikolu 290 tat-Trattat
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, atti ddelegati
fir-rigward tal-emendament tal-allokazzjoni indikattiva ta’
dawk il-fondi. Huwa ta’ importanza partikolari li lKummissjoni twettaq konsultazzjonijiet adatti matul ilħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. IlKummissjoni, meta tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha
tiżgura trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa taddokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha tadotta programmi ta’ ħidma
annwali li jkun fihom l-azzjonijiet iffinanzjati, il-kriterji
tal-għażla u tal-għoti u l-każijiet eċċezzjonali ġustifikati
kif dovut, bħal dawk dwar l-Istati Membri esposti għal
riskju għoli fir-rigward tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni,
li fihom ir-rata massima ta’ kofinanzjament ta’ 90 % talispejjeż eliġibbli hija applikabbli. Il-Kummissjoni għandha

(1) Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta’
Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għassnin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).
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(2) Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/140/KE tat-23 ta’ Frar 1994 li tistab
bilixxi Kumitat Konsultattiv għall-Koordinazzjoni tal-Prevenjoni ta’
Frodi (ĠU L 61, 4.3.1994, p. 27).
(3) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
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Artikolu 4
Objettiv speċifiku

KAPITOLU I
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1
Suġġett
B’dan huwa stabbilit programm ta’ azzjoni pluriennali biex jiġu
promossi attivitajiet kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra
kwalunkwe attività illegali oħra li jinċidu fuq l-interessi finan
zjarji tal-Unjoni Erkole III (“il-Programm”) għall-perijodu mill1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020.

Artikolu 2

L-objettiv speċifiku tal-Programm għandu jkun il-prevenzjoni u
l-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra kwalunkwe atti
vità illegali oħra li tinċidi fuq l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.
L-objettiv speċifiku għandu jitkejjel billi ssir referenza, fost loħrajn, għal-livelli ta’ mira u l-linji bażi u permezz tal-indikaturi
prinċipali kollha tal-prestazzjoni li ġejjin:
(a) in-numru ta’ sekwestri, konfiski u rkupru wara l-identifi
kazzjoni ta’ każijiet ta’ frodi permezz ta’ azzjonijiet konġunti
u ta’ operazzjonijiet transkonfinali;
(b) il-valur miżjud u l-użu effettiv tat-tagħmir tekniku kofinan
zjat;

Valur miżjud
Il-Programm għandu jikkontribwixxi għal dawn kollha li ġejjin:

(a) l-iżvilupp ta’ attivitajiet fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati
Membri fil-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe
attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji talUnjoni, inkluża l-ġlieda kontra l-kuntrabandu tas-sigaretti
u l-falsifikazzjoni;

(c) l-iskambju ta’ informazzjoni fost l-Istati Membri dwar irriżultati miksuba bil-materjal tekniku;
(d) l-għadd u t-tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ, inkluż l-ammont ta’
taħriġ speċjalizzat.
Artikolu 5
Objettivi operattivi

(b) aktar kooperazzjoni u koordinazzjoni transnazzjonali fillivell tal-Unjoni, bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri, ilKummissjoni u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF),
u b’mod partikolari fir-rigward tal-effikaċja u l-effiċjenza ta’
operazzjonijiet transkonfinali;

(c) il-prevenzjoni effettiva tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta’
kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finan
zjarji tal-Unjoni billi jingħata taħriġ speċjalizzat konġunt lil
persunal ta’ amministrazzjonijiet nazzjonali, u reġjonali, u
għal partijiet interessati oħrajn.

B’mod partikolari, il-Programm għandu jippermetti l-iffrankar
riżultanti mill-akkwist kollettiv ta’ tagħmir speċjalizzat u data
bases li jintużaw mill-partijiet interessati u riżultanti minn taħriġ
speċjalizzat.

Artikolu 3

L-objettivi operattivi tal-Programm għandhom ikunu dawn
kollha li ġejjin:
(a) it-titjib tal-prevenzjoni u tal-investigazzjoni tal-frodi u ta’
attivitajiet illegali oħrajn lil hinn mil-livelli milħuqa s’issa
billi tittejjeb il-kooperazzjoni transnazzjonali u multidixxip
linari;
(b) iż-żieda fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni
kontra l-frodi, billi tiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni,
tal-esperjenzi u tal-aħjar prattiki, inkluż l-iskambju ta’ impje
gati;
(c) it-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi u attivitajiet illegali oħrajn
permezz tal-għoti ta’ appoġġ tekniku u operattiv fl-inves
tigazzjoni nazzjonali, u b’mod partikolari lill-awtoritajiet
tad-dwana u tal-infurzar tal-liġi;
(d) il-limitazzjoni ta’ espożizzjoni, kemm attwalment magħrufa,
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni għall-frodi, korruzzjoni u
attivitajiet illegali oħrajn, bil-għan li jitnaqqas l-iżvilupp ta’
ekonomija illegali f’żoni prinċipali ta’ riskju bħall-frodi orga
nizzata, inklużi l-kuntrabandu tas-sigaretti u l-falsifikazzjoni;

Objettiv ġenerali
L-objettiv ġenerali tal-Programm għandu jkun il-protezzjoni talinteressi finanzjarji tal-Unjoni biex b’hekk tissaħħaħ il-kompetit
tività tal-ekonomija tal-Unjoni u tiġi żgurata l-protezzjoni taddħul mit-taxxi.

(e) it-titjib tal-grad ta’ żvilupp tal-protezzjoni legali u ġudizz
jarja speċifika tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni kontra lfrodi permezz tal-promozzjoni ta’ analiżi ta’ liġi komparat
tiva.
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Artikolu 6

Artikolu 8

Korpi eliġibbli għall-finanzjamenti

Azzjonijiet eliġibbli

Kull wieħed mill-korpi li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli għal
finanzjament taħt il-Programm:

Il-Programm għandu jipprovdi, taħt il-kondizzjonijiet stipulati
fil-programmi ta’ ħidma annwali previsti fl-Artikolu 11, appoġġ
finanzjarju adegwat għall-azzjonijiet li ġejjin:

(a) l-amministrazzjonijiet nazzjonali jew reġjonali ta’ pajjiż
parteċipanti, kif previst fl-Artikolu 7(1), li jippromwovu ttisħiħ tal-azzjoni fil-livell tal-Unjoni biex jiġu protetti l-inte
ressi finanzjarji tal-Unjoni;

(a) l-għoti ta’ assistenza teknika speċjalizzata lill-awtoritajiet
kompetenti tal-Istati Membri permezz ta’ wieħed jew aktar
minn dawn li ġejjin:

(b) l-istituti ta’ riċerka u dawk edukattivi u l-entitajiet bla skop
ta’ qligħ sakemm ikunu ilhom stabbiliti u ilhom joperaw
għal mill-inqas sena, f’pajjiż parteċipanti, kif previst fl-Arti
kolu 7(1), u jippromwovu t-tisħiħ tal-azzjoni fil-livell talUnjoni biex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.
Artikolu 7
Parteċipazzjoni fil-Programm
1.
Il-pajjiżi parteċipanti għandhom ikunu l-Istati Membri u lpajjiżi msemmija fil-paragrafu 2 (“pajjiżi parteċipanti”).
2.
Il-Programm ser ikun miftuħ għall-parteċipazzjoni ta’
kwalunkwe mill-pajjiżi li ġejjin:
(a) Stati li ser jissieħbu, pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali li
jibbenefikaw minn strateġija ta’ qabel l-adeżjoni, skont ilprinċipji ġenerali u t-termini u l-kondizzjonijiet ġenerali
għall-parteċipazzjoni ta’ dawk l-Istati u l-pajjiżi fi prog
rammi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet ta’ qafas, fid-deċiżjo
nijiet ta’ Kunsilli ta’ Assoċjazzjoni u fi ftehimiet simili rispet
tivi;
(b) il-pajjiżi msieħba tal-Politika Ewropea tal-Viċinat dment li
dawk il-pajjiżi jkunu laħqu livell suffiċjenti ta’ allinjament
mal-leġislazzjoni rilevanti u l-metodi amministrattivi għal
dawk tal-Unjoni. Il-pajjiżi msieħba kkonċernati għandhom
jipparteċipaw fil-Programm f’konformità mad-dispożizzjon
jiet li għandhom jiġu determinati ma’ dawk il-pajjiżi wara listabbiliment ta’ ftehimiet qafas rigward il-parteċipazzjoni
tagħhom fi programmi tal-Unjoni;
(c) il-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles
(EFTA) li jipparteċipaw fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE),
f’konfomità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim dwar iżŻona Ekonomika Ewropea.
3.
Jistgħu jipparteċipaw rappreżentanti ta’pajjiżi li jagħmlu
parti mill-proċess ta’ stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni għallpajjiżi fix-Xlokk tal-Ewropa, għall-Federazzjoni Russa, ta’ ċerti
pajjiżi li magħhom l-Unjoni laħqet ftehim dwar l-għajnuna
reċiproka fil-kwistjonijiet marbuta mal-frodi, u ta’ organizzazz
jonijiet internazzjonali u ta’ organizzazzjonijiet oħrajn rilevanti,
fl-attivitajiet organizzati fil-Programm kull meta dan ikun utli
biex jinkisbu l-objettiv ġenerali u l-objettiv speċifiku previsti flArtikoli 3 u 4 rispettivament. Dawk ir-rappreżentanti għan
dhom jipparteċipaw fil-Programm f’konformità mad-dispożizz
jonijiet rilevanti tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 966/2012.

(i) l-għoti ta’ għarfien speċifiku, ta’ tagħmir speċjalizzat u
teknikament avvanzat u ta’ għodod effettivi tat-tekno
loġija tal-informazzjoni (IT) li jiffaċilitaw il-kooperazz
joni transnazzjonali u l-kooperazzjoni mal-Kummiss
joni;
(ii) jiġi żgurat l-appoġġ meħtieġ u jiġu ffaċilitati l-inves
tigazzjonijiet, b’mod partikolari fit-twaqqif ta’ gruppi
konġunti ta’ investigazzjoni u fl-operazzjonijiet tran
skonfinali;
(iii) jingħata sostenn lill-kapaċità tal-Istati Membri li jaħżnu
u jeqirdu s-sigaretti sekwestrati, kif ukoll lis-servizzi
analitiċi indipendenti għall-analiżi tas-sigaretti sekwes
trati;
(iv) it-titjib tal-iskambju tal-impjegati fi proġetti speċifiċi,
b’mod partikolari fil-qasam tal-ġlieda kontra l-kuntra
bandu tas-sigaretti u l-falsifikazzjoni;
(v) l-għoti ta’ appoġġ tekniku u operattiv lill-awtoritajiet
tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri fil-ġlieda tagħhom
kontra l-attivitajiet transkonfinali illegali u l-frodi li
jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, inkluż,
partikolarment, appoġġ għall-awtoritajiet tad-dwana;
(vi) il-bini ta’ kapaċità fit-teknoloġija tal-informatika filpajjiżi parteċipanti kollha billi jiġu żviluppati u pprov
duti databases u għodod tal-IT li jiffaċilitaw l-aċċess
għad-data u l-analiżi tagħha;
(vii) żieda fl-iskambju ta’ data, l-iżvilupp u l-għoti ta’
għodod tal-IT għall-investigazzjonijiet u l-monitoraġġ
tal-ħidma tal-intelligence;
(b) l-organizzazzjoni ta’ taħriġ speċjalizzat immirat u ta’ sess
jonijiet ta’ ħidma rigward taħriġ dwar l-analiżi tar-riskji, kif
ukoll, fejn ikun xieraq, konferenzi bl-għan ta’ wieħed jew
aktar minn dawn li ġejjin:
(i) ikompli jitrawwem għarfien aħjar tal-mekkaniżmi talUnjoni u nazzjonali;
(ii) ikun hemm skambju tal-esperjenzi u l-prattiki tajbin
bejn l-awtoritajiet rilevanti fil-pajjiżi parteċipanti,
inklużi s-servizzi speċjalizzati tal-infurzar tal-liġi, kif
ukoll mar-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet pubb
liċi internazzjonali previsti fl-Artikolu 7(3);
(iii) jiġu kkoordinati l-attivitajiet tal-Istati Membri, tal-pajjiżi
parteċipanti u tar-rappreżentanti ta-organizzazzjonijiet
pubbliċi internazzjonali, kif definit fl-Artikolu 7(3);
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(iv) jixxerred l-għarfien, partikolarment dwar kif jista’ jiġi
identifikat aħjar ir-riskju għal skopijiet investigattivi;
(v) jiġu żviluppati attivitajiet ta’ riċerka ta’ livell għoli,
inklużi studji;
(vi) tittejjeb il-kooperazzjoni bejn il-prattikanti u l-akkade
miċi;
(vii) tiżdied is-sensibilizzazzjoni fost il-ġudikatura u fergħat
oħrajn tal-professjoni legali fir-rigward tal-protezzjoni
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni;
(c) kwalunkwe azzjoni oħra mhux koperta mill-punti (a) jew (b)
ta’ dan l-Artikolu, previsti fil-programmi ta’ ħidma annwali
msemmija fl-Artikolu 11, li hija meħtieġa biex jinkisbu lobjettiv ġenerali, l-objettiv speċifiku u l-objettivi operattivi
previsti fl-Artikolu 3, 4 u 5 rispettivament.
KAPITOLU II
QAFAS FINANZJARJU

Artikolu 9
Pakkett finanzjarju
1.
Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Prog
ramm għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru
2020 għandha tkun EUR 104 918 000, fi prezzijiet attwali.
L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati millParlament Ewropew u l-Kunsill fil-limiti tal-qafas finanzjarju
pluriennali.
2.
Fil-pakkett finanzjarju għall-Programm għandhom jiġu
allokati ammonti indikattivi għall-azzjonijiet eliġibbli elenkati
fl-Artikolu 8, fil-limiti tal-perċentwali li jinsabu fl-Anness għal
kull tip ta’ azzjoni. Il-Kummissjoni tista’ ma timxix mal-allo
kazzjonijiet indikattivi tal-fondi mogħtija fl-Anness, iżda ma
tistax iżżid is-sehem allokat tal-pakkett finanzjarju b’aktar
minn 20 % għal kull tip ta’ azzjoni.
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(a) għotjiet;
(b) akkwist pubbliku.
(c) rimborż ta’ spejjeż għal parteċipazzjoni f’attivitajiet taħt ilProgramm li jsiru mir-rappreżentanti msemmija fl-Arti
kolu 7(3).
3.
Ix-xiri ta’ tagħmir m’għandhux ikun l-uniku element talftehim dwar l-għotja.
4.
Ir-rata ta’ kofinanzjament għall-għotjiet mogħtija taħt ilProgramm m’għandhiex tkun aktar minn 80 % tal-ispejjeż
eliġibbli. F’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, definiti
fil-programmi ta’ ħidma annwali msemmija fl-Artikolu 11, bħal
każijiet li jikkonċernaw Stati Membri esposti għal riskju għoli
fir-rigward tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, ir-rata tal-konfi
nanzjament ma għandhiex taqbeż 90 % tal-ispejjeż eliġibbli.
Artikolu 11
Programmi ta’ ħidma annwali
Sabiex timplimenta l-Programm, il-Kummissjoni għandha
tadotta programmi ta’ ħidma annwali. Huma għandhom
jiżguraw li l-objettiv ġenerali, l-objettiv speċifiku u l-objettivi
operattivi previsti fl-Artikoli 3, 4 u 5 rispettivament jiġu impli
mentati b’mod konsistenti u għandhom jiddeskrivu r-riżultati
mistennija, il-metodu tal-implimentazzjoni u l-ammont totali
tagħhom. Fil-każ tal-għotjiet, il-programmi ta’ ħidma annwali
għandhom jinkludu l-azzjonijiet iffinanzjati, il-kriterji tal-għażla
u tal-għoti u r-rata massima tal-konfinanzjament.
Ir-riżorsi allokati għall-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni taħt ilProgramm għandhom jikkontribwixxu wkoll biex ikopru lkomunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni,
sakemm dawn ikunu relatati mal-objettiv ġenerali previsti flArtikolu 3.
Artikolu 12
Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

Jekk ikun meħtieġ li jinqabeż il-limitu ta’ 20 %, il-Kummissjoni
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità
mal-Artikolu 14 biex timmodifika l-allokazzjoni indikattiva
tal-fondi stabbilita fl-Anness.
Artikolu 10
Tip ta’ intervent finanzjarju u kofinanzjament

1.
Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri adegwati li jiżguraw
li, meta jiġu implimentati azzjonijiet iffinanzjati skont dan irRegolament, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu protetti
permezz tal-applikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi,
il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta’
kontrolli effettivi u, jekk jinstabu irregolaritajiet, permezz talirkupru tal-ammonti mħallsa ħażin u, fejn applikabbli, permezz
ta’ penali amministrattivi u finanzjarji effettivi, proporzjonati u
dissważivi.

1.
Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-Programm f’kon
formità mar-Regolament (KE, Euratom) Nru 966/2012.
2.
L-appoġġ finanzjarju taħt il-Programm għal azzjonijiet
eliġibbli elenkati fl-Artikolu 8 għandu jieħu l-forma ta’
kwalunkwe minn dawn li ġejjin:

2.
Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti talAwdituri għandu jkollhom is-setgħa li jwettqu verifika, fuq ilbażi ta’ dokumenti u verifiki fuq il-post, tal-benefiċjarji ta’ għot
jiet, tal-kuntratturi u tas-subkuntratturi kollha li jkunu rċevew
fondi tal-Unjoni taħt il-Programm.
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3.
L-OLAF jista’ jwettaq investigazzjonijiet, inkluż verifiki u
spezzjonijiet fuq il-post, f’konformità mad-dispożizzjonijiet u lproċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) u r-Regolament talKunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (2) bil-għan li jistabbilixxi
jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività
illegali oħra li jinċidu fuq l-interessi finanzjajri tal-Unjoni relat
tivament għal xi ftehim ta’ għotja jew deċiżjoni ta’ għotja jew
kuntratt iffinanzjat taħt il-Programm.
4.
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, il-ftehimiet
ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet
internazzjonali, kuntratti, ftehimiet ta’ għotja u deċiżjonijiet ta’
għotja li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament
għandhom b’mod espliċitu jkun fihom dispożizzjonijiet li jagħtu
s-setgħa lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-OLAF biex
jagħmlu dawn il-verifiki u investigazzjonijiet, skont il-kompe
tenzi rispettivi tagħhom.
KAPITOLU III
MONITORAĠĠ, EVALWAZZJONI U SETGĦAT DELEGATI

Artikolu 13
Monitoraġġ u evalwazzjoni
1.
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew
u lill-Kunsill, fuq bażi annwali, b’informazzjoni dwar l-impli
mentazzjoni tal-Programm, inkluża dik dwar il-kisba tal-objet
tivi tal-Programm u r-riżultati. Għandha tiġi inkluża informazz
joni dwar il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn il-Kummiss
joni u l-Istati Membri u dwar il-konsistenza u l-kumplimentar
jetà ma’ programmi u azzjonijiet rilevanti oħra fil-livell talUnjoni. Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi ta’ kontinwità, ixxer
red, anke fuq siti web rilevanti, ir-riżultati tal-attivitajiet appoġ
ġati mill-Programm, sabiex tiżdied it-trasparenza dwar l-użu talfondi.
2.
Il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni bir-reqqa
tal-Programm u għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill:
(a) sal-31 ta’ Diċembru 2017, rapport ta’ evalwazzjoni indipen
denti ta’ nofs it-terminu dwar il-kisba tal-objettivi talazzjonijiet, tar-riżultati u tal-impatti kollha, tal-effikaċja u
l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u l-valur miżjud tiegħugħallUnjoni, fid-dawl ta’ deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-modifika jew
is-sospensjoni tal-azzjonijiet; ir-rapport ta’ evalwazzjoni indi
pendenti ta’ nofs it-terminu għandu, addizzjonalment, jindi
rizza jekk hemmx lok għal simplifikazzjoni, il-koereza
interna u esterna tal-Programm, ir-rilevanza kontinwa talobjettivi kollha tal-Programm, kif ukoll il-kontribut talazzjonijiet għall-prijoritajiet tal-Unjoni għal tkabbir intelli
ġenti, sostenibbli u inklużiv; huwa għandu jqis ukoll ir-riżul
tati tal-evalwazzjoni tal-kisbiet tal-objettivi tal-programm
Erkole II;
(1) Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet
immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar
ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru
1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999
(ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).
(2) Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’
Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji
tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU
L 292, 15.11.1996, p. 2).
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(b) sal-31 ta’ Diċembru 2021, rapport ta’ evalwazzjoni finali
dwar il-kisba tal-objettivi tal-Programm, inkluż il-valur
miżjud tiegħu; barra minn hekk, l-impatti fuq perijodu ta’
żmien twil u l-effetti tas-sostenibilità tal-Programm għan
dhom jiġu evalwati bil-għan li jinfurmaw deċiżjoni dwar
il-possibilità ta’ tiġdid, modifika jew sospensjoni ta’
kwalunkwe programm sussegwenti.
3.
Il-pajjiżi parteċipanti kollha u benefiċjarji oħrajn għan
dhom jipprovdu lill-Kummissjoni bid-data u l-informazzjoni
kollha meħtieġa biex iżidu t-trasparenza u l-kontabbiltà u biex
jippermettu l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni, anke dwar ilkooperazzjoni u l-koordinazzjoni, tal-Programm previsti filparagrafi 1 u 2.
Artikolu 14
Eżerċizzju tad-delega
1.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija b’dan mogħtija
lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan lArtikolu.
2.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Arti
kolu 9 hija b’dan mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’
seba’ snin mll-21 ta’ Marzu 2014.
3.
Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9 tista’ tiġi revo
kata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ filjum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Din ma
għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun
diġà fis-seħħ.
4.
Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha
tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lillKunsill.
5.
Att delegat adottat skont l-Artikolu 9 għandu jidħol fisseħħ biss jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel
l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhux ser joġġezz
jonaw. Dan il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
KAPITOLU IV
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 15
Tħassir
Id-Deċiżjoni Nru 804/2004/KE hija b’dan imħassra.
Madankollu, l-obbligi finanzjarji relatati ma’ azzjonijiet li jkunu
saru taħt dik id-Deċiżjoni u l-obbligi ta’ rappurtar speċifikati fiha
għandhom jibqgħu regolati minn dik id-Deċiżjoni sa meta
jitwettqu kompletament dawk l-obbligi.
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Artikolu 16
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea.
Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

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

Magħmul fi Strasburgu, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ANNESS
ALLOKAZZJONI INDIKATTIVA TAL-FONDI
L-allokazzjoni indikattiva tal-fondi għal azzjonijiet eliġibbli elenkati fl-Artikolu 8 hija din li ġejja:
Tipi ta’ azzjoni

Sehem tal-baġit (f’%)

(a) Assistenza teknika

Mill-inqas 70

(b) Taħriġ

Massimu ta’ 25

(c) Kwalunkwe azzjoni oħra mhux koperta mill-punti (a)
jew (b) tal-Artikolu 8

Massimu ta’ 5

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-Artikolu 13

Mingħajr ħsara għall-proċedura baġitarja annwali, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni tippreżenta filkuntest ta’ djalogu strutturat mal-Parlament Ewropew rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tar-Regola
ment, inkluż it-tqassim tal-baġit kif stabbilit fl-Anness, minn Jannar 2015, u l-programm ta’ ħidma lillKumitat responsabbli fil-Parlament Ewropew fil-kuntest tar-rapport PIF.
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REGOLAMENT (UE) Nru 251/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tas-26 ta’ Frar 2014
dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni talindikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill
(KEE) Nru 1601/91
Minħabba l-ambitu ta’ dawk l-emendi, huwa xieraq li rRegolament (KEE) Nru 1601/91 jiġi revokat u li dan jiġi
mibdul b’dan ir-Regolament. Ir-Regolament (KE) Nru
122/94 introduċi regoli dwar l-għoti ta’ togħma u żżieda tal-alkoħol applikabbli għal ċerti prodotti tal-inbid
aromatizzat, u sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza, dawk irregoli għandhom ikunu inkorporati f’dan ir-Regolament.

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

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(2) u l-Artikolu 114
tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (5) japplika għall-preżentazzjoni u
t-tikkettar ta’ prodotti tal-inbid aromatizzat, sakemm ma
jkunx ipprovdut mod ieħor f’dan ir-Regolament.

(4)

Il-prodotti tal-inbid aromatizzat huma importanti għallkonsumaturi, il-produtturi u s-settur agrikolu fl-Unjoni.
Il-miżuri applikabbli għall-prodotti tal-inbid aromatizzat
għandhom jikkontribwixxu għall-ilħuq ta’ livell ogħla ta’
protezzjoni tal-konsumatur, il-prevenzjoni ta’ prattiki
qarrieqa u l-ilħuq ta’ trasparenza tas-suq u kompetizzjoni
ġusta. Permezz ta’ dan, il-miżuri għandhom jissalvag
wardaw ir-reputazzjoni li l-prodotti tal-inbid aromatizzat
tal-Unjoni kisbu fis-suq intern u fuq is-suq dinji billi
tibqa’ tingħata kunsiderazzjoni għall-prattiki tradizzjonali
użati fil-produzzjoni tal-prodotti tal-inbid aromatizzat kif
ukoll żieda fid-domanda għall-protezzjoni u l-informazz
joni għall-konsumatur. L-innovazzjoni teknoloġika
għandha tingħata kunsiderazzjoni wkoll fir-rigward talprodotti li għalihom tali innovazzjoni sservi biex ittejjeb
il-kwalità, mingħajr ma taffettwa l-karattru tradizzjonali
tal-prodotti tal-inbid aromatizzat konċernati.

(5)

Il-produzzjoni tal-prodotti tal-inbid aromatizzat tikkostit
wixxi żbokk kbir għas-settur agrikolu tal-Unjoni, li
għandu jiġi enfasizzat mill-qafas regolatorju.

(6)

Fl-interess tal-konsumaturi, dan ir-Regolament għandu
japplika għall-prodotti tal-inbid aromatizzat kollha
mqiegħda fis-suq fl-Unjoni, irrispettivament minn jekk
jiġix prodott fl-Istati Membri jew f’pajjiżi terzi. Sabiex
tinżamm u titjieb ir-reputazzjoni tal-prodotti tal-inbid
aromatizzat tal-Unjoni fuq is-suq dinji, ir-regoli stipulati
f’dan ir-Regolament għandhom japplikaw ukoll għal
prodotti tal-inbid aromatizzat prodotti fl-Unjoni għallesportazzjoni.

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-Parlamenti nazz
jonali,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),
Billi:
(1)

(2)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91 (3) u rRegolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 122/94 (4)
kellhom suċċess fir-regolazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati,
xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails aromatiz
zati magħmula mill-prodotti tal-inbid (“prodotti tal-inbid
aromatizzat”). Madankollu, fid-dawl tal-innovazzjoni
teknoloġika, l-iżviluppi tas-suq u l-aspettattivi li dejjem
jevolvu tal-konsumaturi, huwa neċessarju li jiġu aġġornati
r-regoli applikabbli għad-definizzjoni, id-deskrizzjoni, ilpreżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazz
jonijiet ġeografiċi ta’ ċerti prodotti tal-inbid aromatizzat,
filwaqt li jiġu kkunsidrati metodi ta’ produzzjoni tradizz
jonali.
Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’
Lisbona, hemm bżonn ta’ aktar emendi sabiex jiġu allin
jati s-setgħat konferiti lill-Kummissjoni skont ir-Regola
ment (KEE) Nru 1601/91 mal-Artikoli 290 u 291 tatTrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(1) ĠU C 43, 15.2.2012, p. 67.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Jannar 2014 (għadha
ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill
tas-17 ta’ Frar 2014.
(3) Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91 tal-10 ta’ Ġunju 1991 li
jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u lpreżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, xorb ibbażat fuq inbid
aromatizzat u cocktails aromatizzati magħmula mill-prodotti talinbid (ĠU L 149, 14.6.1991, p. 1).
(4) Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 122/94 tal-25 ta’ Jannar
1994 li jipprovdi ċerti regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Rego
lament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91 dwar id-definizzjoni, deskrizz
joni u preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, xorb bil-bażi ta’ nbid
aromatizzat, u cocktails prodotti minn inbid aromatizzat (ĠU L 21,
26.1.1994, p. 7).

(5) Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni
dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru
1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u talKunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, idDirettiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni
1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u rRegolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 304,
22.11.2011, p. 18).
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Sabiex jiġu żgurati ċ-ċarezza u t-trasparenza fil-liġi talUnjoni li tirregola l-prodotti tal-inbid aromatizzat, huwa
neċessarju li jiġu definiti b’mod ċar il-prodotti koperti
minn dik il-liġi, il-kriterji għall-produzzjoni, id-deskrizz
joni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar tal-prodotti tal-inbid
aromatizzat u b’mod partikolari, id-denominazzjoni talbejgħ. Għandhom jiġu stipulati wkoll regoli speċifiċi
dwar l-indikazzjoni volontarja tal-oriġini li jissupp
limentaw dawk stipulati fir-Regolament (UE) Nru
1169/2011. Permezz tal-istabbiliment ta’ regoli bħal
dawn, l-istadji kollha fil-katina tal-produzzjoni huma
regolati u l-konsumaturi huma protetti u informati sew.

jipprevjenu l-użu ħażin tad-denominazzjonijiet tal-bejgħ
tal-prodotti tal-inbid aromatizzat fil-każ ta’ prodotti li ma
jissodisfawx ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(13)

Biex ikun iffaċilitat il-fehim tal-konsumaturi, għandu jkun
possibbli li d-denominazzjonijiet tal-bejgħ stabbiliti f’dan
ir-Regolament jiġu ssuplimentati bl-isem tradizzjonali talprodott fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011.

(14)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (3) japplika
inter alia għal prodotti agrikoli pproċessati maħsuba biex
jintużaw għall-ikel, u dan jinkludi prodotti tal-inbid
aromatizzat. Għaldaqstant, il-prodotti tal-inbid aroma
tizzat li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati f’dak ir-Regola
ment u l-atti adottati skontu, jistgħu jitqiegħdu fis-suq
bħala prodotti tal-inbid aromatizzat organiċi.

(15)

Fl-applikazzjoni tal-politika dwar il-kwalità u sabiex jiġi
permess livell għoli ta’ kwalità tal-prodotti tal-inbid
aromatizzat b’indikazzjoni ġeografika, l-Istati Membri
għandhom ikunu jistgħu jadottaw regoli aktar stretti
minn dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament dwar ilproduzzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u ttikkettar tal-prodotti tal-inbid aromatizzat b’indikazzjoni
ġeografika li huma prodotti fit-territorju tagħhom stess,
safejn dawn ir-regoli jkunu kompatibbli mal-liġi talUnjoni.

(16)

Ladarba r-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (4), ir-Regolament (UE) Nru
1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), u
d-dispożizzjonijiet dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi
stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill (6) ma japplikawx għal
prodotti tal-inbid aromatizzat, għandhom jiġu stabbiliti
regoli speċifiċi dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet
ġeografiċi għall-prodotti tal-inbid aromatizzat. L-indi
kazzjonijiet ġeografiċi għandhom jintużaw biex ilprodotti tal-inbid aromatizzat jiġu identifikati bħala li
joriġinaw fit-territorju ta’ pajjiż, jew reġjun jew lokalità
f’dak it-territorju, fejn ċerta kwalità, reputazzjoni jew
karatteristika oħra tal-prodott tal-inbid aromatizzat hija
essenzjalment attribwibbli għall-oriġini ġeografika tiegħu
u dawn l-indikazzjonijiet ġeografiċi għandhom jiġu
rreġistrati mill-Kummissjoni.

Id-definizzjonijiet tal-prodotti tal-inbid aromatizzat għan
dhom ikomplu jirrispettaw il-prattiki tal-kwalità tradizz
jonali iżda għandhom ikunu aġġornati u mtejba fid-dawl
tal-iżviluppi teknoloġiċi.

Il-prodotti tal-inbid aromatizzat għandhom ikunu
prodotti skont ċerti regoli u restrizzjonijiet, li jiggaran
tixxu li l-aspettattivi tal-konsumatur fir-rigward talkwalità u l-metodi ta’ produzzjoni jintlaħqu. Sabiex
jintlaħqu l-istandards internazzjonali f’dan il-qasam, ilmetodi ta’ produzzjoni għandhom jiġu stabbiliti u lKummissjoni għandha bħala regola ġenerali tqis l-istan
dards rakkomandati u ppubblikati mill-Organizzazzjoni
Internazzjonali tad-Dielja u l-Inbid (OIV).

(10)

Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (1) u r-Regolament (KE) Nru
1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) għan
dhom japplikaw għall-prodotti tal-inbid aromatizzat.

(11)

Barra minn hekk, l-etanol użat għall-produzzjoni talprodotti tal-inbid aromatizzat għandu jkun esklussiva
ment ta’ oriġini agrikola, sabiex jiġu sodisfatti l-aspettat
tivi tal-konsumaturi u jkun hemm konformità mal-prat
tiki ta’ kwalità tradizzjonali. Dan jiżgura wkoll żbokk
għall-prodotti agrikoli bażiċi.

(12)

Minħabba l-importanza u l-kumplessità tas-settur talprodotti tal-inbid aromatizzat, huwa xieraq li jiġu stabbi
liti regoli speċifiċi dwar id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni
tal-prodotti tal-inbid aromatizzat li jissupplimentaw iddispożizzjonijiet dwar it-tikkettar stipulati fir-Regolament
(UE) Nru 1169/2011. Dawk ir-regoli speċifiċi għandhom

(1) Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-ikel (ĠU
L 354, 31.12.2008, p. 16).
(2) Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar aromatizzanti u ċerti ingred
jenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq likel u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91, irRegolamenti (KE) Nru 2232/96 u (KE) Nru 110/2008 u d-Direttiva
2000/13/KE (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34).
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(3) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007
dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li
jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (ĠU L 189, 20.7.2007,
p. 1).
(4) Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, ilpreżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet
ġeografiċi, ta’ xorb spirituż u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill
(KEE) Nru 1576/89 (ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16).
(5) Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal
prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1).
(6) Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni
komuni tas-swieq fil-prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti
tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru
1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013,
p. 671).
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(17)

Għandha tiġi stabbilita f’dan ir-Regolament proċedura
għar-reġistrazzjoni, il-konformità, it-tibdil u t-tħassir
possibbli ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ pajjiż terz u
tal-Unjoni.

(18)

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom ikunu respon
sabbli biex jiżguraw il-konformità ma’ dan ir-Regolament,
u għandhom isiru arranġamenti għall-Kummissjoni biex
tkun tista’ tissorvelja u tivverifika tali konformità.

(19)

Sabiex jiġu supplimentati jew emendati ċerti elementi
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, is-setgħa taladozzjoni tal-atti taħt l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-istabbili
ment ta’ proċessi ta’ produzzjoni sabiex jinkisbu prodotti
tal-inbid aromatizzati; il-kriterji għad-demarkazzjoni tażżoni ġeografiċi u regoli, restrizzjonijiet u derogi relatati
mal-produzzjoni f’dawn iż-żoni; il-kondizzjonijiet li
taħthom speċifikazzjoni ta’ prodott tista’ tinkludi rekwi
żiti addizzjonali; id-determinazzjoni tal-każijiet fejn
produttur uniku jista’ japplika għall-protezzjoni ta’ indi
kazzjoni ġeografika u r-restrizzjonijiet li jirregolaw it-tip
tal-applikant li jista’ japplika għal tali protezzjoni; ilkondizzjonijiet li magħhom tinħtieġ konformità firrigward ta’ applikazzjoni għall-protezzjoni ta’ indikazz
joni ġeografika, l-iskrutinju mill-Kummissjoni, il-proċe
dura ta’ oġġezzjoni u l-proċeduri għall-emendament u lkanċellazzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi; l-istabbili
ment tal-kondizzjonijiet applikabbli għall-applikazzjoni
jiet transkonfinali; l-istabbiliment tad-data għas-sottomiss
joni ta’ applikazzjoni jew talba, id-data li minnha tibda
tapplika l-protezzjoni u d-data li minnha tibda tapplika
emenda ta’ protezzjoni; l-istabbiliment tal-kondizzjonijiet
relatati ma’ emendi ta’ speċifikazzjoni tal-prodott, inklużi
l-kondizzjonjijiet fejn emenda titqies minuri u l-kondizz
jonjijiet relatati mal-applikazzjonijiet għal, u l-approvazz
joni ta’, emendi li ma jinvolvu ebda bidla lid-dokument
uniku; ir-restrizzjonijiet rigward l-isem protett; in-natura
u t-tip ta’ informazzjoni li għandha tiġi notifikata fliskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri u lKummissjoni, il-metodi ta’ notifika, ir-regoli relatati
mad-drittijiet ta’ aċċess għal informazzjoni jew għal
sistemi ta’ informazzjoni li jsiru disponibbli u l-modali
tajiet tal-pubblikazzjoni tal-informazzjoni. Huwa ta’
importanza partikolari li l-Kummissjoni jkollha konsul
tazzjonijiet adegwati matul ix-xogħol preparatorju
tagħha, inklużi dawk fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni,
fil-preparazzjoni u t-tfassil ta’ atti delegati, għandha
tiżgura trasmissjoni simultanja, f’waqtha u adegwata
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lillKunsill.

(20)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-impli
mentazzjoni ta’ dan ir-Regolament fir-rigward tal-metodi
tal-analiżi għad-determinazzjoni tal-kompożizzjoni talprodotti tal-inbid aromatizzat; deċiżjonijiet dwar l-għoti
ta’ protezzjoni fir-rigward ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi u
dwar iċ-ċaħda ta’ applikazzjonijiet għal tali protezzjoni;
deċiżjonijiet dwar il-kanċellazzjoni tal-protezzjoni
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tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u ta’ denominazzjonijiet
ġeografiċi eżistenti; deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni
ta’ applikazzjonijiet għal emendi fil-każ ta’ emendi minuri
għall-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott; l-informazzjoni li
għandha tingħata fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott firrigward tad-definizzjoni tal-indikazzjoni ġeografika; ilmezzi sabiex id-deċiżjonijiet dwar il-protezzjoni jew iċċaħda ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi jsiru disponibbli
għall-pubbliku; regoli marbuta mas-sottomissjoni ta’
applikazzjonijiet transkonfinali; kontrolli u verifiki li
għandhom isiru mill-Istati Membri; il-proċedura, inkluża
l-ammissibbilta, għall-eżami ta’ applikazzjonijiet għallprotezzjoni jew għall-approvazzjoni ta’ emenda ta’ indi
kazzjoni ġeografika, u l-proċedura, inkluża l-ammissib
bilta, għal talbiet għal oġġezzjoni, kanċellazzjoni jew
konverżjoni u s-sottomissjoni ta’ informazzjoni relatata
ma’ denominazzjonijiet ġeografiċi eżistenti; kontrolli
amministrattivi u fiżiċi li għandhom isiru mill-Istati
Membri; u regoli dwar l-għoti ta’ informazzjoni meħtieġa
għall-applikazzjoni tad-dispożizzjoni dwar l-iskambju ta’
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni, larranġamenti għall-ġestjoni tal-informazzjoni li għandha
tiġi nnotifikata, il-kontenut, il-forma, il-ħin, il-frekwenza
u l-iskadenzi tan-notifiki u arranġamenti għat-trasmiss
joni jew għad-disponibbiltà tal-informazzjoni u d-doku
menti lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet kompetenti f’paj
jiżi terzi, jew lill-pubbliku, għandha tingħata setgħa ta’
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawk is-setgħat ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu eżerċitati konforme
ment mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (1).
(21)

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimen
tazzjoni u, minħabba n-natura speċjali tagħhom, filwaqt
li taġixxi mingħajr ma tapplika r-Regolament (UE) Nru
182/2011, tippubblika d-dokument waħdieni f’Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandha tiddeċiedi jekk
tiċħadx applikazzjoni għall-protezzjoni tal-indikazzjoni
ġeografika għal raġunijiet ta’ inammissibbiltà u għandha
tistabbilixxi u żżomm reġistru ta’ indikazzjonijiet ġeogra
fiċi protetti taħt dan ir-Regolament, inkluż l-elenkar taddenominazzjonijiet ġeografika eżistenti f’dak ir-reġistru
jew it-tneħħija tagħhom mir-reġistru.

(22)

It-tranżizzjoni mir-regoli stipulati fir-Regolament (KEE)
Nru 1601/91 għal dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament
tista’ toħloq diffikultajiet li mhumiex ittrattati f’dan irRegolament. Għal dik il-fini, lill-Kummissjoni għandha
tiġi delegata s-setgħa li tadotta l-miżuri tranżizzjonali
neċessarji.

(23)

Għandhom jitħallew kemm żmien biżżejjed kif ukoll
arranġamenti adegwati sabiex tiġi ffaċilitata tranżizzjoni
bla xkiel mir-regoli stipulati fir-Regolament (KEE) Nru
1601/91 għar-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament. Fi
kwalunkwe każ, il-kummerċjalizzazzjoni tal-ħażniet eżis
tenti għandha tkun permessa wara l-applikazzjoni ta’ dan
ir-Regolament sa meta jiġu eżawriti dawk il-ħażniet.

(1) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar
il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju millKummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011,
p. 13).
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Minħabba li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri listabbiliment tar-regoli dwar id-definizzjoni, id-deskrizz
joni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar tal-prodotti tal-inbid
aromatizzat u tar-regoli dwar il-protezzjoni tal-indikazz
jonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, ma
jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri,
iżda jistgħu, minħabba l-iskala jew l-effetti tiegħu,
jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta
miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stab
bilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil
hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkisbu dawk
l-għanijiet,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I
AMBITU U DEFINIZZJONIJIET
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KAPITOLU II
DEFINIZZJONI,
DESKRIZZJONI,
PREŻENTAZZJONI
U
TIKKETTAR TA’ PRODOTTI TAL-INBID AROMATIZZAT

Artikolu 3
Definizzjoni

u

klassifikazzjoni ta’
aromatizzat

prodotti

tal-inbid

1.
Prodotti tal-inbid aromatizzat huma prodotti miksubin
minn prodotti tas-settur tal-inbid kif imsemmi fir-Regolament
(UE) Nru 1308/2013 li ngħataw togħma. Dawn huma klassifi
kati fil-kategoriji li ġejjin:
(a) inbejjed aromatizzati,
(b) xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat,
(c) cocktails aromatizzati magħmula mill-prodotti tal-inbid.
2.

Inbid aromatizzat huwa xarba:

Artikolu 1
Suġġett u ambitu
1.
Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar id-definizzjoni,
id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta’ prodotti talinbid aromatizzat kif ukoll dwar il-protezzjoni tal-indikazzjoni
jiet ġeografiċi ta’ prodotti tal-inbid aromatizzat.

2.
Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 għandu japplika
għall-preżentazzjoni u t-tikkettar ta’ prodotti tal-inbid aromatiz
zat, sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor f’dan ir-Regola
ment.

3.
Dan ir-Regolament għandu japplika għall-prodotti kollha
tal-inbid aromatizzat fuq is-suq fl-Unjoni irrispettivament minn
jekk ikunux prodotti fl-Istati Membri jew f’pajjiżi terzi, kif ukoll
għal dawk prodotti fl-Unjoni għall-esportazzjoni.

Artikolu 2
Definizzjonijiet
Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw iddefinizzjonijiet li ġejjin:

(1) “denominazzjoni tal-bejgħ” tfisser l-isem ta’ kwalunkwe
prodott tal-inbid aromatizzat stabbilit f’dan ir-Regolament;

(2) “deskrizzjoni” tfisser il-lista tal-karatteristiċi speċifiċi ta’
prodott tal-inbid aromatizzat;

(3) “indikazzjoni ġeografika” tfisser indikazzjoni li tiddefinixxi
prodott tal-inbid aromatizzat bħala li joriġina f’reġjun, post
speċifiku, jew pajjiż fejn xi kwalità speċifika, ir-reputazzjoni
jew xi karatteristiċi oħrajn ta’ dak il-prodott ikunu essen
zjalment attribwibbli għall-oriġini ġeografika tiegħu.

(a) miksuba minn prodott tad-dielja wieħed jew aktar definit/i
fil-punt 5 tal-Parti IV tal-Anness II u fil-punti 1 u 3 sa 9 talParti II tal-Anness VII għar-Regolament (UE) Nru
1308/2013, bl-eċċezzjoni tal-inbid ‘Retsina’;
(b) li fiha l-prodotti tad-dielja msemmijin fil-punt (a) jirrapp
reżentaw mill-inqas 75 % tal-volum totali;
(c) li magħha seta’ ġie miżjud l-alkoħol;
(d) li magħha setgħu ġew miżjuda l-kuluri;
(e) li magħha seta’ ġie miżjud il-most tal-għeneb, il-most talgħeneb parzjalment iffermentat jew it-tnejn li huma;
(f) li jista’ jkun ingħatat il-ħlewwa;
(g) li għandha qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’
mhux inqas minn 14,5 % vol. u inqas minn 22 % vol. u
qawwa alkoħolika totali skont il-volum ta’mhux inqas minn
17,5 % vol.
3.

Xorb b’bażi ta’ nbid aromatizzat huwa xarba:

(a) miksuba minn prodott tad-dielja wieħed jew iżjed definit filpunti 1, 2 u 4 sa 9 tal-Parti II tal-Anness VII għar-Regola
ment (UE) Nru 1308/2013, bl-eċċezzjoni ta’ nbejjed
prodotti biż-żieda tal-alkoħol u l-inbid ‘Retsina’;
(b) li fiha l-prodotti tad-dielja msemmija fil-punt (a) jirrapp
reżentaw mill-inqas 50 % tal-volum totali;
(c) li magħha ma ġiex miżjud l-alkoħol, ħlief fil-każijiet fejn lAnness II jipprevedi mod ieħor;
(d) li magħha setgħu ġew miżjuda l-kuluri;
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(e) li magħha seta’ ġie miżjud il-most tal-għeneb, il-most talgħeneb parzjalment iffermentat jew it-tnejn li huma;
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Sa meta jiġu adottati tali metodi mill-Kummissjoni, il-metodi li
għandhom jintużaw għandhom ikunu dawk permessi mill-Istat
Membru konċernat.

(f) li jista’ jkun ingħatat il-ħlewwa;
(g) li għandha qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’
mhux inqas minn 4,5 % vol. u inqas minn 14,5 % vol.

4.
Ir-restrizzjonijiet u l-prattiki enoloġiċi stabbiliti b’konfor
mità mal-Artikoli 74, 75 u 80 tar-Regolament (UE) Nru
1308/2013 għandhom japplikaw għall-prodotti tad-dielja użati
fil-produzzjoni tal-prodotti tal-inbid aromatizzat.

4.
Cocktail aromatizzat magħmul minn prodotti tal-inbid
huwa xarba:

Artikolu 5
Denominazzjonijiet tal-bejgħ

(a) miksuba minn prodott tad-dielja wieħed jew aktar kif definit
fil-punti 1, 2 u 4 sa 11 tal-Parti II tal-Anness VII għarRegolament (UE) Nru 1308/2013, bl-eċċezzjoni ta’ nbejjed
prodotti biż-żieda tal-alkoħol u l-inbid ‘Retsina’;
(b) li fiha l-prodotti tad-dielja msemmija fil-punt (a) jirrapp
reżentaw mill-inqas 50 % tal-volum totali;
(c) li magħha ma ġiex miżjud l-alkoħol;
(d) li magħha setgħu ġew miżjuda l-kuluri;
(e) li jista’ jkun ingħatat il-ħlewwa;
(f) li għandha qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ aktar
minn 1,2 % vol. u inqas minn 10 % vol..
Artikolu 4
Proċessi tal-produzzjoni u metodi tal-analiżi għal prodotti
tal-inbid aromatizzat
1.
Il-prodotti tal-inbid aromatizzat għandhom ikunu prodotti
skont ir-rekwiżiti, ir-restrizzjonijiet u d-deskrizzjonijiet stabbiliti
fl-Annessi I u II.
2.
Il-Kummissjoni hija b’dan mogħtija s-setgħa li tadotta atti
delegati skont l-Artikolu 33 dwar l-istabbiliment tal-proċessi ta’
produzzjoni awtorizzati sabiex jinkisbu prodotti tal-inbid
aromatizzat, filwaqt li jitqiesu l-aspettattivi tal-konsumaturi.
Meta tkun qed tistabbilixxi l-proċessi ta’ produzzjoni awtorizzati
msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha tqis
il-proċessi ta’ produzzjoni rakkomandati u ppubblikati millOIV.
3.
Il-Kummissjoni għandha, fejn ikun neċessarju, tadotta,
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-metodi tal-analiżi
għad-determinazzjoni tal-kompożizzjoni tal-prodotti tal-inbid
aromatizzat. Dawn il-metodi għandhom ikunu bbażati fuq
kwalunkwe metodu rilevanti rakkomandat u pppublikat millOIV, sakemm ma jkunux ineffikaċi jew mhux xierqa fid-dawl
tal-objettiv segwit. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom
jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija flArtikolu 34(2).

1.
Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ stabbiliti fl-Anness II għan
dhom jintużaw għal kwalunkwe prodott tal-inbid aromatizzat
imqiegħed fis-suq fl-Unjoni, sakemm ikun konformi mar-rekwi
żiti għad-denominazzjoni tal-bejgħ korrispondenti stabbiliti
f’dak l-Anness. Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ jistgħu jiġu supp
limentati b’isem tradizzjonali kif definit fl-Artikolu 2(2)(o) tarRegolament (UE) Nru 1169/2011.
2.
Fejn il-prodotti tal-inbid aromatizzat jikkonformaw marrekwiżiti ta’ iżjed minn denominazzjoni tal-bejgħ waħda, l-użu
ta’ waħda biss minn dawk id-denominazzjonijiet tal-bejgħ huwa
awtorizzat, ħlief fejn l-Anness II jipprevedi mod ieħor.
3.
Xarba alkoħolika li ma tissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti
f’dan ir-Regolament ma għandhiex tiġi deskritta, ippreżentata
jew tikkettata bl-assoċjazzjoni ta’ kliem jew frażijiet bħal “bħal”,
“tat-tip”, “stil”, “magħmul”, “bit-togħma” jew kwalunkwe terminu
ieħor simili għal kwalunkwe mid-denominazzjonijiet tal-bejgħ.
4.
Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ jistgħu jiġu supplimentati
jew sostitwiti b’indikazzjoni ġeografika protetta taħt dan irRegolament.
5.
Mingħajr ħsara għall-Artikolu 26, id-denominazzjonijiet
tal-bejgħ ma għandhomx ikunu supplimentati bid-denominazz
jonijiet tal-oriġini jew bl-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti
permessi għall-prodotti tal-inbid.
Artikolu 6
Dettalji addizzjonali għad-denominazzjonijiet tal-bejgħ
1.
Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ imsemmija fl-Artikolu 5
jistgħu jiġu supplimentati wkoll bid-dettalji li ġejjin fir-rigward
tal-kontenut ta’ zokkor tal-prodott tal-inbid aromatizzat:
(a) “xott ħafna”: fil-każ ta’ prodotti b’kontenut ta’ zokkor ta’
inqas minn 30 gramma kull litru u, għall-kategorija talinbejjed aromatizzati u b’deroga mill-Artikolu 3(2)(g),
qawwa alkoħolika minima ta’ 15 % vol.;
(b) “xott”: fil-każ ta’ prodotti b’kontenut ta’ zokkor ta’ inqas
minn 50 gramma kull litru u, għall-kategorija tal-inbejjed
aromatizzati, u b’deroga mill-Artikolu 3(2)(g), qawwa alko
ħolika minima ta’ 16 % vol.;
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(c) “xott mezzan”: fil-każ ta’ prodotti b’kontenut ta’ zokkor ta’
bejn 50 u inqas minn 90 gramma għal kull litru;
(d) “ħelu mezzan”: fil-każ ta’ prodotti b’kontenut ta’ zokkor ta’
bejn 90 u inqas minn 130 gramma għal kull litru;
(e) “ħelu”: fil-każ ta’ prodotti b’kontenut ta’ zokkor ta’ 130
gramma għal kull litru jew iktar.
Il-kontenut ta’ zokkor indikat fil-punti (a) sa (e) tal-ewwel
subparagrafu huwa mfisser bħala zokkor maqlub.
Id-dettalji “ħelu mezzan” u “ħelu” jistgħu jiġu akkumpanjati
b’indikazzjoni tal-kontenut ta’ zokkor, imfisser fi grammi ta’
zokkor maqlub għal kull litru.
2.
Fejn id-denominazzjoni tal-bejgħ tkun supplimentata biddettall “spumanti” jew tkun tinkludi dan id-dettall, il-kwantità
tal-inbid spumanti użata ma għandhiex tkun inqas minn 95 %.
3.
Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ jistgħu jiġu supplimentati
wkoll b’referenza għat-togħma ewlenija użata.
Artikolu 7
Indikazzjoni tal-provenjenza
Fejn il-provenjenza tal-prodotti tal-inbid aromatizzat tkun indi
kata, din għandha tikkorrispondi għall-post fejn jiġi prodott ilprodott tal-inbid aromatizzat. Il-provenjenza għandha tkun indi
kata bil-kliem ‘magħmul fi (…)’, jew imfissra f’termini ekwiva
lenti, u supplimentata bl-isem tal-Istat Membru jew pajjiż terz
korrispondenti.
Artikolu 8
Użu tal-lingwa fil-preżentazzjoni u fit-tikkettar tal-prodotti
tal-inbid aromatizzat
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ir-Regolament li huma prodotti fit-territorju tagħhom stess
jew għall-istabbiliment ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi ġodda, lIstati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli dwar il-produzzjoni u
d-deskrizzjoni u li huma aktar stretti minn dawk imsemmija flArtikolu 4 u fl-Annessi I u II sakemm dawn ikunu kompatibbli
mal-liġi tal-Unjoni.
KAPITOLU III
INDIKAZZJONIJIET ĠEOGRAFIĊI

Artikolu 10
Kontenut tal-applikazzjonijiet għall-protezzjoni
1.
L-applikazzjonijiet għall-protezzjoni tal-ismijiet bħala indi
kazzjonijiet ġeografiċi għandhom jinkludu fajl tekniku li jkun
fih:
(a) l-isem li għandu jiġi protett;
(b) l-isem u l-indirizz tal-applikant;
(c) speċifikazzjoni tal-prodott kif imsemmi fil-paragrafu 2; u
(d) dokument uniku li jagħti fil-qosor l-ispeċifikazzjoni talprodott imsemmija fil-paragrafu 2.
2.
Sabiex ikun eliġibbli għal indikazzjoni ġeografika protetta
taħt dan ir-Regolament, prodott għandu jikkonforma mal-ispeċi
fikazzjoni tal-prodott korrispondenti li għandha tinkludi millinqas:
(a) l-isem li għandu jiġi protett;
(b) deskrizzjoni tal-prodott, b’mod partikolari l-karatteristiċi
analitiċi prinċipali tiegħu kif ukoll indikazzjoni tal-karatteris
tiċi organolettiċi tiegħu;

1.
Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ stabbiliti b’tipa korsiva flAnness II la għandhom jiġu tradotti fuq it-tikketta u lanqas filpreżentazzjoni tal-prodotti tal-inbid aromatizzat.

(c) fejn applikabbli, il-proċessi u l-ispeċifikazzjonijiet talproduzzjoni partikolari kif ukoll ir-restrizzjonijiet rilevanti
fuq il-fabrikazzjoni tal-prodott;

Id-dettalji addizzjonali stipulati f’dan ir-Regolament għandhom,
meta mfissra fi kliem, jidhru għallanqas f’waħda mil-lingwi uffiċ
jali tal-Unjoni.

(d) id-demarkazzjoni taż-żona ġeografika konċernata;

2.
L-isem tal-indikazzjoni ġeografika protetta taħt dan irRegolament għandu jidher fuq it-tikketta fil-lingwa jew lingwi
li fihom huwa rreġistrat, anki fejn l-indikazzjoni ġeografika
tissostitwixxi d-denominazzjoni tal-bejgħ skont l-Artikolu 5(4).
Fejn l-isem ta’ indikazzjoni ġeografika protetta taħt dan ir-Rego
lament ikun miktub b’alfabett mhux Latin, dan jista’ jidher ukoll
f’lingwa uffiċjali waħda jew iżjed tal-Unjoni.
Artikolu 9
Regoli aktar stretti deċiżi mill-Istati Membri
Meta japplikaw politika dwar il-kwalità għall-prodotti tal-inbid
aromatizzat b’indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt dan

(e) id-dettalji li fihom il-konnessjoni msemmija fil-punt (3) talArtikolu 2;
(f) ir-rekwiżiti applikabbli stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi
nazzjonali jew, fejn ikun sar provvediment għal dan millIstati Membri, minn organizzazzjoni li tiġġestixxi l-indikazz
joni ġeografika protetta, b’kunsiderazzjoni tal-fatt li tali
rekwiżiti għandhom ikunu oġġettivi, u nondiskriminatorji
u kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni;
(g) indikazzjoni tal-materja prima ewlenija li minnha jinkiseb ilprodott tal-inbid aromatizzat;
(h) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet jew tal-korpi li jivverifikaw
il-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-ispeċifikazzjoni talprodott u l-kompiti speċifiċi tagħhom.
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Artikolu 11
Applikazzjoni

għall-protezzjoni relatata
ġeografika f’pajjiż terz

ma’

żona

1.
Fejn l-applikazzjoni għall-protezzjoni tikkonċerna żona
ġeografika f’pajjiż terz, din għandu jkun fiha, flimkien malelementi stipulati fl-Artikolu 10, evidenza li l-isem konċernat
huwa protett fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu.
2.
L-applikazzjoni għall-protezzjoni għandha tintbagħat lillKummissjoni, direttament mill-applikant jew permezz tal-awto
ritajiet tal-pajjiż terz ikkonċernat.
3.
L-applikazzjoni għall-protezzjoni għandha tiġi sottomessa
f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni jew għandha tkun akkum
panjata minn traduzzjoni ċċertifikata f’waħda minn dawk illingwi.
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mal-liġi tal-Unjoni b’mod ġenerali, dan għandu jiċħad lapplikazzjoni.
5.
Jekk l-Istat Membru jqis li r-rekwiżiti rilevanti huma sodis
fatti, dan għandu:
(a) jippubblika d-dokument uniku u l-ispeċifikazzjoni talprodott mill-inqas fuq l-Internet; u
(b) jibgħat lill-Kummissjoni applikazzjoni għall-protezzjoni li
jkun fiha l-informazzjoni li ġejja:
(i) l-isem u l-indirizz tal-applikant;
(ii) l-ispeċifikazzjoni
kolu 10(2);

tal-prodott

imsemmija

fl-Arti

Artikolu 12

(iii) id-dokument uniku msemmi fl-Artikolu 10(1)(d);

Applikanti

(iv) dikjarazzjoni mill-Istat Membru li jqis li l-applikazzjoni
ppreżentata mill-applikant tissodisfa l-kondizzjonijiet
meħtieġa; u

1.
Kwalunkwe grupp ta’ produtturi interessati, jew f’każijiet
eċċezzjonali produttur uniku, jistgħu jippreżentaw applikazzjoni
għall-protezzjoni ta’ indikazzjoni ġeografika. Partijiet interessati
oħrajn jistgħu jipparteċipaw fl-applikazzjoni għall-protezzjoni.
2.
Il-produtturi jistgħu jippreżentaw applikazzjoni għallprotezzjoni biss ta’ prodotti tal-inbid aromatizzat li jipproduċu
huma stess.
3.
Fil-każ ta’ isem li jinnomina żona ġeografika transkonfi
nali, tista’ tiġi ppreżentata applikazzjoni għall-protezzjoni
konġunta.
Artikolu 13
Proċedura nazzjonali preliminari
1.
L-applikazzjonijiet għal protezzjoni ta’ indikazzjoni
ġeografika ta’ prodotti tal-inbid aromatizzat, li joriġinaw flUnjoni għandhom ikunu suġġetti għal proċedura nazzjonali
preliminari skont il-paragrafi 2 sa 7 ta’ dan l-Artikolu.
2.
L-applikazzjoni għall-protezzjoni għandha tiġi sottomessa
mal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu toriġina l-indikazzjoni
ġeografika.
3.
L-Istat Membru għandu jeżamina l-applikazzjoni għallprotezzjoni sabiex jivverifika jekk din tissodisfax il-kondizzjoni
jiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu.
L-Istat Membru għandu, permezz ta’ proċedura nazzjonali,
jiżgura l-pubblikazzjoni adegwata tal-applikazzjoni għallprotezzjoni u għandu jipprovdi għal perjodu ta’ mill-inqas
xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni li matulhom kwalunkwe
persuna fiżika jew ġuridika b’interess leġittimu u hija residenti
jew stabbilita fit-territorju tiegħu tista’ toġġezzjona għallprotezzjoni proposta billi tippreżenta dikjarazzjoni debitament
sostanzjata mal-Istat Membru.
4.
Jekk Stat Membru jqis li l-indikazzjoni ġeografika ma
tissodisfax ir-rekwiżiti rilevanti jew li hija inkompatibbli

(v) ir-referenza għall-pubblikazzjoni, kif imsemmi fil-punt
(a).
L-informazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu
għandha tintbagħat f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni jew
għandha tkun akkumpanjata minn traduzzjoni ċertifikata
f’waħda minn dawk il-lingwi.
6.
L-Istati Membri għandhom jadottaw il-liġijiet, ir-regola
menti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex
jikkonformaw ma’ dan l-Artikolu sat-28 ta’ Marzu 2015.
7.
Fejn Stat Membru ma għandux leġiżlazzjoni nazzjonali li
tikkonċerna l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, dan
jista’, fuq bażi tranżizzjonali biss, jagħti protezzjoni lill-isem
skont it-termini ta’ dan il-Kapitolu fil-livell nazzjonali. Tali
protezzjoni għandha ssir effettiva mid-data li fiha tiġi ppreżen
tata l-applikazzjoni lill-Kummissjoni u għandha tieqaf fid-data li
fiha tittieħed deċiżjoni dwar ir-reġistrazzjoni jew iċ-ċaħda taħt
dan il-Kapitolu.
Artikolu 14
Skrutinju mill-Kummissjoni
1.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika d-data ta’ sottomiss
joni tal-applikazzjoni għall-protezzjoni pubblika.
2.
Il-Kummissjoni għandha teżamina jekk l-applikazzjonijiet
għall-protezzjoni msemmija fl-Artikolu 13(5) jissodisfawx ilkondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu.
3.
Fejn il-Kummissjoni tqis li l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan
il-Kapitolu huma sodisfatti, din għandha, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni adottati mingħajr l-applikazzjoni tal-proċe
dura msemmija fl-Artikolu 34(2), tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea d-dokument uniku msemmi fl-Arti
kolu 10(1)(d) u r-referenza għall-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazz
joni tal-prodott imsemmija fl-Artikolu 13(5)(a).
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4.
Fejn il-Kummissjoni tqis li l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan
il-Kapitolu mhumiex issodisfatti, din għandha, permezz ta’ atti
ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li tiċħad l-applikazzjoni. Dawk latti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità
mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 34(2).

Artikolu 15
Proċedura ta’ oġġezzjoni
Fi żmien xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni stipulata fl-Arti
kolu 14(3), kwalunkwe Stat Membru jew pajjiż terz, jew
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika b’interess leġittimu, li
hija residenti jew stabbilita fi Stat Membru minbarra dak li
jkun applika għall-protezzjoni jew f’pajjiż terz, tista’ toġġezzjona
għall-protezzjoni proposta billi tippreżenta lill-Kummissjoni
dikjarazzjoni debitament sostanzjata relatata mal-kondizzjonijiet
tal-eliġibbiltà kif stabbilit f’dan il-Kapitolu.

Fil-każ ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma residenti jew stab
biliti f’pajjiż terz, tali dikjarazzjoni għandha tiġi ppreżentata, jew
direttament jew permezz tal-awtoritajiet tal-pajjiż terz ikkonċer
nat, fil-limitu ta’ żmien ta’ xahrejn imsemmi fl-ewwel paragrafu.
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Artikolu 18
Raġunijiet għal ċaħda tal-protezzjoni
1.
L-ismijiet li saru ġeneriċi ma għandhomx ikunu protetti
bħala indikazzjoni ġeografika.
Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, “isem li sar ġeneriku” tfisser lisem ta’ prodott ta’ nbid aromatizzat li, għalkemm huwa relatat
mal-post jew mar-reġjun fejn dan il-prodott ikun ġie prodott
jew imqiegħed fis-suq oriġinarjament, ikun sar l-isem komuni ta’
prodott tal-inbid aromatizzat fl-Unjoni.
Sabiex jiġi stabbilit jekk isem sarx ġeneriku jew le, għandha
tingħata kunsiderazzjoni għall-fatturi kollha rilevanti, b’mod
partikolari:
(a) is-sitwazzjoni eżistenti fl-Unjoni, b’mod partikolari fl-oqsma
tal-konsum;
(b) il-liġi rilevanti tal-Unjoni jew dik nazzjonali.
2.
Isem għandu jkun protett bħala indikazzjoni ġeografika
fejn, fid-dawl tar-reputazzjoni u l-fama tat-trademark, ikun
probabbli li l-protezzjoni tkun sejra tiżgwida lill-konsumatur
fir-rigward tal-identità vera tal-prodott tal-inbid aromatizzat.

Artikolu 16
Deċiżjoni dwar il-protezzjoni

Artikolu 19

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni hekk
kif titlesta l-proċedura ta’ oġġezzjoni msemmija fl-Artikolu 15,
il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni,
jew tikkonferixxi protezzjoni fuq l-indikazzjoni ġeografika li
tissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu u li hija
kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni jew inkella tiċħad l-applikazz
joni fejn dawk il-kondizzjonijiet ma jiġux sodisfatti. Dawk l-atti
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità malproċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 34(2).

Relazzjoni mat-trademarks
1.
Fejn indikazzjoni ġeografika tkun protetta taħt dan irRegolament, ir-reġistrazzjoni ta’ trademark li l-użu tagħha
jaqa’ fl-ambitu tal-Artikolu 20(2) u relatata ma’ prodott talinbid aromatizzat għandha tiġi miċħuda jekk l-applikazzjoni
għar-reġistrazzjoni tat-trademark tkun sottomessa wara d-data
ta’ sottomissjoni tal-applikazzjoni tal-protezzjoni tal-indikazz
joni ġeografika lill-Kummissjoni u l-indikazzjoni ġeografika tiġi
sussegwentement protetta.

Artikolu 17

Trademarks irreġistrati bi ksur tal-ewwel subparagrafu għan
dhom jiġu invalidati.

Omonimi
1.
Għandu jiġi rreġistrat isem, li għalih tiġi ppreżentata
applikazzjoni għal protezzjoni, u li huwa kompletament jew
parzjalment omonimu ma’ dak ta’ isem li jkun diġà rreġistrat
taħt dan ir-Regolament, filwaqt li jitqies bil-mod dovut l-użu
lokali u tradizzjonali u kwalunkwe riskju ta’ konfużjoni.

2.
Ma għandux jiġi reġistrat isem omonimu li jiżgwida lillkonsumatur biex jemmen li l-prodotti jiġu minn territorju ieħor
anki jekk l-isem ikun preċiż safejn ikun ikkonċernat it-territorju,
ir-reġjun jew il-post ta’oriġini attwali tal-prodotti kkonċernati.

2.
Mingħajr ħsara għall-Artikolu 17(2), trademark li l-użu
tagħha jaqa’ fl-ambitu tal-Artikolu 20(2), li tkun saret applikazz
joni għaliha, li tkun irreġistrata jew stabbilita skont l-użu, tista’
tkompli tintuża u tiġġedded minkejja l-protezzjoni tal-indikazz
joni ġeografika, jekk dik il-possibbiltà hija stipulata mil-leġiż
lazzjoni kkonċernata, fit-territorju tal-Unjoni qabel id-data li
fiha tiġi sottomessal-applikazzjoni għall-protezzjoni tal-indi
kazzjoni ġeografika lill-Kummissjoni, sakemm ma jkunux jeżistu
raġunijiet għall-invalidità jew ir-revoka tat-trademark kif speċi
fikat bid-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill (1) jew bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 (2).
F’każijiet bħal dawn l-użu tal-indikazzjoni ġeografika għandu
jkun permess flimkien mat-trademarks rilevanti.

3.
L-użu ta’ isem omonimu reġistrat għandu jkun suġġett
għall-kondizzjoni ta’ eżistenza ta’ distinzjoni suffiċjenti fil-prat
tika bejn l-omonimu reġistrat u l-isem diġà fuq ir-reġistru,
b’kunsiderazzjoni tal-bżonn li l-prodotturi kkonċernati jiġu trat
tati b’mod ekwu u li l-konsumatur ma jiġix żgwidat.

(1) Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’
Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar
it-trade marks (ĠU L 299, 8.11.2008, p. 25).
(2) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta’ Frar 2009
dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, 24.3.2009, p. 1).
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Artikolu 20
Protezzjoni
1.
L-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt dan ir-Regola
ment jistgħu jintużaw minn kwalunkwe operatur li jikkummer
ċjalizza prodott tal-inbid aromatizzat li jkun ġie prodott f’kon
formità mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott korrispondenti.
2.
L-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt dan ir-Regola
ment u l-prodotti tal-inbid aromatizzat li jużaw dawk l-ismijiet
protetti b’konformità mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandhom
ikunu protetti kontra:
(a) kwalunkwe użu kummerċjali dirett jew indirett ta’ isem
protett:
(i) minn prodotti paragunabbli li ma jikkonformawx malispeċifikazzjoni tal-prodott tal-isem protett; jew
(ii) safejn tali użu jisfrutta r-reputazzjoni ta’ indikazzjoni
ġeografika;
(b) kwalunkwe użu ħażin, imitazzjoni jew evokazzjoni, anki
jekk l-oriġini vera tal-prodott jew servizz hija indikata jew
l-isem protett huwa tradott, traskritt jew translitterat jew
akkumpanjat minn espressjoni bħal “stil”, “tat-tip”, “bilmetodu”, “kif prodott fi”, “imitazzjoni ta’”, “bit-togħma”,
“bħal” jew simili;
(c) kwalunkwe indikazzjoni oħra falza jew li tiżgwida dwar ilprovenjenza, l-oriġini, in-natura jew il-kwalitajiet essenzjali
tal-prodott, fuq l-ippakkjar ta’ ġewwa jew ta’ barra, ilmaterjal tar-reklamar jew id-dokumenti relatati mal-prodott
tal-inbid ikkonċernat, u l-ippakkjar tal-prodott f’kontenitur li
jistgħu jagħtu impressjoni falza dwar l-oriġini tiegħu;
(d) kwalunkwe prattika oħra li tista’ tiżgwida lill-konsumatur
dwar l-oriġini vera tal-prodott.
3.
L-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt dan ir-Regola
ment ma għandhomx isiru ġeneriċi fl-Unjoni fis-sens tal-Arti
kolu 18(1).
4.
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri amministrattivi
u ġudizzjarji meħtieġa sabiex jevitaw jew iwaqqfu l-użu illegali
ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt dan ir-Regolament kif
imsemmi fil-paragrafu 2.
Artikolu 21
Reġistru
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni
adottati mingħajr l-applikazzjoni tal-proċedura msemmija flArtikolu 34(2), tistabbilixxi u żżomm reġistru elettroniku
tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt dan ir-Regolament
għall-prodotti tal-inbid aromatizzat li għandu jkun aċċessibbli
għall-pubbliku.
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L-indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ prodotti ta’ pajjiżi terzi li huma
protetti fl-Unjoni skont ftehim internazzjonali li l-Unjoni hija
parti kontraenti minnu, jistgħu jiddaħħlu fir-reġistru msemmi flewwel paragrafu bħala indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt
dan ir-Regolament.
Artikolu 22
Ħatra tal-awtorità kompetenti
1.
L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtorità jew l-awtori
tajiet kompetenti responsabbli għall-kontrolli fir-rigward talobbligi stabbiliti f’dan il-Kapitolu skont il-kriterji stabbiliti flArtikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (1).
2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull operatur li
jikkonforma ma’ dan il-Kapitolu ikun intitolat li jkun kopert
minn sistema ta’ kontrolli.
3.
L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni
dwar l-awtorità kompetenti jew l-awtoritajiet imsemmija filparagrafu 1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-ismijiet u l-indi
rizzi tagħhom pubbliċi u taġġornahom perjodikament.
Artikolu 23
Verifika tal-konformità mal-ispeċifikazzjonijiet
1.
Fir-rigward tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt dan
ir-Regolament relatati ma’ żona ġeografika fi ħdan l-Unjoni, ilverifika annwali tal-konformità mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott,
matul il-produzzjoni u matul jew wara l-ikkondizzjonar talprodott tal-inbid aromatizzat, għandha tiġi żgurata permezz:
(a) tal-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Arti
kolu 22; jew
(b) ta’ korp ta’ kontroll wieħed jew iżjed responsabbli għallverifika fis-sens tal-punt 5 tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 2
tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 li jopera bħala korp taċċertifikazzjoni ta’ prodott skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Arti
kolu 5 ta’ dak ir-Regolament.
L-ispejjeż ta’ verifika bħal din għandhom jitħallsu mill-operaturi
suġġetti għaliha.
2.
Fir-rigward tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt dan
ir-Regolament relatati ma’ żona ġeografika f’pajjiż terz, għandha
tiġi żgurata verifika annwali tal-konformità mal-ispeċifikazzjoni
tal-prodott, matul il-produzzjoni u matul jew wara l-ikkondizz
jonar tal-prodott tal-inbid aromatizzat, permezz:
(a) ta’ awtorità pubblika waħda jew iżjed maħturin mill-pajjiż
terz; jew
(b) korp taċ-ċertifikazzjoni wieħed jew iżjed.
(1) Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi
żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, massaħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (ĠU
L 165, 30.4.2004, p. 1).
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3.
Il-korpi msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 u l-punt (b)
tal-paragrafu 2 għandhom jikkonformaw ma’, u jkunu akkredi
tati skont, l-Istandard EN ISO/IEC 17065:2012 (Valutazzjonijiet
ta’ konformità - Rekwiżiti għal korpi li jiċċertifikaw proċessi ta’
prodotti u servizzi).
4.
Fejn l-awtorità jew l-awtoritajiet imsemmija fil-punt (a) talparagrafu 1 u l-punt (a) tal-paragrafu 2 jivverifikaw il-konfor
mità mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott, dawn għandhom joffru
garanziji xierqa ta’ oġġettività u imparzjalità, u għandu jkollhom
għad-dispożizzjoni tagħhom persunal kwalifikat u riżorsi
meħtieġa biex iwettqu l-kompiti tagħhom.
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bħala indikazzjonijiet ġeografiċi taħt dan ir-Regolament. IlKummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni
adottati mingħajr l-applikazzjoni tal-proċedura msemmija flArtikolu 34(2) ta’ dan ir-Regolament, telenkahom fir-reġistru
stipulat fl-Artikolu 21 ta’ dan ir-Regolament.
2.
L-Istati Membri għandhom, fir-rigward tad-denominazz
jonijiet ġeografiċi eżistenti msemmija fil-paragrafu 1, jibagħtu
lill-Kummissjoni:
(a) il-fajls tekniċi kif stipulat fl-Artikolu 10(1);
(b) id-deċiżjonijiet nazzjonali ta’ approvazzjoni.

Artikolu 24
Emendi għall-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott
1.
Applikant li jissodisfa l-kondizzjonijiet tal-Artikolu 12
jista’ japplika għal approvazzjoni ta’ emenda għall-ispeċifikazz
joni tal-prodott ta’ indikazzjoni ġeografika protetta taħt dan irRegolament, b’mod partikolari sabiex tingħata kunsiderazzjoni
għall-iżviluppi fl-għarfien xjentifiku u tekniku jew biex tiġi defi
nita mill-ġdid iż-żona ġeografika msemmija fil-punt (d) tal-Arti
kolu 10(2). L-applikazzjonijiet għandhom jiddeskrivu u jagħtu
raġunijiet għall-emendi mitlubin.
2.
Fejn l-emenda proposta tinvolvi bidla waħda jew iżjed taddokument uniku msemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 10(1), l-Arti
koli 13 sa 16 għandhom japplikaw mutatis mutandis għallapplikazzjoni għal emenda. Madankollu, jekk l-emenda proposta
hija biss waħda minuri, il-Kummissjoni għandha, permezz talatti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi jekk tapprovax l-applikazz
joni mingħajr ma ssegwi l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 14(2)
u l-Artikolu 15 u fil-każ ta’ approvazzjoni, il-Kummissjoni
għandha tipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-elementi msemmija
fl-Artikolu 14(3). Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom
jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija flArtikolu 34(2).
Artikolu 25
Kanċellazzjoni
Il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba
debitament sostanzjata ta’ Stat Membru, ta’ pajjiż terz jew ta’
persuna fiżika jew ġuridika li għandha interess leġittimu, tidde
ċiedi, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, li tikkanċella lprotezzjoni ta’ indikazzjoni ġeografika jekk il-konformità malispeċifikazzjoni tal-prodott korrispondenti ma għadhiex żgurata.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’kon
formità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 34(2).
L-Artikoli 13 sa 16 għandhom japplikaw mutatis mutandis.
Artikolu 26
Denominazzjonijiet ġeografiċi eżistenti
1.
Id-denominazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid
aromatizzat elenkati fl-Anness II għar-Regolament (KEE) Nru
1601/91 u kwalunkwe denominazzjoni ġeografika ppreżentata
lil Stat Membru u approvata minn dak l-Istat Membru qabel is27 ta’ Marzu 2014, għandhom ikunu protetti awtomatikament

3.
Id-denominazzjonijiet ġeografiċi eżistenti msemmija filparagrafu 1, li għalihom, l-informazzjoni msemmija fil-para
grafu 2 ma tiġix sottomessa sat-28 ta’ Marzu 2017, għandhom
jitilfu l-protezzjoni taħt dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni
għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati mingħajr
l-applikazzjoni tal-proċedura imsemmija fl-Artikolu 34(2), tieħu
l-pass formali korrispondenti biex tneħħi t-tali ismijiet mirreġistru stipulat fl-Artikolu 21.
4.
L-Artikolu 25 ma għandux japplika fir-rigward tad-deno
minazzjonijiet ġeografiċi eżistenti msemmija fil-paragrafu 1 ta’
dan l-Artikolu.
Sat-28 ta’ Marzu 2018 il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, fuq l-inizjattiva tagħha stess, tiddeċiedi li
tikkanċella l-protezzjoni tad-denominazzjonijiet ġeografiċi eżis
tenti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jekk dawn ma
jikkonformawx mal-punt (3) tal-Artikolu 2. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità malproċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 34(2).
Artikolu 27
Tariffi
L-Istati Membri jistgħu jitolbu tariffi biex ikopru l-ispejjeż tagħ
hom, inklużi dawk għall-eżaminazzjoni tal-applikazzjonijiet
għall-protezzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ oġġezzjoni, l-applikazz
jonijiet għal emendi u t-talbiet għall-kanċellazzjoni taħt dan ilKapitolu.
Artikolu 28
Setgħat delegati
1.
Sabiex tingħata kunsiderazzjoni lill-karatteristiċi speċifiċi
tal-produzzjoni fiż-żona ġeografika demarkata, il-Kummissjoni
hija b’dan mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità
mal-Artikolu 33 fir-rigward ta’:
(a) kriterji għad-demarkazzjoni taż-żona ġeografika, u
(b) regoli, restrizzjonijiet u derogi relatati mal-produzzjoni fiżżona ġeografika demarkata.
2.
Sabiex tiżgura l-kwalità u t-traċċabbiltà tal-prodott, ilKummissjoni hija b’dan mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati
f’konformità mal-Artikolu 33 sabiex tistabbilixxi l-kondizzjoni
jiet skont liema speċifikazzjonijiet tal-prodott jistgħu jinkludu
rekwiżiti addizzjonali għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 10(2)(f).
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3.
Sabiex tiżgura d-drittijiet jew l-interessi leġittimi talprodutturi jew tal-operaturi, il-Kummissjoni hija b’dan mogħtija
s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 33
sabiex:
(a) tiddetermina l-każijiet fejn produttur uniku jista’ japplika
għall-protezzjoni ta’ indikazzjoni ġeografika;
(b) tiddetermina r-restrizzjonijiet li jirregolaw it-tip tal-applikant
li jista’ japplika għall-protezzjoni ta’ indikazzjoni ġeografika;
(c) tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li għandhom jiġu segwiti firrigward ta’ applikazzjoni għall-protezzjoni ta’ indikazzjoni
ġeografika, l-iskrutinju mill-Kummissjoni, il-proċedura ta’
oġġezzjoni, u l-proċeduri ta’ emenda jew kanċellazzjoni ta’
indikazzjonijiet ġeografiċi;
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(d) il-kontrolli u l-verifika li għandhom jitwettqu mill-Istati
Membri, inkluż l-ittestjar.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’kon
formità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 34(2).
2.
Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni,
tadotta l-miżuri kollha neċessarji relatati ma’ dan il-Kapitolu firrigward tal-proċedura, inkluża l-ammissibbiltà għall-eżami talapplikazzjonijiet għal protezzjoni jew għall-approvazzjoni ta’
emenda ta’ indikazzjoni ġeografika, kif ukoll il-proċedura,
inkluża l-ammissibiltà, għat-talbiet għal oġġezzjoni, kanċellazz
joni, jew konverżjoni, u s-sottomissjoni tal-informazzjoni rela
tata mad-denominazzjonijiet ġeografiċi protetti eżistenti, b’mod
partikolari fir-rigward ta’:
(a) il-mudelli għad-dokumenti u l-format tat-trasmissjoni;

(d) tistabbilixxi l-kondizzjonijiet applikabbli għall-applikazzjoni
jiet transkonfinali;
(e) tiffissa d-data ta’ sottomissjoni ta’ applikazzjoni jew talba;
(f) tiffissa d-data li minnha tibda tapplika l-protezzjoni;
(g) tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li taħthom emenda għandha
titqies bħala minuri kif imsemmi fl-Artikolu 24(2);
(h) tiffissa d-data li minnha emenda tidħol fis-seħħ;

(b) il-limiti ta’ żmien;
(c) id-dettalji tal-fatti, l-evidenza u d-dokumenti ta’ appoġġ li
jridu jiġu sottomessi bħala appoġġ tal-applikazzjoni jew
talba.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’kon
formità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 34(2).
Artikolu 30
Applikazzjoni jew talba inammissibbli

(i) tistabbilixxi l-kondizzjonijiet relatati mal-applikazzjoni għal,
u l-approvazzjoni ta’ emendi għall-ispeċifikazzjoni talprodott ta’ indikazzjoni ġeografika protetta taħt dan irRegolament, fejn tali emendi ma jkunu jinvolvu l-ebda
bidla għad-dokument uniku msemmi fil-punt (d) tal-Arti
kolu 10(1).
4.
Sabiex tiżgura protezzjoni adegwata, il-Kummissjoni hija
b’dan mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità malArtikolu 33 fi-rigward tar-restrizzjonijiet fir-rigward tal-isem
protett.
Artikolu 29
Setgħat ta’ implimentazzjoni
1.
Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni,
tadotta l-miżuri kollha neċessarji relatati ma’ dan il-Kapitolu firrigward ta’:
(a) l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fl-ispeċifikazzjoni
tal-prodott rigward il-konnessjoni msemmija fil-punt (3) talArtikolu 2 bejn iż-żona ġeografika u l-prodott finali;
(b) il-mezzi li bihom id-deċiżjonijiet dwar il-protezzjoni jew ittiċħid imsemmija fl-Artikolu 16 isiru disponibbli għallpubbliku;
(c) is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet transkonfinali;

Fejn applikazzjoni jew talba sottomessa skont dan il-Kapitolu
titqies bħala inammissibbli, il-Kummissjoni għandha, permezz
ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati mingħajr l-applikazzjoni
tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 34(2), tiddeċiedi li tiċħadha
fuq il-bażi ta’ inammissibbiltà.
KAPITOLU IV
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI, TRANŻIZZJONALI U FINALI

Artikolu 31
Kontrolli u verifika ta’ prodotti tal-inbid aromatizzat
1.
L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għallkontrolli tal-prodotti tal-inbid aromatizzat. Dawn għandhom
jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw il-konformità maddispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari
dawn għandhom jaħtru l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti
responsabbli għall-kontroll fir-rigward tal-obbligi stabbiliti
permezz ta’ dan ir-Regolament skont ir-Regolament (KE) Nru
882/2004.
2.
Il-Kummissjoni tista’, fejn ikun hemm bżonn, permezz ta’
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta r-regoli dwar il-kontrolli
amministrattivi u fiżiċi li jridu jitwettqu mill-Istati Membri firrigward tar-rispett tal-obbligi li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’
dan ir-Regolament
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’kon
formità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 34(2).
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Artikolu 32
Skambju ta’ informazzjoni
1.
L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinnotifikaw
lil xulxin dwar kwalunkwe informazzjoni neċessarja għallapplikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u għall-konformità malobbligi internazzjonali li jikkonċernaw il-prodotti tal-inbid
aromatizzat. Dik l-informazzjoni tista’, fejn xieraq, tiġi trasmessa
jew tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi
terzi u tista’ ssir pubblika.
2.
Sabiex tagħmel in-notifiki msemmija fil-paragrafu 1 veloċi,
effiċjenti, preċiżi u kost-effettivi, il-Kummissjoni hija b’dan
mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Arti
kolu 33 biex tistabbilixxi:
(a) in-natura u t-tip tal-informazzjoni li għandha tiġi notifikata;
(b) il-metodi ta’ notifika;
(c) ir-regoli relatati mad-drittijiet tal-aċċess għall-informazzjoni
jew għas-sistemi ta’ informazzjoni disponibbli;
(d) il-kondizzjonijiet u l-mezzi ta’ pubblikazzjoni tal-informazz
joni.
3.
Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni,
tadotta:
(a) regoli dwar l-għoti ta’ informazzjoni neċessarja għallapplikazzjoni ta’ dan l-Artikolu;
(b) arranġamenti għall-ġestjoni tal-informazzjoni li trid tiġi
nnotifikata, kif ukoll regoli dwar il-kontenut, il-forma, ilħin, il-frekwenza u l-iskadenzi tan-notifiki;
(c) arranġamenti għat-trasmissjoni jew għad-disponibbiltà talinformazzjoni u d-dokumenti lill-Istati Membri, lill-awtorita
jiet kompetenti f’pajjiżi terzi, jew lill-pubbliku.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’kon
formità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 34(2).

L 84/25

3.
Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 4(2), 28, 32(2) u
36(1) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm
id-delegazzjoni tas-setgħat speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Din
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċi
fikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ tal-atti delegati li
jkunu diġà fis-seħħ.
4.
Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnoti
fika dan simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
5.
Att delegat adottat skont l-Artikoli 4(2), 28, 32(2) u 36(1)
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa ebda oġġezz
joni mill-Parlament Ewropew jew inkella mill-Kunsill fi żmien
perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att jew jekk, qabel liskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ittnejn ikunu informaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq
inizjattiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
Artikolu 34
Proċedura ta’ kumitat
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar
il-prodotti tal-inbid aromatizzat. Il-Kumitat għandu jkun
kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
2.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika
l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
Fil-każ ta’ atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subpara
grafu tal-Artikolu 4(3) u l-Artikoli 29(1)(b), fejn il-Kumitat ma
jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta labbozz tal-att ta’ implimentazzjoni u għandu jiġi applikat ittielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru
182/2011.
Artikolu 35
Tħassir
Ir-Regolament (KEE) Nru 1601/91 huwa b’dan imħassar mit28 ta’ Marzu 2015.

Artikolu 33
L-eżerċizzju tad-delega
1.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lillKummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Arti
kolu.
2.
Is-setgħa għall-adozzjoni ta’ atti ddelegati msemmija flArtikolu 4(2), 28, 32(2) u 36(1) hija mogħtija lill-Kummissjoni
għal perjodu ta’ ħames snin mis-27 ta’ Marzu 2014. IlKummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’
setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-peri
jodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża
awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk ilParlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali esten
sjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull
perijodu.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu
bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw
skont it-tabella ta’ korrelazzjoni stabbilita fl-Anness III għal
dan ir-Regolament
Artikolu 36
Miżuri tranżizjonali
1.
Sabiex tiġi faċilitata t-tranżizzjoni mir-regoli stipulati firRegolament (KEE) Nru 1601/91 għal dawk stabbiliti b’dan irRegolament, il-Kummissjoni, hija b’dan mogħtija s-setgħa li
tadotta, fejn ikun il-każ, atti delegati f’konformità mal-Arti
kolu 33 rigward l-adozzjoni ta’ miżuri biex temenda jew tidde
roga minn dan ir-Regolament, li għandu jibqa’ fis-seħħ sat-28 ta’
Marzu 2018.
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2.
Il-prodotti tal-inbid aromatizzat li ma jissodisfawx irrekwiżiti ta’ dan ir-Regolament iżda li ġew prodotti skont irRegolament (KEE) Nru 1601/91 qabel is-27 ta’ Marzu 2014
jistgħu jitqiegħdu fis-suq sa meta jispiċċaw il-ħażniet.
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tal-aspetti kollha li mhumiex regolati mill-Artikoli 1 sa 6 u millArtikolu 9 ta’ dan ir-Regolament.
Artikolu 37
Dħul fis-seħħ

3.
Il-prodotti tal-inbid aromatizzat li jikkonformaw mal-Arti
koli 1 sa 6 u mal-Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament u li ġew
fabbrikati qabel is-27 ta’ Marzu 2014 jistgħu jitqiegħdu fis-suq
sa meta jkunu eżawriti l-istokkijiet dment li dawn il-prodotti
jikkonformaw mar-Regolament (KEE) Nru 1601/91 fir-rigward

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara lpubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Dan għandu japplika mit-28 ta’ Marzu 2015. Madankollu, lArtikolu 36(1) u (3) għandu japplika mis-27 ta’ Marzu 2014.

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

Magħmul fi Strasburgu, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ANNESS I
DEFINIZZJONIJIET, REKWIŻITI U RESTRIZZJONIJIET TEKNIĊI
(1) Għoti ta’ togħma
(a) Il-prodotti li ġejjin huma awtorizzati għall-għoti tat-togħma lill-inbejjed aromatizzati:
(i) sustanzi u/jew preparazzjonijiet naturali ta’ għoti ta’ togħma kif definit fl-Artikolu 3(2)(c) u (d) tar-Regolament
(KE) Nru 1334/2008;
(ii) sustanzi li jagħtu t-togħma kif definit fl-Artikolu 3(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008, li:
— huma identiċi għall-vanillin,
— għandhom ir-riħa u/jew it-togħma tal-lewż,
— għandhom ir-riħa u/jew it-togħma tal-berquq,
— għandhom ir-riħa u/jew it-togħma tal-bajd, u
(iii) ħxejjex aromatiċi u/jew ħwawar aromatiċi u/jew oġġetti tal-ikel li jagħtu t-togħma l-ikel,
(b) Il-prodotti li ġejjin huma awtorizzati għall-għoti tat-togħma ta’ xarbiet ibbażati fuq l-inbid u cocktails aromatizzati
magħmula mill-prodotti tal-inbid:
(i) sustanzi u/jew preparazzjonijiet li jagħtu t-togħma kif definit fl-Artikolu 3(2)(b) u (d) tar-Regolament (KE) Nru
1334/2008; u
(ii) ħxejjex aromatiċi u/jew ħwawar u/jew oġġetti tal-ikel li jagħtu t-togħma.
Iż-żieda ta’ sustanzi bħal dawn tagħti lill-prodott finali karatteristiċi organolettiċi minbarra dawk tal-inbid;
(2) Għoti ta’ ħlewwa
Il-prodotti li ġejjin huma awtorizzati għall-għoti tal-ħlewwa lill-prodotti tal-inbid aromatizzat:
(a) zokkor nofsu abjad, zokkor abjad, zokkor raffinat, destrożju, fruttożju, ġulepp tal-glukożju, taħlita likwida ta’
zokkor likwidu maqlub, ġulepp taz-zokkor maqlub, kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/111/KE (1);
(b) most tal-għeneb, most tal-għeneb u most tal-għeneb konċentrat rettifikat, kif definit fil-punti 10, 13 u 14 tal-Parti
II tal-Anness VII għar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;
(c) zokkor maħruq, li huwa l-prodott miksub esklussiviament mit-tisħin ikkontrollat tas-sukrożju mingħajr bażijiet,
aċidi minerali jew addittivi oħra kimiċi;
(d) għasel kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/110/KE (2);
(e) ġulepp tal-ħarrub;
(f) kwalunkwe sustanza karboidrata oħra naturali li għandha effett simili għal dawk il-prodotti.
(3) Żieda ta’ alkoħol
Il-prodotti li ġejjin huma awtorizzati għall-preparazzjoni ta’ ċerti nbejjed aromatizzati u, ċertu xorb ibbażat fuq l-inbid
aromatizzat:
(a) etanol ta’ oriġini agrikola, kif definit fl-Anness I, punt 1, għar-Regolament (KE) Nru 110/2008, inkluż dak li
joriġina mill-vitikultura;
(b) alkoħol etiliku jew alkoħol tal-għeneb imnixxef;
(c) distillat tal-inbid jew distillat tal-għeneb imnixxef;
(d) distillat ta’ oriġini agrikola, kif definit fl-Anness I, punt 2, għar-Regolament (KE) Nru 110/2008;
(1) Direttiva tal-Kunsill 2001/111/KE tal-20 ta’ Diċembru 2001 li għandha x’taqsam ma’ ċerti tipi ta’ zokkor maħsuba għall-konsum millbniedem (ĠU L 10, 12.1.2002, p. 53).
(2) Direttiva tal-Kunsill 2001/110/KE tal-20 ta’ Diċembru 2001 li tirrigwarda l-għasel (ĠU L 10, 12.1.2002, p. 47).
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(e) spirtu mill-inbid, kif definit fl-Anness II, punt 4, għar-Regolament (KE) Nru 110/2008;
(f) spirtu mill-karfa tal-għeneb magħsur, kif definit fl-Anness II, punt 6, għar-Regolament (KE) Nru 110/2008;
(g) xorb spirituż distillat minn għeneb imnixxef iffermentat.
L-etanol użat biex jiddilwa jew idewweb is-sustanzi koloranti, is-sustanzi li jagħtu t-togħma, jew kwalunkwe addittiv
awtorizzat ieħor fil-preparazzjoni tal-prodotti tal-inbid aromatizzat għandu jkun ta’ oriġini agrikola u għandu jintuża
fid-doża strettament neċessarja u mhuwiex ikkunsidrat bħala żieda ta’ alkoħol għall-produzzjoni ta’ prodott tal-inbid
aromatizzat.
(4) Addittivi u sustanzi koloranti
Ir-regoli dwar l-addittivi tal-ikel, inklużi l-kuluri, stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 japplikaw għallprodotti tal-inbid aromatizzat.
(5) Żieda ta’ ilma
Għall-preparazzjoni tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, iż-żieda tal-ilma hija awtorizzata sakemm tintuża fid-doża
neċessarja:
— għall-preparazzjoni tal-essenza li tagħti t-togħma,
— biex iddewweb is-sustanzi koloranti u li jagħtu l-ħlewwa,
— biex taġġusta l-kompożizzjoni finali tal-prodott.
Il-kwalità tal-ilma miżjud trid tkun konformi mad-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) u dDirettiva tal-Kunsill 98/83/KE (2), u din ma għandhiex tbiddel in-natura tal-prodott.
Dan l-ilma jista’ jkun distillat, demineralizzat, permutat jew imrattab.
(6) Għall-preparazzjoni ta’ prodotti tal-inbid aromatizzat, iż-żieda tad-dijossidu tal-karbonju hija awtorizzata.
(7) Qawwa alkoħolika
“Qawwa alkoħolika skont il-volum” tfisser il-proporzjon tal-volum tal-alkoħol pur li jinsab fil-prodott ikkonċernat
f’temperatura ta’ 20 °C għall-volum totali ta’ dak il-prodott bl-istess temperatura.
“Qawwa alkoħolika attwali skont il-volum” tfisser in-numru ta’ volumi ta’ alkoħol pur f’temperatura ta’ 20 °C li jkun
jinsab f’100 volum tal-prodott bl-istess temperatura.
“Qawwa alkoħolika potenzjali skont il-volum” tfisser in-numru ta’ volumi ta’ alkoħol pur f’temperatura ta’ 20 °C li
jistgħu jiġu fabbrikati mill-fermentazzjoni totali taz-zokkor li jinsab f’100 volum tal-prodott bl-istess temperatura.
“Qawwa alkoħolika totali skont il-volum” tfisser it-total tal-qawwa attwali u dik potenzjali skont il-volum.

(1) Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar l-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta’ ilmijiet
minerali naturali (ĠU L 164, 26.6.2009, p. 45).
(2) Id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta’ Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 330,
5.12.1998, p. 32).
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ANNESS II
DENOMINAZZJONIJIET TAL-BEJGĦ U DESKRIZZJONIJIET TAL-PRODOTTI TAL-INBID AROMATIZZAT
A. DENOMINAZZJONIJIET TAL-BEJGĦ U DESKRIZZJONIJIET TAL-PRODOTTI TAL-INBID AROMATIZZAT
(1) Inbid aromatizzat:
Prodotti li jikkonformaw mad-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 3(2)
(2) Aperitif ibbażat fuq l-inbid:
Inbid aromatizzat li jista’ jkun ġie miżjud l-alkoħol miegħu.
L-użu tat-terminu “aperitif” f’dan il-każ huwa mingħajr ħsara għall-użu tiegħu għad-definizzjoni tal-prodotti li ma
jaqgħux fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament.
(3) Vermut
Inbid aromatizzat:
— li jkun ġie miżjud l-alkoħol miegħu, u
— li t-togħma karatteristika tiegħu tkun inkisbet mill-użu ta’ sustanzi xierqa tal-ħwawar tal-Artemisia.
(4) Inbid morr aromatizzat:
Inbid aromatizzat b’togħma morra karatterizzata li jkun ġie miżjud l-alkoħol miegħu.
Id-denominazzjoni tal-bejgħ “inbid aromatizzat morr” hija segwita bl-isem tas-sustanza prinċipali li tagħti t-togħma
morra.
Id-denominazzjoni tal-bejgħ “inbid aromatizzat morr” tista’ tkun issupplimentata jew sostitwita mit-termini li ġejjin:
— “Quinquina wine”, li t-togħma prinċipali tiegħu hija togħma naturali ta’ kinina,
— “Bitter vino”, li t-togħma prinċipali tiegħu hija togħma naturali ta’ ġenzjana u x-xarba ġiet ikkulurita b’kulur
awtorizzat isfar u/jew aħmar; l-użu tal-kelma “bitter” (morr) f’dan il-każ huwa mingħajr ħsara għall-użu tagħha
għad-definizzjoni tal-prodotti li ma jaqgħux fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament,
— “Americano”, li t-togħma tiegħu hija dovuta għall-preżenza ta’ sustanzi li jagħtu t-togħma naturali li ġejjin millassenzju u l-ġenzjana u x-xarba tkun ġiet ikkulurita bil-kuluri awtorizzati isfar u/jew aħmar.
(5) Inbid aromatizzat b’bażi ta’ bajd
Inbid aromatizzat:
— li jkun ġie miżjud l-alkoħol miegħu
— li miegħu jkunu ġew miżjuda l-isfar tal-bajd ta’ kwalità tajba jew estratti tiegħu,
— li għandu kontenut ta’ zokkor mogħti bħala zokkor maqlub ta’ aktar minn 200 gramma, u
— li fil-preparazzjoni tiegħu l-kwantità minima ta’ isfar tal-bajd użata fit-taħlita hija ta’ 10 grammi għal kull litru.
Id-denominazzjoni tal-bejgħ “inbid aromatizzat b’bażi ta’ bajd” tista’ tkun akkumpanjata mit-terminu “cremovo” fejn tali
prodott ikun fih inbid tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Marsala” fi proporzjon ta’ mhux inqas minn 80 %.
Id-denominazzjoni tal-bejgħ “inbid aromatizzat b’bażi ta’ bajd” tista’ tkun akkumpanjata mit-terminu “cremovo zaba
ione” fejn tali prodott ikun fih inbid tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini “Marsala” fi proporzjon ta’ mhux inqas
minn 80 % u kontenut ta’ isfar tal-bajd ta’ mhux inqas minn 60 gramma għal kull litru.
(6) Väkevä viiniglögi Starkvinsglögg
Inbid aromatizzat:
— li jkun ġie miżjud l-alkoħol miegħu, u
— li t-togħma karatteristika tiegħu tkun inkisbet bl-użu tal-imsiemer tal-qronfol u/jew tal-kannella.
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B. DENOMINAZZJONIJIET TAL-BEJGĦ U DESKRIZZJONIJIET TAX-XORB IBBAŻAT FUQ L-INBID AROMATIZZAT
(1) Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat
Prodotti li jikkonformaw mad-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 3(3).
(2) Xorb ibbażat fuq l-inbid imqawwi aromatizzat
Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat
— li jkun ġie miżjud l-alkoħol miegħu,
— li jkollu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ mhux inqas minn 7 % vol.,
— li jkun ingħata l-ħlewwa,
— li jkun inkiseb minn inbid abjad,
— li miegħu jkun ġie miżjud id-distillat tal-għeneb imnixxef, u
— li jkun ingħata t-togħma esklussivament mill-estratt tal-kardamonu;
jew
— li jkun ġie miżjud l-alkoħol miegħu,
— li jkollu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ mhux inqas minn 7 % vol.,
— li jkun ingħata l-ħlewwa,
— li jkun inkiseb minn inbid aħmar, u
— li miegħu jkunu ġew miżjuda preparazzjonijiet li jagħtu t-togħma miksubin esklussivament minn ħwawar,
ġinseng, ġewż, essenzi tal-frott taċ-ċitru u ħxejjex aromatiċi.
(3) Sangría/Sangria
Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat
— li jkun inkiseb mill-inbid,
— li huwa aromatizzat biż-żieda ta’ estratti jew essenzi naturali tal-frott taċ-ċitru, bi jew mingħajr il-meraq ta’ frott
bħal dan,
— li miegħu jista’ jkun li ġew miżjuda ħwawar,
— li miegħu jista’ jkun li ġie miżjud dijossidu tal-karbonju,
— li ma jkunx ingħata kulur,
— li għandu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ mhux inqas minn 4,5 % vol., u inqas minn 12 % vol., u
— li jista’ jkun fih partikoli solidi tal-polpa jew tal-qxur tal-frott taċ-ċitru u l-kulur tiegħu jiġi esklussivament millmaterja prima użata.
“Sangría” jew “Sangria” tista’ tintuża bħala denominazzjoni tal-bejgħ biss meta l-prodott ikun ġie magħmul fi Spanja
jew fil-Portugall. Meta l-prodott ikun magħmul fi Stati Membri oħrajn, “Sangría” jew “Sangria” tista’ tintuża biss biex
tissupplimenta d-denominazzjoni tal-bejgħ “xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat”, sakemm tkun akkumpanjata bilkliem: “prodott fi …”, segwit mill-isem tal-Istat Membru ta’ produzzjoni jew ta’ reġjun iktar ristrett.
(4) Clarea
Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat, li jkun inkiseb minn inbid abjad taħt l-istess kondizzjonijiet bħas-Sangría/
Sangria.
“Clarea” tista’ tintuża bħala denominazzjoni tal-bejgħ biss meta l-prodott ikun sar fi Spanja. Meta l-prodott ikun
magħmul fi Stati Membri oħrajn, “Clarea” tista’ tintuża biss biex tissupplimenta d-denominazzjoni tal-bejgħ “xorb
ibbażat fuq l-inbid aromatizzat”, sakemm tkun akkumpanjata mill-kliem: “prodott fi …”, segwit bl-isem tal-Istat
Membru ta’ produzzjoni jew ta’ reġjun iżjed ristrett.
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(5) Zurra
Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat li jinkiseb biż-żieda ta’ brandi jew spirtu tal-inbid kif definit fir-Regolament (KE)
Nru 110/2008 mas-Sangría/Sangria u l-Clarea, possibbilment biż-żieda ta’ biċċiet tal-frott. Il-qawwa alkoħolika attwali
skont il-volum ma għandhiex tkun anqas minn 9 % vol. u inqas minn 14 % vol..
(6) Bitter soda
Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat
— miksub minn “bitter vino” li l-kontenut tiegħu fil-prodott lest ma jridx ikun inqas minn 50 % skont il-volum,
— li miegħu jkun ġie miżjud id-dijossidu tal-karbonju jew ilma bil-gass, u
— li għandu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ mhux inqas minn 8 % vol., u inqas minn 10,5 % vol..
L-użu tal-kelma “bitter“(morr) f’dan il-kuntest għandu jkun mingħajr ħsara għall-użu tagħha biex tiddefinixxi prodotti
li ma jaqgħux fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament;
(7) Kalte Ente
Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat
— li huwa miksub mit-taħlita ta’ nbid, inbid semifrizzanti jew inbid semifrizzanti bil-gass ma’ nbid frizzanti jew
inbid frizzanti bil-gass,
— li miegħu jkunu ġew miżjuda sustanzi tal-lumi naturali jew estratti tagħhom, u
— għandu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ mhux inqas minn 7 % vol..
Il-prodott lest għandu jkun fih mhux inqas minn 25 % skont il-volum ta’ nbid frizzanti jew inbid frizzanti bil-gass.
(8) Glühwein
Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat
— li jinkiseb esklussivament minn inbid aħmar jew abjad,
— li jingħata togħma prinċipalment mill-kannella u/jew l-imsiemer tal-qronfol, u
— għandu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ mhux inqas minn 7 % vol..
Mingħajr ħsara għall-kwantitajiet tal-ilma li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Anness I, punt 2, iż-żieda tal-ilma hija
projbita.
Fejn dan jiġi preparat bl-inbid abjad, id-denominazzjoni tal-bejgħ “Glühwein” għandha tkun supplimentata bi kliem li
jindikaw inbid abjad, bħall-kelma”abjad”.
(9) Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas
Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat
— li jinkiseb esklussivament minn inbid aħmar jew abjad,
— li jingħata togħma prinċipalment mill-kannella u/jew l-imsiemer tal-qronfol,
— li għandu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ mhux inqas minn 7 % vol..
Fejn dan jiġi preparat bl-inbid abjad, id-denominazzjoni tal-bejgħ “Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas” għandha tkun
supplimentata bi kliem li jindika inbid abjad, bħall-kelma “abjad”.
(10) Maiwein
Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat
— li jinkiseb mill-inbid li fih ikunu ġew miżjuda Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.), pjanti jew
estratti tagħhom sabiex tiġi żgurata togħma predominanti tal-Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.),
u
— għandu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ mhux inqas minn 7 % vol..
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(11) Maitrank
Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat
— li jinkiseb mill-inbid abjad li fih ikunu ġew immaċerati, jew li magħhom ikunu ġew miżjuda estratti ta’ pjanti ta’
Galium odoratum (L.) Scop. (l-Asperula odorata L.) b’żieda ta’ larinġ u/jew frott ieħor, possibbilment fil-forma ta’
meraq, konċentrat jew estratti, u b’massimu ta’ 5 % zokkor li jagħti l-ħlewwa, u
— għandu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ mhux inqas minn 7 % vol..
(12) Pelin
Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat
— li jinkiseb mill-inbid aħmar jew abjad u taħlita speċifika ta’ ħxejjex aromatiċi,
— li għandu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ mhux inqas minn 8.5 % vol. u,
— li għandu kontenut ta’ zokkor imfisser bħala zokkor maqlub ta’ 45-50 gramma għal kull litru, u aċidità totali ta’
mhux inqas minn 3 grammi għal kull litru espressa bħala aċidu tartariku.
(13) Aromatizovaný dezert
Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat
— li jinkiseb mill-inbid aħmar jew abjad, zokkor u ħwawar għal mal-ħelu,
— li għandu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ mhux inqas minn 9 % vol., u inqas minn 12 % vol., u
— li għandu kontenut ta’ zokkor imfisser bħala zokkor maqlub ta’ 90-130 gramma għal kull litru, u aċidità totali ta’
mhux inqas minn 2,5 grammi għal kull litru espressa bħala aċidu tartariku.
“Aromatizovaný dezert” tista’ tintuża bħala denominazzjoni tal-bejgħ biss meta l-prodott ikun sar fir-Repubblika Ċeka.
Meta l-prodott ikun magħmul fi Stati Membri oħrajn, “Aromatizovaný dezert” tista’ tintuża biss biex tissupplimenta ddenominazzjoni tal-bejgħ “xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat”, sakemm tkun akkumpanjata bil-kliem “prodott fi
…” segwit bl-isem tal-Istat Membru ta’ produzzjoni jew ta’ reġjun iżjed ristrett.
C. DENOMINAZZJONIJIET TAL-BEJGĦ U DESKRIZZJONIJIET TA’ COCKTAILS AROMATIZZATI MAGĦMULA MILLPRODOTTI TAL-INBID
(1) Cocktail aromatizzat magħmul mill-prodotti tal-inbid
Prodott li jikkonforma mad-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 3(4).
L-użu tat-terminu “cocktail” f’din il-konnessjoni huwa mingħajr ħsara għall-użu tiegħu għad-definizzjoni ta’ prodotti li
ma jaqgħux fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament.
(2) Cocktail b’bażi ta’ nbid
Cocktail aromatizzat magħmul mill-prodotti tal-inbid
— li fih il-proporzjon ta’ most tal-għeneb konċentrat ma jaqbiżx 10 % tal-volum totali tal-prodott lest,
— li għandu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ inqas minn 7 % vol., u
— li fih il-kontenut ta’ zokkor, imfisser bħala zokkor maqlub huwa ta’ inqas minn 80 gramma għal kull litru.
(3) Cocktail aromatizzat b’bażi ta’ għeneb semifrizzanti
Cocktail aromatizzat magħmul mill-prodotti tal-inbid
— li jinkiseb esklussivament mill-most tal-għeneb,
— li għandu qawwa alkoħolika attwali skont il-volum ta’ inqas minn 4 % vol., u
— li fih id-dijossidu tal-karbonju miksub esklussivament mill-fermentazzjoni tal-prodotti użati.
(4) Cocktail tal-inbid frizzanti
Cocktail aromatizzat magħmul mill-prodotti tal-inbid, li jitħallat mal-inbid frizzanti.
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ANNESS III
TABELLA TA’ KORRELAZZJONI
Regolament (KEE) Nru 1601/91

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2(1) sa (4)

Artikolu 3 u Anness II

Artikolu 2(5)

Artikolu 6(1)

Artikolu 2(6)

Artikolu 6(2)

Artikolu 2(7)

—

Artikolu 3

Artikolu 4(1) u Anness I

Artikolu 4(1) to (3)

Artikolu 4(1) u Anness I

Artikolu 4(4)

Artikolu 4(3)

Artikolu 5

Artikolu 4(2)

Artikolu 6(1)

Artikolu 5(1) u (2)

Artikolu 6(2)(a)

Artikolu 5(4)

Artikolu 6(2)(b)

Artikolu 20(1)

Artikolu 6(3)

Artikolu 5(5)

Artikolu 6(4)

Artikolu 9

Artikolu 7(1) u (3)

—

Artikolu 7(2)

Artikolu 5(3)

Artikolu 8(1)

—

Artikolu 8(2)

Artikolu 5(1) u (2)

Artikolu 8(3)

Artikolu 6(3)

—

Artikolu 7

Artikolu 8(4), l-ewwel u t-tieni paragrafi

—

Artikolu 8(4), it-tielet paragrafu

Anness I, punt 3, it-tieni paragrafu

Artikolu 8(4a)

—

Artikolu 8(5) sa (8)

Artikolu 8

Artikolu 8(9)

—

Artikolu 9(1) to (3)

Artikolu 9(4)

Artikolu 31

Artikolu 32

Artikolu 10

Artikolu 11

Artikolu 10a

Artikoli 2, punt 3, u Artikoli 10 sa 30

MT
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Regolament (KEE) Nru 1601/91
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Dan ir-Regolament

Artikolu 11

Artikolu 1(3)

Artikoli 12 sa 15

Artikoli 33 and 34

—

Artikolu 35

Artikolu 16

Artikolu 36

Artikolu 17

Artikolu 37

Anness I

Anness I(3)(a)

Anness II

—
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REGOLAMENT (UE) Nru 252/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tas-26 ta’ Frar 2014
li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni u
s-setgħat delegati li għandhom jingħataw lill-Kummissjoni
għandhom jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lillKummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (3).

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

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207 tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,

(5)

Għaldaqstant ir-Regolament (KE) Nru 774/94 għandu
jkun emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Filwaqt li jaġixxu f’konformità mal-proċedura leġislattiva ordi
narja (1),

Ir-Regolament (KE) Nru 774/94 huwa emendat kif ġej:

Billi:

(1) L-Artikoli 7 u 8 jinbidlu b’dan li ġej:

(1)

(2)

(3)

(4)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 (2) jagħti
setgħat lill-Kummissjoni biex timplimenta wħud middispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament.
Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’
Lisbona, is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni taħt irRegolament (KE) Nru 774/94 għandhom jiġu allinjati
mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament
tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
Sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati ċerti elementi
mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 774/94, issetgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tatTFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward
tal-adozzjoni tal-emendi għal dak ir-Regolament, fil-każ li
jiġu aġġustati l-volumi u l-kondizzjonijiet tal-arranġa
menti tal-kwota, b’mod partikolari b’Deċiżjoni tal-Kunsill
li jiġi konkluż ftehim ma’ pajjiż terz individwali jew
aktar. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni
jkollha konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma prepara
torja tagħha, inklużi dawk fil-livell tal-esperti. IlKummissjoni, meta tkun qiegħda tipprepara u tfassal
atti delegati, għandha tiżgura trasmissjoni simultanja,
f’waqtha u adatta tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill.
Biex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-impli
mentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 774/94 fir-rigward
tar-regoli meħtieġa għall-amministrazzjoni tal-arranġa
menti tal-kwota msemmija f’dak ir-Regolament,

(1) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Jannar 2014 (għadha
ma ġietx ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas17 ta’ Frar 2014.
(2) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 tad-29 ta’ Marzu 1994 li
jiftaħ u jipprevedi l-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti tat-tariffa Komu
nitarja għal-laħam taċ-ċanga ta’ kwalità għolja, u għal-laħam talmajjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta’ nuħħala, ilfrak iebes u fdalijiet oħra (ĠU L 91, 8.4.1994, p. 1).

“Artikolu 7
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazz
joni, tadotta regoli meħtieġa għall-amministrazzjoni talarranġamenti tal-kwota msemmija f’dan ir-Regolament u,
skont kif ikun meħtieġ:
(a) id-dispożizzjonijiet li jiggarantixxu n-natura, il-proven
jenza u l-oriġini tal-prodott;
(b) id-dispożizzjoni marbuta mar-rikonoxximent tad-doku
ment li jippermetti li jiġu vverifikati l-garanziji msem
mija fil-punt (a); u
(c) il-ħruġ tal-liċenzji ta’ importazzjoni u t-terminu tal-vali
dità tagħhom.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Arti
kolu 8b(2).
Artikolu 8
Sabiex ikun hemm konformità mal-impenji internazzjonali
u fejn il-volumi u l-kondizzjonijiet oħra tal-arranġamenti
tal-kwota msemmija f’dan ir-Regolament jiġu aġġustati
mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill jew mill-Kunsill,
b’mod partikolari b’Deċiżjoni tal-Kunsill li jiġi konkluż
ftehim ma’ pajjiż terz jew aktar, il-Kummissjoni hija b’dan
mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità malArtikolu 8a fir-rigward tal-emendi li jirriżultaw meħtieġa
għal dan ir-Regolament.”.
(3) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar
il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju millKummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011,
p. 13).
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Artikolu 8b

(2) Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:
“Artikolu 8a
1.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija
lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti
f’dan l-Artikolu.
2.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija flArtikolu 8 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’
ħames snin mid-9 ta’ April 2014. Il-Kummissjoni għandha
tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar
tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames
snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatika
ment għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament
Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni
mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull
perijodu.
3.
Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8 tista’ tiġi
rrevokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm iddelega tas-setgħa speċifikata f’dik id-Deċiżjoni. Hija għandha
ssir effettiva fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard
speċifikata hemmhekk. Ma għandhiex taffettwa l-validità
ta’ atti ddelegati diġà fis-seħħ.
4.
Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha
tinnotifikah b’mod simultanju lill-Parlament Ewropew u lillKunsill.
5.
Att delegat adottat skont l-Artikolu 8 għandu jidħol
fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parla
ment Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-noti
fika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew
jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-Parlament
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummiss
joni li mhux ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi
estiż b’xahrejn b’inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew talKunsill.

1.
Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat
għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli stabbilit
bl-Artikolu 229 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 talParlament Ewropew u tal-Kunsill (*). Dak il-Kumitat għandu
jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**).
2.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japp
lika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
3.
Fejn l-opinjoni tal-kumitat għandha tinkiseb bi proċe
dura bil-miktub, dik il-proċedura għandha tintemm
mingħajr riżultat meta, fil-limitu ta’ żmien għall-għoti talopinjoni, il-president tal-kumitat jiddeċiedi hekk, jew millinqas kwart tal-membri tal-kumitat jitolbu hekk.
___________
(*) Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi
prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill
(KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru
1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347,
20.12.2013, p. 671).
(**) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbi
lixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet
ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju millKummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU
L 55, 28.2.2011, p. 13).”.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum
wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

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

Magħmul fi Strasburgu, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

20.3.2014

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-kodifikazzjoni

L-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament ser tinvolvi numru sostanzjali ta’ emendi għall-atti inkwistjoni. Sabiex
titjieb il-leġġibbiltà tal-atti kkonċernati, il-Kummissjoni ser tipproponi kodifikazzjoni tal-atti malajr kemm
jista’ jkun ladarba jiġi adottat ir-Regolament, u mhux aktar tard mit-30 ta’ Settembru 2014.

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar atti delegati

Fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tfakkar fl-impenn li ħadet fil-paragrafu 15 tal-Ftehim Qafas
dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea biex tipprovdi lill-Parlament linformazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha dwar il-laqgħat tagħha mal-esperti nazzjonali fil-qafas tal-ħidma
tagħha rigward it-tħejjija ta’ atti delegati.
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REGOLAMENT (UE) Nru 253/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tas-26 ta’ Frar 2014
li jemenda r-Regolament (UE) Nru 510/2011 bil-għan li jiġu ddefiniti l-modalitajiet biex tintlaħaq ilmira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

(3)

Jixraq li jiġi ċċarat li, għall-fini tal-verifika tal-konformità
mal-mira ta’ 147 g CO2/km, l-emissjonijiet ta’ CO2 għan
dhom jibqgħu jitkejlu f’konformità mar-Regolament (KE)
Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u t-teknoloġiji innovat
tivi.

(4)

Skont l-analiżi teknika li saret għall-valutazzjoni talimpatt, it-teknoloġiji meħtieġa biex tintlaħaq il-mira ta’
147 g CO2/km huma disponibbli u t-tnaqqis meħtieġ
jista’ jinkiseb bi spiża inqas milli kien stmat fl-analiżi
teknika preċedenti li saret qabel l-adozzjoni tar-Regola
ment (UE) Nru 510/2011. Barra minn hekk, naqas ukoll
id-distakk bejn il-medja attwali tal-emissjonijiet speċifiċi
ta’ CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda u l-mira ta’
147 g CO2/km. Għalhekk, il-fattibbiltà li tintlaħaq il-mira
sal-2020 ġiet konfermata.

(5)

B’rikonoxximent tal-impatt sproporzjonat fuq l-iżgħar
manifatturi li jirriżulta minn konformità ma’ miri għal
emissjonijiet speċifiċi ddefiniti abbażi tal-utilità talvettura, il-piż amministrattiv sostanzjali tal-proċedura
tad-deroga u l-benefiċċju riżultanti marġinali f’termini
ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ CO2 mill-vetturi li
jinbiegħu minn dawk il-manifatturi, il-manifatturi respon
sabbli għal inqas minn 1 000 vettura kummerċjali ħafifa
ġdida rreġistrati fl-Unjoni għandhom ikunu esklużi millkamp ta’ applikazzjoni tal-mira għall-emissjonijiet speċi
fiċi u l-primjum għal eċċess ta’ emissjonijiet.

(6)

Il-proċedura biex tingħata deroga lil manifatturi żgħar
għandha tkun simplifikata biex ikun hemm aktar flessib
biltà f’termini ta’ meta għandha tiġi ppreżentata
applikazzjoni għal deroga minn dawn il-manifatturi u
meta għandha l-Kummissjoni tagħti tali deroga.

(7)

Sabiex l-industrija tal-karozzi tkun tista’ tagħmel inves
timent u innovazzjoni fit-tul ikun tajjeb li jiġu pprovduti
indikazzjonijiet kif ir-Regolament (UE) Nru 510/2011
għandu jiġi emendat għall-perijodu lil hinn mill-2020.
Dawk l-indikazzjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq
valutazzjoni tar-rata meħtieġa ta’ tnaqqis f’konformità
mal-miri tal-Unjoni fit-tul rigward il-klima u l-implikazz
jonijiet għall-iżvilupp ta’ teknoloġija kosteffettiva li
tnaqqas is-CO2 għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda.

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 192(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,

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

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu f’konformità mal-proċedura leġislattiva ordi
narja (2),

Billi:

(1)

(2)

Taħt l-Artikolu 13(1) tar-Regolament (UE) Nru 510/2011
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), il-Kummissjoni
għandha, soġġett għall-konferma tal-fattibbiltà ta’ dan,
tirrivedi l-modalitajiet biex tintlaħaq il-mira ta’ 147 g
CO2/km sal-2020, inklużi l-formoli stabbiliti fl-Anness I
ta’ dak ir-Regolament u d-derogi previsti fl-Artikolu 11
tiegħu. Huwa kunsiljabbli li dan ir-Regolament ikun
kemm jista’ jkun newtrali mil-lat tal-kompetizzjoni,
soċjalment ġust u sostenibbli.

Fid-dawl tar-rabta bejn l-emissjonijiet ta’ CO2 u l-konsum
ta’ karburant, id-definizzjoni tal-modalitajiet biex
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 mill-vetturi kummerċjali
ħfief tista’ tikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis tal-konsum
tal-karburant u tal-ispejjeż relatati għas-sidien ta’ tali
vetturi b’mod kosteffettiv.

(1) ĠU C 44, 15.2.2013, p. 109.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Jannar 2014 (għadha
mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tal11 ta’ Frar 2014.
(3) Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-11 ta’ Mejju 2011 li jistabbilixxi standards ta’ rendiment firrigward tal-emissjonijiet tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala
parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet
tas-CO2 minn vetturi ħfief (ĠU L 145, 31.5.2011, p. 1).

(4) Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bilmutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u
ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal infor
mazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 171,
29.6.2007, p. 1).
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Il-Kummissjoni għandha, sal-2015, tirrivedi tali aspetti u
tippreżenta rapport dwar il-konklużjonijiet tagħha lillParlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapport għandu
jinkludi, fejn ikun il-każ, proposti biex ir-Regolament
(UE) Nru 510/2011 jiġi emendat fir-rigward tal-istabbili
ment ta’ miri għall-emissjonijiet ta’ CO2 għal vetturi
kummerċjali ħfief ġodda lil hinn mill-2020, inkluż ilpossibbiltà li tiġi stabbilita mira realistika u li tista’
tinkiseb għall-2025, abbażi ta’ valutazzjoni komprensiva
tal-impatt li tkun tikkunsidra l-kompetittività kontinwa
tal-industrija u l-industriji li jiddipendu minnha, filwaqt
li jsegwi perkors ċar għat-tnaqqis tal-emissjonijiet f’kon
formità mal-miri fit-tul tal-Unjoni rigward il-klima. Meta
tfassal dawn il-proposti, il-Kummissjoni għandha tiżgura
li dawn ikunu kemm jista’ jkun newtrali mil-lat talkompetizzjoni u li jkunu soċjalment ġusti u sostenibbli.

(8)

L-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra relatati malprovvista tal-enerġija u l-manifattura u r-rimi tal-vetturi
huma komponenti sinifikanti tal-marka tal-karbonju
globali attwali tat-trasport bit-triq u li x’aktarx ser
ikollhom importanza sinifikattivament ogħla fil-ġejjieni.
Għalhekk, għandha tittieħed azzjoni ta’ politika li tigg
wida lill-manifatturi lejn soluzzjonijiet ottimali li jikkun
sidraw, b’mod partikolari, l-emissjonijiet tal-gassijiet b’ef
fett ta’ serra assoċjati mal-ġenerazzjoni tal-enerġija fornita
lill-vetturi bħall-elettriku u l-karburanti alternattivi u li
tiżgura li dawk l-emissjonijiet upstream ma jħassrux ilbenefiċċji relatati mat-titjib fl-użu operazzjonali tal-ener
ġija tal-vetturi li qegħdin jiġu mmirati taħt ir-Regolament
(UE) Nru 510/2011.

(9)

Taħt l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (UE) Nru
510/2011, il-Kummissjoni hija meħtieġa tippubblika
rapport dwar id-disponibbiltà ta’ data dwar il-marka talkarbonju u l-piż tat-tagħbija u l-użu tagħhom bħala para
metri ta’ utilità sabiex jiġu stabbiliti l-miri għall-emiss
jonijiet speċifiċi ta’ CO2 kif espressi mill-formoli stabbiliti
fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 510/2011. Għal
kemm dik id-dejta hija disponibbli u l-użu potenzjali
tagħha ġie vvalutat fil-valutazzjoni tal-impatt, ġie konkluż
li huwa iktar kosteffettiv li tinżamm il-massa fi stat ta’
tħaddim bħala l-parametru ta’ utilità għall-mira tal-2020
għall-vetturi kummerċjali ħfief.

(10)

Huwa kunsiljabbli li jinżamm l-approċċ li bih il-mira tiġi
stabbilita abbażi ta’ relazzjoni lineari bejn l-utilità talvettura kummerċjali ħafifa u l-mira tagħha għall-emiss
jonijiet ta’ CO2 kif espress permezz tal-formoli stabbiliti
fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 510/2011, billi dan
jippermetti li tinżamm id-diversità tas-suq tal-vetturi
kummerċjali ħfief, u l-kapaċità tal-manifatturi li jindi
rizzaw il-ħtiġijiet differenti tal-konsumaturi, biex b’hekk
tiġi evitata kwalunkwe distorsjoni mhux ġustifikata
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fil-kompetizzjoni. Madankollu, jixraq li dak l-approċċ jiġi
aġġornat biex tiġi riflessal-aħħar data disponibbli dwar irreġistrazzjonijiet ta’ vetturi kummerċjali ħfief ġodda.

(11)

Fil-valutazzjoni tal-impatt tagħha, il-Kummissjoni qieset
id-disponibbiltà tad-data dwar il-marka tal-karbonju u lużu tal-marka tal-karbonju bħala l-parametru ta’ utilità
fil-formoli stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE)
Nru 510/2011. Abbażi ta’ dik il-valutazzjoni, ilKummissjoni kkonkludiet li l-parametru ta’ utilità użat
fil-formola għall-2020 għandu jkun il-massa.

(12)

Taħt ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (1) il-Kummissjoni hija meħtieġa
tagħmel valutazzjoni tal-impatt sabiex tirrivedi l-proċe
duri tal-ittestjar bl-għan li jiġi rifess b’mod adegwat irrendiment reali tal-emissjonijiet reali ta’ CO2 tal-karozzi.
Ir-Regolament (UE) Nru 510/2011 jestendi r-reviżjoni
tal-proċedura ta’ testijiet biex din tinkludi l-vetturi
kummerċjali ħfief. Jeħtieġ li ċ-“Ċiklu Ġdid tas-Sewqan
Ewropew” (NEDC), li jintuża attwalment, jiġi emendat
biex jiġi żgurat li dan jirrappreżenta l-kondizzjonijiet
reali tas-sewqan u biex tiġi evitata s-sottovalutazzjoni
tal-emissjonijiet reali ta’ CO2 u l-konsum reali ta’ karbu
rant. Għandu jintlaħaq qbil dwar proċedura tal-ittestjar
ġdida, aktar realistika u affidabbli hekk kif dan ikun
fattibbli. Il-ħidma f’din id-direzzjoni qed tipproċedi
permezz tal-iżvilupp ta’ proċedura internazzjonali ta’
testijiet għall-vetturi ħfief (World Light Duty Test WLDP) fil-qafas tal-Kummissjoni Ekonomika għallEwropa tan-Nazzjonijiet Uniti iżda din għadha mhijiex
kompluta. Sabiex jiġi żgurat li l-emissjonijiet speċifiċi ta’
CO2 kkwotati għall-karozzi ġodda tal-passiġġieri u lvetturi kummerċjali ħfief ġodda jsiru jikkonformaw
aktar mill-qrib mal-emissjonijiet attwalment iġġenerati
matul kondizzjonijiet normali ta’ użu, id-WLTP għandha
tiġi applikata mill-aktar fis possibbli. Fid-dawl ta’ dak ilkuntest, l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 510/2011
jistabbilixxi limiti tal-emissjonijiet għall-2020 kif imkejla
skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-Anness XII
tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 (2).
Meta jiġu emendati l-proċeduri tal-ittestjar, il-limiti stab
biliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 510/2011
għandhom jiġu aġġustati biex jiżguraw restrizzjonijiet
komparabbli għall-manifatturi u l-klassijiet tal-vetturi.
Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha tagħmel studju
robust ta’ korrelazzjoni bejn l-NEDC u ċ-ċikli ta’ testijiet
ġodda tad-WLTP biex jiġi żgurat li dan jirrappreżenta
kondizzjonijiet reali ta’ sewqan.

(1) Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tat-23 ta’ April 2009 li jistabbilixxi standards ta’ rendiment għallemissjonijiet minn karozzi ġodda tal-passiġġieri bħala parti millapproċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2
minn vetturi ħfief (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1).
(2) Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 tat-18 ta’ Lulju
2008 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar lapprovazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet
ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u
Euro 6) u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manu
tenzjoni tal-vettura (ĠU L 199, 28.7.2008, p. 1).
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Bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-emissjonijiet dinjija reali jiġu
riflessi, b’mod adegwat, u li l-valuri mkejla ta’ CO2 jkunu
strettament komparabbli, il-Kummissjoni għandha tiżgura
li dawk l-elementi fil-proċeduri tal-ittestjar li għandhom
influwenza sinifikanti fuq l-emissjonijiet imkejla ta’ CO2
jiġu strettament iddefiniti sabiex jiġi evitat l-użu ta’ fles
sibbiltajiet ta’ ċikli ta’ testijiet mill-manifatturi. Id-devjazz
jonijiet bejn il-valuri tal-emissjonijiet ta’ CO2 talapprovazzjoni tat-tip u l-emissjonijiet derivati minn
vetturi offruti għall-bejgħ għandhom jiġu indirizzati,
inkluż billi tiġi kkunsidrata proċedura tal-ittestjar talkonformità waqt is-servizz li għandha tiżgura l-ittestjar
indipendenti ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ vetturi għallbejgħ, kif ukoll modi kif jiġu indirizzati l-każijiet ta’
diverġenza sostanzjali murija bejn l-istħarriġ u l-emiss
jonijiet ta’ CO2 inizjali tal-approvazzjoni tat-tip.

(14)

Minħabba li l-objettiv ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li
jiġu definiti l-modalitajiet biex tinkiseb il-mira tal-2020
li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 minn vetturi kummer
ċjali ħfief ġodda, ma jistax jinkiseb suffiċjentement millIstati Membri iżda jista’, pjuttost, minħabba l-iskala u leffetti tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni
tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tassussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar lUnjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-propor
zjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament
ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb
dak l-objettiv.

(15)

Għalhekk, ir-Regolament (UE) Nru 510/2011 għandu jiġi
emendat kif meħtieġ,
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“1.
Permezz ta’ applikazzjoni minn fornitur jew
manifattur, għandu jiġi kkunsidrat l-iffrankar ta’ CO2
miksub permezz tal-użu ta’ teknoloġiji innovattivi jew
taħlita ta’ teknoloġiji innovattivi (‘pakketti ta’ teknoloġija
innovattiva’).
Il-kontribut totali ta’ dawk it-teknoloġiji biex titnaqqas
il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi ta’ manifattur jista’ jkun
sa 7 g CO2/km.”;
(b) fil-paragrafu 2, il-parti introduttorja hija sostitwita b’dan
li ġej:
“2.
Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti
ta’ implimentazzjoni, dispożizzjonijiet dettaljati għal
proċedura ta’ approvazzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi
jew pakketti ta’ teknoloġija innovattiva msemmija filparagrafu 1, sal-31 ta’ Diċembru 2012. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità
mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14(2)
ta’ dan ir-Regolament. Dawk id-dispożizzjonijiet dettal
jati għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet
stabbiliti taħt l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru
443/2009, u jkunu bbażati fuq il-kriterji li ġejjin għatteknoloġiji innovattivi:”.
(5) l-Artikolu 13 huwa emendat kif ġej:
(a) il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Ir-Regolament (UE) Nru 510/2011 huwa emendat kif ġej:
(1) fl-Artikolu 1, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“2.
Mis-sena 2020 ‘il quddiem, dan ir-Regolament jistab
bilixxi mira ta’ 147 g CO2/km għall-medja tal-emissjonijiet
ta’ vetturi kummerċjali ħfief ġodda rreġistrati fl-Unjoni, kif
imkejla f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 715/2007 u
l-miżuri implimentattivi tiegħu, u teknoloġiji innovattivi.”.
(2) fl-Artikolu 2 jiżdied il-paragrafu li ġej:
“4.
L-Artikolu 4, l-Artikolu 8(4)(b) u (c), l-Artikolu 9 u lArtikolu 10(1)(a) u (c) ma għandhomx japplikaw għal mani
fattur li, flimkien mal-impriżi kollha assoċjati miegħu, jkun
responsabbli għal inqas minn 1 000 vettura kummerċjali
ħafifa ġdida rreġistrati fl-Unjoni fis-sena kalendarja preċe
denti.”.
(3) fl-Artikolu 11(3) titħassar l-aħħar sentenza.
(4) l-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej:
(a) il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.
Sal-31 ta’ Diċembru 2015, il-Kummissjoni
għandha tirrivedi l-miri għall-emissjonijiet speċifiċi u lmodalitajiet stabbiliti fih, kif ukoll l-aspetti oħra ta’ dan
ir-Regolament sabiex tistabbilixxi il-miri għall-emissjoni
jiet ta’ CO2 għal vetturi kummerċjali ħfief ġodda għallperijodu lil hinn mill-2020. F’dak ir-rigward, il-valutazz
joni tar-rata ta’ tnaqqis meħtieġa għandha tikkonforma
mal-miri tal-Unjoni fit-tul rigward il-klima u l-impli
kazzjonijiet għall-iżvilupp ta’ teknoloġija kosteffettiva li
tnaqqas is-CO2 għall-vetturi kummerċjali ħfief. IlKummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill bir-riżultat ta’ dik l-analiżi. Dak
ir-rapport għandu jinkludi kwalunkwe proposta adatta
biex dan ir-Regolament jiġi emendat, inkluż l-iffissar,
possibbilment, ta’ mira realistika u li tista’ tinkiseb, ibba
żata fuq valutazzjoni komprensiva tal-impatt li ser
tikkunsidra l-kompetittività kontinwa tal-industrija talvetturi kummerċjali ħfief u l-industriji li jiddipendu
minnha. Meta tfassal dawn il-proposti, il-Kummissjoni
għandha tiżgura li dawn ikunu kemm jista’ jkun
newtrali mil-lat tal-kompetizzjoni u li jkunu soċjalment
ġusti u sostenibbli.”;
(b) il-paragrafu 6 huwa emendat kif ġej:
(i) it-tieni subparagrafu jitħassar;
(ii) ir-raba’ subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:
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“Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ impli
mentazzjoni, tiddetermina l-parametri ta’ korrelazz
joni meħtieġa sabiex kwalunkwe bidla tiġi riflessa filproċedura regolatorja tal-ittestjar għall-kejl ta’ emiss
jonijiet speċifiċi ta’ CO2 imsemmija fir-Regolament
(KE) Nru 715/2007 u r-Regolament tal-Kummissjoni
(KE) Nru 692/2008 (*). Dawk l-atti ta’ implimen
tazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità malproċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14(2) ta’
dan ir-Regolament.
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“2a.
Fejn il-Kumitat imsemmi fil-paragrafu 1 ma jagħti lebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta labbozz ta’ att ta’ implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet
subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru
182/2011.”.

(7) fil-punt 1 tal-Anness I jiżdied il-punt li ġej:

“(c) mill-2020:
Is-setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati tingħata lillKummissjoni f’konformità mal-Artikolu 15, u
soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 16 u
17 biex tadatta l-formoli stabbiliti fl-Anness I
permezz tal-użu tal-metodoloġija adottata skont lewwel subparagrafu, filwaqt li tiżgura li, taħt ilproċedura tal-ittestjar ġdida u dik preċedenti, ikunu
meħtieġa rekwiżiti ta’ tnaqqis b’restrizzjonijiet
komparabbli għall-manifatturi u vetturi ta’ utilitajiet
differenti.
___________
(*) Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008
tat-18 ta’ Lulju 2008 li jimplimenta u jemenda rRegolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007
dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bilmutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi
ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali
(Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-infor
mazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni talvettura (ĠU L 199, 28.7.2008, p. 1).”.

(6) fl-Artikolu 14 jiżdied il-paragrafu li ġej:

Emissjonijiet speċifiċi indikattivi ta’
CO2 ¼ 147 þ a · ðM Ä M0 Þ

fejn:

M = il-massa tal-vettura f’kilogrammi (kg)

M0 = il-valur adottat skont l-Artikolu 13(5)
a

= 0,096.”.

Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Strasburgu, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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REGOLAMENT (UE) Nru 254/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tas-26 ta’ Frar 2014
dwar programm pluriennali tal-konsumaturi għas-snin 2014-2020 u li jħassar id-Deċiżjoni (KE) Nru
1926/2006/KE
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

(3)

Il-programm pluriennali tal-konsumaturi għas-snin 20142020 (“il-Programm”) għandu jikkontribwixxi għalliżgurar ta’ livell għoli ta’ protezzjoni għall-konsumaturi
u jappoġġa bis-sħiħ l-ambizzjonijiet ta’ Ewropa 2020 firrigward tat-tkabbir u l-kompetittività billi jiġu integrati lkwistjonijiet speċifiċi ta’ tħassib identifikati fl-Ewropa
2020 dwar l-aġenda diġitali għall-Ewropa sabiex jiġi
żgurat li d-diġitalizzazzjoni effettivament twassal għal
żieda fil-ġid tal-konsumaturi, dwar it-tkabbir sostenibbli
billi nimxu lejn tendenzi ta’ konsum aktar sostenibbli,
dwar l-inklużjoni soċjali billi titqies is-sitwazzjoni speċi
fika ta’ konsumaturi vulnerabbli u l-bżonn ta’ popolazz
joni li qed tixjieħ, u dwar ir-regolamentazzjoni intelliġenti
fost l-oħrajn permezz ta’ azzjonijiet ta’ monitoraġġ tassuq tal-konsumatur li jgħinu fit-tfassil ta’ regolamenti
intelliġenti u mmirati.

(4)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Mejju 2012
bit-titolu ‘Aġenda għall-Konsumaturi Ewropej - Spinta
lill-fiduċja u lit-tkabbir’ (l-‘Aġenda għall-Konsumaturi’),
tistabbilixxi qafas strateġiku għall-politika tal-konsumaturi
tal-Unjoni għas-snin li ġejjin billi tappoġġa l-interessi talkonsumaturi fil-politiki kollha tal-Unjoni. L-għan talAġenda għall-Konsumaturi huwa li tinħoloq strateġija li
permezz tagħha l-azzjoni politika tappoġġa b’mod effiċ
jenti u effettiv lill-konsumaturi matul ħajjithom, billi tiġi
żgurata s-sikurezza tal-prodotti u s-servizzi għaddispożizzjoni tagħhom, billi jiġu infurmati u edukati,
billi jiġu appoġġati kopri li jirrappreżentawhom, billi
jissaħħu d-drittijiet tagħhom, billi jingħataw aċċess
għall-ġustizzja u r-rimedji u billi jiġi żgurat li l-leġislazz
joni tal-konsumaturi tkun infurzata.

(5)

It-tnaqqis riċenti fir-ritmu ekonomiku kixef għadd ta’
nuqqasijiet u inkonsistenzi fis-suq intern, li kellhom
implikazzjonijiet negattivi fuq il-fiduċja tal-konsumaturi
u taċ-ċittadini. Filwaqt li jeħtieġ li jiġu rikonoxxuti rrestrizzjonijiet baġitarji li l-Unjoni qiegħda topera
bihom bħalissa, l-Unjoni, madankollu, għandha tipprovdi
mezzi finanzjarji adegwati sabiex ikunu jistgħu jintlaħqu
l-miri tal-Programm u għalhekk għandha tiġi appoġġata
l-Ewropa 2020.

(6)

L-eliminazzjoni tal-ostakoli li fadal mhux ġustifikati u
sproporzjonati għall-funzjonament xieraq tas-suq intern
u t-titjib tal-fiduċja u taċ-ċittadini fis-sistema, partikolar
ment waqt ix-xiri transfruntiera, huma essenzjali għattwettiq tas-suq intern. L-Unjoni għandha timmira li
toħloq il-kundizzjonijiet it-tajbin biex tagħti s-setgħa
lill-konsumaturi billi tipprovdilhom l-għodod suffiċjenti,
l-għarfien u l-kompetenza biex dawn jieħdu deċiżjonijiet
meqjusa u infurmati u billi żżid is-sensibilizzazzjoni talkonsumaturi.

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 169 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,

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

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

(2)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010
intitolata “L-Istrateġija Ewropa 2020 – Strateġija għal
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” (‘Ewropa
2020’) tagħmel sejħa sabiex liċ-ċittadini tingħatalhom
is-setgħa li jipparteċipaw bis-sħiħ fis-suq intern, li jeħtieġ
li jissaħħu l-abbiltà u l-fiduċja tagħhom biex jixtru
prodotti u servizzi transkonfinali, b’mod partikolari
online.

L-Unjoni tikkontribwixxi biex jiġi żgurat livell għoli ta’
protezzjoni tal-konsumatur u biex il-konsumaturi
jitqiegħdu fil-qalba tas-suq intern billi tappoġġa u
tikkumplimenta l-politiki tal-Istati Membri b’mod li
tiżgura li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jgawdu b’mod sħiħ ilbenefiċċji tas-suq intern u li, b’hekk, is-sigurtà u l-interessi
legali u ekonomiċi tagħhom jiġu protetti sew permezz ta’
azzjonijiet konkreti.

(1) ĠU C 181, 21.6.2012, p. 89.
(2) ĠU C 225, 27.7.2012, p. 217.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Jannar 2014 (għadha
mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill
tal-11 ta’ Frar 2014.
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(8)

(9)

(10)
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Dan ir-Regolament jikkunsidra l-ambjent ekonomiku,
soċjali u tekniku u l-isfidi assoċjati li qed jinħolqu.
B’mod partikolari, azzjonijiet finanzjati taħt il-Programm
għandhom ifittxu li jindirizzaw kwistjonijiet marbuta
mal-globalizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni, il-livell li dejjem
qed jikber tal-kumplessità tad-deċiżjonijiet li jridu
jagħmlu l-konsumaturi, il-bżonn li jsiru passi lejn
tendenzi ta’ konsum aktar sostenibbli, it-tixjiħ tal-popo
lazzjoni, l-esklużjoni soċjali u l-kwistjoni tal-konsumaturi
vulnerabbli. L-integrazzjoni tal-interessi tal-konsumaturi
fil-politiki kollha tal-Unjoni, skont l-Artikolu 12 tatTrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),
hija prijorità kbira. Il-koordinazzjoni ma’ politiki u prog
rammi oħra tal-Unjoni hija parti ċentrali sabiex jiġi
żgurat li l-interessi tal-konsumatur jingħataw kunside
razzjoni sħiħa f’politiki oħra. Sabiex jiġu promossi ssinerġiji u tiġi evitata d-duplikazzjoni, fondi u programmi
oħra tal-Unjoni għandhom jipprevedu appoġġ finanzjarju
għall-integrazzjoni tal-interessi tal-konsumatur fl-oqsma
rispettivi tagħhom.

tal-Programm. Dan ir-Regolament ikompli jibni fuq lazzjonijiet
iffinanzjati
skont
id-Deċiżjoni
Nru
1926/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(11)

Huwa importanti li jissaħħaħ il-ħarsien tal-konsumatur.
Biex jinkiseb dak l-objettiv ġenerali, iridu jiġu stabbiliti
objettivi speċifiċi rigward is-sigurtà, l-informazzjoni u ledukazzjoni tal-konsumatur u l-appoġġ għall-organiz
zazzjonijiet tal-konsumatur fil-livell tal-Unjoni, id-drittijiet
u r-rimedji kif ukoll l-infurzar tad-drittijiet tal-konsuma
tur. Il-valur u l-impatt tal-miżuri meħudin taħt il-Prog
ramm għandhom jiġu monitorjati u evalwati regolarment
sabiex jiġi ffaċilitat tfassil ta’ politika aktar intelliġenti flinteress tal-konsumaturi. Sabiex tiġi evalwata l-politika
tal-konsumatur u b’mod partikolari l-impatt preċiż talmiżuri meħuda, għandhom jiġu żviluppati indikaturi, li
madankollu l-valur tagħhom għandu jitqies f’kuntest usa’.

(12)

Huwa importanti li tittejjeb il-fiduċja tal-konsumatur.
Sabiex jintlaħaq dak l-objettiv, jeħtieġ li jissaħħaħ ilkamp ta’ applikazzjoni għal azzjoni, b’mod partikolari
permezz ta’ appoġġ finanzjarju xieraq lil organizzazzjoni
jiet tal-konsumatur fil-livell tal-Unjoni u ċ-ċentri Ewropej
tal-konsumaturi, b’kont meħud tar-rwol prinċipali
tagħhom li jipprovdu informazzjoni u assistenza lillkonsumaturi
fir-rigward
tad-drittijiet
tagħhom,
jappoġġaw lill-konsumaturi fit-tilwim tal-konsumaturi,
b’mod partikolari fir-rigward tal-aċċess għal mekkaniżmi
xierqa għas-soluzzjoni għat-tilwim, u jippromwovu l-inte
ressi tal-konsumaturi fil-funzjonament korrett tas-suq
intern. Dawk l-organizzazzjonijiet u ċ-ċentri għandu
jkollhom il-kapaċità li jtejbu l-protezzjoni u l-fiduċja
tal-konsumaturi billi jaġixxu skont il-każ u jagħtu għaj
nuna, informazzjoni u edukazzjoni personalizzata għallindividwu.

(13)

Jeħtieġ li jiġu stipulati l-azzjonijiet eliġibbli li permezz
tagħhom jinkisbu dawk l-objettivi.

(14)

Jeħtieġ li jiġu ddefiniti l-kategoriji tal-benefiċjarji poten
zjali eliġibbli għall-għotjiet.

(15)

F’dan ir-Regolament hemm inkluż ammont ta’ referenza
finanzjarja għall-Programm, fis-sens tal-punt 17 talFtehim Interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn
il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar
id-dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni fi kwistjoni
jiet baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (4), mingħajr
ma s-setgħat baġitarji tal-Parlament Ewropew u talKunsill, kif stabbiliti fit-TFUE, jiġu affettwati b’dan.

Il-Programm għandu jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni
għall-konsumaturi kollha, b’attenzjoni partikolari għallkonsumaturi vulnerabbli, sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi
tagħhom u jissaħħu l-kapaċitajiet tagħhom, kif ġie mitlub
fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ Mejju
2012 dwar strateġija għat-tisħiħ tad-drittijiet tal-konsu
maturi vulnerabbli (1). B’mod partikolari, il-Programm
għandu jiżgura li konsumaturi vulnerabbli jkollhom
aċċess għal informazzjoni dwar il-prodotti u s-servizzi,
sabiex ikollhom opportunitajiet indaqs biex jagħmlu
għażliet ħielsa u informati, speċjalment billi l-konsuma
turi vulnerabbli jista’ jkollhom diffikultajiet fl-aċċess u lfehim tal-informazzjoni tal-konsumaturi, u għalhekk
jirriskjaw li jiġu żgwidati.

Il-Programm għandu b’mod partikolari jqis it-tfal, inkluż
billi jaħdem mal-partijiet interessati biex jiġi żgurat limpenn tagħhom lejn reklamar responsabbli għall-mino
renni, b’mod partikolari biex jiġi miġġieled ir-reklamar
qarrieqi online.

Għandhom jiġu stabbiliti azzjonijiet fil-Programm, li jipp
rovdi qafas tal-Unjoni għall-finanzjament tagħhom.
F’konformità mal-Artikolu 54 tar-Regolament (UE, Eura
tom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u talKunsill (2), dan ir-Regolament għandu jipprovdi l-bażi
legali għal dawk l-azzjonijiet u għall-implimentazzjoni

(1) ĠU C 264E, 13.9.2013, p. 11.
(2) Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill tal- 25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament
tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012,
p. 1).
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(3) Deċiżjoni (KE) Nru 1926/2006/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tat- 18 ta’ Diċembru 2006 li tistabbilixxi programm ta’
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-konsumatur (20072013) (ĠU L 404, 30.12.2006, p. 39).
(4) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
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(16)

Fl-ispirtu tal-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, ta’ tras
parenza u flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-Programm,
il-kontinwazzjoni tal-aġenzija eżekuttiva għandha tkun
permissibbli jekk ikunu sodisfatti r-rekwiżiti kollha stab
biliti permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
58/2003 (1).

(17)

In-nefqa tal-fondi tal-Unjoni u tal-Istati Membri fil-qasam
tas-sikurezza tal-konsumaturi, l-edukazzjoni, id-drittijiet u
l-infurzar għandha tkun koordinata aħjar sabiex tiġi
żgurata l-kumplimentarjetà, l-effiċjenza u l-viżibbiltà
aħjar, kif ukoll biex jinkisbu sinerġiji baġitarji aħjar.

(18)

Il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea jipprovdi
għal kooperazzjoni fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsu
matur bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, minn
naħa waħda, u l-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea talKummerċ Ħieles li qed jipparteċipaw fiż-Żona Ekono
mika Ewropea, min-naħa l-oħra. Għandu jsir provvedi
ment biex il-Programm jinfetaħ għall-parteċipazzjoni
minn pajjiżi oħra, b’mod partikolari l-pajjiżi tal-viċinat
tal-Unjoni u pajjiżi li qed japplikaw għal sħubija fl-Unjoni
jew li huma kandidati għaliha jew li qegħdin fil-proċess
ta’ adeżjoni.

(19)

(20)

Fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-Programm, u fid-dawl
tal-globalizzazzjoni tal-katina ta’ produzzjoni u l-interdi
pendenza li dejjem qed tikber tas-swieq, il-kooperazzjoni
ma’ pajjiżi terzi li mhumiex qed jipparteċipaw fil-Prog
ramm għandha tkun inkoraġġita, b’kunsiderazzjoni ta’
kwalunkwe ftehim rilevanti bejn dawk il-pajjiżi u lUnjoni.

Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti f’konformità mal-Arti
kolu 290 tat-TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummiss
joni fir-rigward tal-adattament tal-indikaturi stabbiliti flAnness II sabiex jitqiesu l-bidliet fil-qafas leġislattiv filqasam tal-protezzjoni tal-konsumatur, u fir-rigward talemendar tal-Anness I billi jitneħħew azzjonijiet speċifiċi
kkonċernati sabiex jitqiesu r-riżultati ta’ rapport ta’ eval
wazzjoni mill-Kummissjoni. Huwa ta’ importanza parti
kolari li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa
tul ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, inklużi dawk fil-livell
espert. Il-Kummissjoni, meta tkun qiegħda tħejji u tfassal
atti delegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja,
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill.
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(UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u talKunsill (2). Minħabba li l-Programm ma jistabbilixxix
kriterji għas-sigurtà tal-prodotti iżda jimmira li jipprovdi
sostenn finanzjarju lill-għodda għall-implimentazzjoni
tal-politika dwar is-sigurtà tal-prodotti, u minħabba lammont relattivament żgħir kkonċernat, huwa adegwat
li tiġi applikata l-proċedura konsultattiva.
(22)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom jiġu protetti
permezz ta’ miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu kollu
tan-nefqa, inklużi l-prevenzjoni, l-individwazzjoni u linvestigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi
mitlufa, imħallsa ħażin jew użati skorrettament u, fejn
xieraq, penali amministrattivi u finanzjarji f’konformità
mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

(23)

Minħabba li l-objettivi tar-Regolament ma jistgħux
jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba
n-natura transkonfinali tal-kwistjonijiet involuti, iżda
pjuttost jistgħu, minħabba l-potenzjal akbar tal-azzjoni
tal-Unjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni
tista’ tadotta miżuri f’konformità mal-prinċipju ta’ sussid
jarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni
Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità,
kif stabbilt f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx
lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk
l-objettivi.

(24)

Id-Deċiżjoni Nru 1926/2006/KE għandha titħassar.

(25)

Huwa xieraq li tiġi żgurata transizzjoni mingħajr xkiel
bejn il-programm ta’ azzjoni tal-Komunità fil-qasam talpolitika tal-konsumatur (2007-2013) stabbilit mid-Deċiż
joni Nru 1926/2006/KE u dan il-Programm, b’mod parti
kolari fir-rigward tal-kontinwazzjoni tal-miżuri plurien
nali u l-evalwazzjoni tas-suċċessi u l-oqsma tal-programm
preċedenti li jeħtieġu aktar attenzjoni. Barra minn hekk,
huwa meħtieġ li t-tul ta’ dan il-Programm jsir jaqbel ma’
dak tal-qafas finanzjarju pluriennali għas-sena 20142020 stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom)
Nru 1311/2013 (3). Għalhekk, dan il-Programm għandu
japplika mill-1 ta’ Jannar 2014. Mill-1 ta’ Jannar 2021, lapproprjazzjonijiet tal-assistenza teknika u amministrat
tiva għandhom ikopru, jekk ikun meħtieġ, l-infiq relatat
mal-ġestjoni tal-azzjonijiet mhux lesti sal-aħħar tal-2020,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Programm pluriennali tal-konsumaturi

(21)

Biex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-impli
mentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni
għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward
tal-adozzjoni ta’ programmi ta’ ħidma annwali. Dawk issetgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament

(1) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta’ Diċembru 2002
li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b’ċerti
kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità (ĠU L 11,
16.1.2003, p. 1; Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kap 01, Vol 04, p.
235).

Dan ir-Regolament jistabbilixxi programm pluriennali tal-konsu
maturi għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2014 u l-31 ta’
Diċembru 2020 (“il-Programm”).
(2) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar
il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju millKummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011,
p. 13).
(3) Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013
li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).
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Artikolu 2
Objettiv ġenerali
L-objettiv ġenerali tal-Programm huwa li jiżgura livell għoli ta’
protezzjoni tal-konsumaturi, li jagħti s-setgħa lill-konsumaturi u
jqiegħed lill-konsumatur fil-qalba tas-suq intern, fil-qafas talistrateġija ġenerali għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklu
żiv. Il-Programm jagħmel dan l billi jikkontribwixxi għallħarsien tas-saħħa, is-sigurtà u l-interessi legali u ekonomiċi talkonsumaturi, kif ukoll billi jippromwovi d-dritt tagħhom għallinformazzjoni, l-edukazzjoni u biex jorganizzaw lilhom
infushom sabiex iħarsu l-interessi tagħhom, u jappoġġa l-integ
razzjoni tal-interessi tal-konsumatur f’oqsma ta’ politika oħrajn.
Il-Programm għandu jikkumplimenta, jappoġġa u jimmonitorja
l-politiki tal-Istati Membri.

Artikolu 3

L 84/45

(d) Objettiv IV - Infurzar: ikun sostnut l-infurzar tad-drittijiet
tal-konsumatur billi tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-korpi
nazzjonali tal-infurzar u billi jingħata appoġġ lill-konsuma
turi permezz ta’ pariri.
Dan l-objettiv ser jitkejjel b’mod partikolari permezz tal-livell
ta’ fluss ta’ informazzjoni u l-effettività tal-kooperazzjoni finNetwerk għall-Kooperazzjoni għall-Ħarsien tal-Konsumatur,
l-attività taċ-Ċentri tal-Konsumaturi Ewropej u kemm huma
magħrufa mal-konsumaturi.
Informazzjoni u parteċipazzjoni tal-konsumaturi ta’ kwalità
għolja huma prijorità transettorjali u għalhekk, iridu jkunu
previsti b’mod speċifiku, kull meta possibbli, fl-objettivi u flazzjonijiet settorjali kollha ffinanzjati mill-Programm.
2.

Id-deskrizzjoni tal-indikaturi hija stabbilita fl-Anness II.

Objettivi speċifiċi u indikaturi
1.
L-objettiv ġenerali msemmi fl-Artikolu 2 għandu jiġi
realizzat permezz tal-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a) Objettiv I - Sigurtà: li tiġi konsolidata u mtejba s-sigurtà talprodotti permezz ta’ sorveljanza effettiva tas-suq fl-Unjoni.

3.
Il-Kummissjoni hija b’dan mogħtija s-setgħa li tadotta atti
delegati skont l-Artikolu 15 sabiex tadatta l-indikaturi stabbiliti
fl-Anness II.
Artikolu 4
Azzjonijiet eliġibbli
L-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 3 għandhom jinkisbu
permezz tal-azzjonijiet eliġibbli stabbiliti f’din il-lista:

Dan l-objettiv ser jitkejjel b’mod partikolari permezz talattività u l-effettività tas-sistema ta’ twissija bikrija tal-UE
għal prodotti tal-konsumaturi perikolużi (RAPEX).

(b) Objettiv II - Informazzjoni u edukazzjoni tal-konsumatur, u
appoġġ lill-organizzazzjonijiet tal-konsumatur: biex tittejjeb
l-edukazzjoni, l-informazzjoni tal-konsumaturi u l-kuxjenza
dwar drittijiethom, biex tiġi żviluppata l-bażi ta’ evidenza
għall-politika tal-konsumatur u biex jingħata appoġġ lillorganizzazzjonijiet tal-konsumatur, inkluża kunsiderazzjoni
tal-ħtiġijiet speċifiċi ta’ konsumaturi vulnerabbli.

(ċ) Objettiv III - Drittijiet u rimedji: li jiġu żviluppati u msaħħa
d-drittijiet tal-konsumatur b’mod partikolari permezz ta’
azzjoni regolatorja intelliġenti u billi jitjieb l-aċċess għal
rimedju sempliċi, effiċjenti, adegwat u bi prezz baxx inkluż
is-soluzzjoni alternattiva tat-tilwim.

Dan l-objettiv ser jitkejjel b’mod partikolari permezz ta’
rikors għal soluzzjoni alternattiva għat-tilwim biex jissolvew
tilwimiet transkonfinali u permezz tal-attività ta’ sistemi tassoluzzjoni online għat-tilwim madwar l-Unjoni, u permezz
tal-perċentwal ta’ konsumaturi li jieħdu azzjoni meta
jiltaqgħu ma’ problema.

(a) taħt l-objettiv I - Sigurtà:
(1) pariri xjentifiċi u analiżi tar-riskju rilevanti għas-saħħa u
s-sigurtà tal-konsumaturi dwar il-prodotti mhux alimen
tari u servizzi inkluż l-appoġġ lill-attivitajiet tal-kumitati
xjentifiċi indipendenti stabbiliti bid-Deċiżjoni talKummissjoni 2008/721/KE (1);
(2) il-koordinazzjoni tal-azzjonijiet ta’ sorveljanza tas-suq u
ta’ infurzar dwar is-sigurtà tal-prodotti fir-rigward tadDirettiva 2001/95/KE tal-Parlament u tal-Kunsill (2), u
azzjonijiet għat-titjib tas-sigurtà tas-servizzi għall-konsu
matur;
(3) il-manutenzjoni u l-iżvilupp ulterjuri ta’ databases dwar
il-kożmetiċi;
(b) taħt l-objettiv II - Informazzjoni u edukazzjoni tal-konsuma
tur, u appoġġ lill-organizzazzjonijiet tal-konsumatur:
(1) Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/721/KE tal-5 ta’ Awwissu 2008 li
twaqqaf Struttura Konsultattiva ta’ Kumitati Xjentifiċi u esperti filqasam tas-sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika u l-ambjent u li
tirrevoka d-Deċiżjoni 2004/210/KE (ĠU L 241,10.9.2008, p. 21;
verżjoni MT: ĠU L 352M, 31.12.2008, p. 1).
(2) Direttiva Nru 2001/95/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tat-3 ta’
Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (ĠU L 11,
15.1.2002, p. 4; Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kap 15, Vol 06, p.
447).
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(4) il-bini u t-titjib tal-aċċess tal-bażi ta’ evidenza għat-tfassil
tal-politika f’oqsma li jaffettwaw il-konsumaturi, sabiex
titfassal regolamentazzjoni intelliġenti u mmirata u jiġu
identifikati n-nuqqasijiet possibbli fil-funzjonament tassuq jew il-bidliet fil-bżonnijiet tal-konsumaturi, sabiex
tkun ipprovduta bażi għall-iżvilupp tal-politika talkonsumatur, għall-identifikazzjoni tal-oqsma l-aktar
problematiċi għall-konsumaturi u għall-integrazzjoni
tal-interessi tal-konsumatur f’politiki oħrajn tal-Unjoni;

(5) l-appoġġ permezz tal-finanzjament tal-organizzazzjoni
jiet tal-konsumatur fil-livell tal-Unjoni u permezz talbini ta’ kapaċità għall-organizzazzjonijiet tal-konsumatur
fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali, permezz ta’
żieda fit-trasparenza u t-titjib tal-iskambji tal-aħjar prat
tika u kompetenzi;

(6) it-tisħiħ tat-trasparenza tas-suq tal-konsumatur u talinformazzjoni tal-konsumatur, billi jiġi żgurat li l-konsu
maturi għandhom data li tista’ titqabbel, affidabbli u li
hija faċilment aċċessibbli, anki għall-każijiet ta’ natura
transkonfinali, sabiex ikunu jistgħu jqabblu mhux biss
il-prezzijiet, iżda wkoll il-kwalità u s-sostenibbiltà talprodotti u s-servizzi;

(7) it-tisħiħ tal-edukazzjoni tal-konsumatur bħala proċess ta’
tagħlim tul il-ħajja, b’attenzjoni partikolari għall-konsu
maturi vulnerabbli;

(ċ) taħt l-objettiv III – Drittijiet u rimedji:

(8) it-tħejjija mill-Kummissjoni ta’ leġislazzjoni dwar ilħarsien tal-konsumatur u inizjattivi regolatorji oħra, ilmonitoraġġ tat-traspożizzjoni mill-Istati Membri u levalwazzjoni sussegwenti tal-impatt tagħha, kif ukoll ilpromozzjoni ta’ inizjattivi koregolatorji u awtoregola
torji u l-monitoraġġ tal-impatt reali ta’ dawk l-inizjattivi
dwar is-swieq tal-konsumaturi;

(9) il-faċilitazzjoni tal-aċċess għal mekkaniżmi għas-soluzz
joni għat-tilwim għall-konsumaturi b’mod partikolari
għal skemi alternattivi ta’ soluzzjoni għat-tilwim, inkluż
permezz ta’ sistema online għall-Unjoni kollha u nnetwerking ta’ entitajiet nazzjonali alternattivi għassoluzzjoni għat-tilwim, filwaqt li tingħata attenzjoni
speċjali lil miżuri adegwati għall-ħtiġijiet u d-drittjiet
tal-konsumaturi vulnerabbli; il-monitoraġġ tal-funzjona
ment u l-effettività ta’ mekkaniżmi għas-soluzzjoni għattilwim għall-konsumaturi, inkluż permezz tal-iżvilupp u
l-manutenzjoni ta’ għodod rilevanti tal-IT, u l-iskambju
tal-aħjar prattiki attwali u l-esperjenza eżistenti fl-Istati
Membri;
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(d) taħt l-objettiv IV — Infurzar:

(10) il-koordinazzjoni tal-azzjonijiet ta’ sorveljanza u
infurzar fir-rigward tar-Regolament (KE) Nru
2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1);

(11) kontribuzzjonijiet finanzjarji għal azzjonijiet konġunti
ma’ korpi pubbliċi jew mingħajr skop ta’ qligħ li
jikkostitwixxu netwerks tal-Unjoni li jipprovdu infor
mazzjoni u assistenza lill-konsumaturi biex jgħinuhom
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u jiksbu aċċess għal
soluzzjoni xierqa għat-tilwim, inkluż skemi ta’ soluzz
joni online barra mill-qorti (in-Netwerk ta’ Ċentri
Ewropej għall-Konsumatur).

Fejn applikabbli, l-azzjonijiet eliġibbli li jidhru fl-ewwel para
grafu ta’ dan l-Artikolu huma speċifikati aktar fl-Anness I billi
jiġu elenkati azzjonijiet speċifiċi taħthom.

Artikolu 5
Benefiċjarji eliġibbli għal għotjiet
1.
Jistgħu jingħataw għotjiet għall-funzjonament tal-organiz
zazzjonijiet tal-konsumatur fil-livell tal-Unjoni lil organizzazz
jonijiet tal-konsumatur Ewropej li jikkonformaw mal-kundizz
jonijiet kollha li ġejjin:

(a) ikunu nongovernattivi, mingħajr skop ta’ qligħ, indipendenti
mill-interess tal-industrija, kummerċjali u tan-negozju jew
interessi konfliġġenti oħra, u għandhom bħala objettivi u
attivitajiet primarji tagħhom il-promozzjoni u l-protezzjoni
tas-saħħa, is-sigurtà u l-interessi ekonomiċi u legali talkonsumaturi fl-Unjoni;

(b) ikollhom mandat biex jirrappreżentaw l-interessi tal-konsu
maturi fil-livell tal-Unjoni minn organizzazzjonijiet millanqas f’nofs l-Istati Membri li huma rappreżentattivi, skont
ir-regoli jew il-prattika nazzjonali, tal-konsumaturi, u li
huma attivi fil-livell reġjonali jew nazzjonali.

2.
Għotjiet mogħtija għall-funzjonament ta’ korpi internazz
jonali li jippromwovu l-prinċipji u l-politiki li jikkontribwixxu
għall-objettivi tal-Programm jistgħu jingħataw lil organizzazz
jonijiet li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) ikunu nongovernattivi, mingħajr skop ta’ qligħ, indipendenti
mill-interessi industrijali, kummerċjali u tan-negozju jew
interessi konfliġġenti oħra, u għandhom bħala objettivi u
attivitajiet primarji tagħhom il-promozzjoni u l-protezzjoni
tas-saħħa, is-sigurtà u l-interessi ekonomiċi u legali talkonsumaturi;
(1) Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-27 ta’ Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awto
ritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezz
joni tal-konsumaturi (ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1).
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(b) jeżerċitaw l-attivitajiet kollha li ġejjin: jipprovdu mekka
niżmu formali għar-rappreżentanti tal-konsumatur millUnjoni u minn pajjiżi terzi biex jikkontribwixxu fid-diskuss
jonijiet politiċi u fil-politiki, jorganizzaw laqgħat mal-uffiċjali
tal-politika u mar-regolaturi biex jippromwovu u jiddefendu
l-interessi tal-konsumatur mal-awtoritajiet pubbliċi, jidenti
fikaw kwistjonijiet u sfidi komuni b’rabta mal-konsumatur,
jippromwovu l-perspettivi tal-konsumaturi fil-kuntest tarrelazzjonijiet bilaterali bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi, jikkon
tribwixxu għall-iskambju u d-disseminazzjoni tal-konox
xenza esperta u tal-informazzjoni dwar il-kwistjonijiet talkonsumatur fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi, u jipproduċu rakko
mandazzjonijiet għall-politika.

3.
Għotjiet għall-funzjonament tal-korpi fil-livell tal-Unjoni
stabbiliti għall-koordinazzjoni tal-azzjonijiet ta’ infurzar filqasam tas-sigurtà tal-prodotti jistgħu jingħataw lill-korpi riko
noxxuti għal dan il-għan mil-leġislazzjoni tal-Unjoni.

4.
Għotjiet għal azzjoni lil korpi madwar l-Unjoni għall-iżvi
lupp ta’ kodiċi ta’ kondotta, tal-aħjar prattiki u linji gwida għallparagun ta’ prezzijiet, ta’ kwalità tal-prodotti u ta’ sostenibbiltà
jistgħu jingħataw lill-korpi li jikkonformaw mal-kriterji kollha li
ġejjin:

(a) ikunu nongovernattivi, mingħajr skop ta’ qligħ, indipendenti
minn interessi industrijali, kummerċjali u tan-negozju jew
interessi oħrajn konfliġġenti, u għandhom fost l-objettivi u
attivitajiet primarji tagħhom il-promozzjoni u l-protezzjoni
tal-interessi tal-konsumaturi;
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8.
Għotjiet għal azzjoni jistgħu jingħataw lil korp maħtur
minn Stat Membru jew pajjiż terz imsemmi fl-Artikolu 7 li
huwa mingħajr skop ta’ qligħ magħżul permezz ta’ proċedura
trasparenti jew korp pubbliku. Il-korp maħtur għandu jkun parti
minn netwerk tal-Unjoni li jipprovdi informazzjoni u assistenza
lill-konsumaturi biex jgħinhom jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u
jiksbu aċċess għal soluzzjoni xierqa ta’ tilwim (Netwerk ta’
Ċentri Ewropej għall-Konsumatur). Jista’ jiġi stabbilit qafas ta
sħubija bħala mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni fuq perjodu twil
bejn il-Kummissjoni u n-Netwerk Ewropew ta’ Ċentri tal-Konsu
matur u/jew il-korpi kostituttivi tiegħu.

9.
Għotjiet għal azzjoni jistgħu jingħataw lil korpi respon
sabbli mill-ilmenti stabbiliti fl-Istati Membri tal-Unjoni jew li
joperaw fihom, u f’pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea talKummerċ Ħieles li jipparteċipaw fiż-Żona Ekonomika Ewropea,
li huma responsabbli mill-ġbir tal-ilmenti tal-konsumaturi, jew
milli jippruvaw isolvu t-tilwim, jew li jagħtu pariri, jew jipp
rovdu informazzjoni lill-konsumaturi dwar ilmenti jew inves
tigazzjonijiet, u li huma parti terza għal ilment jew investigazz
joni minn konsumatur rigward kummerċjant. Huma ma għan
dhomx jinkludu mekkaniżmi ta’ trattament ta’ lmenti minn
konsumaturi operati minn kummerċjanti u li jittrattaw inves
tigazzjonijiet u lmenti direttament mal-konsumatur, jew mekka
niżmi li jipprovdu servizzi ta’ trattament ta’ lmenti mħaddma
minn kummerċjanti, inkella mħaddma f’isimhom.

Artikolu 6
Qafas Finanzjarju
1.
Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Prog
ramm għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru
2020 għandu jkun ta’ EUR 188 829 000 fi prezzijiet attwali.

(b) ikunu attivi f’mill-inqas nofs l-Istati Membri.

5.
Għotjiet għall-organizzazzjoni ta’ avvenimenti tal-Presi
denza li jikkonċernaw il-politika tal-konsumatur tal-Unjoni
jistgħu jingħataw lill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat Membru li
jkollu l-Presidenza tal-konfigurazzjonijiet tal-Kunsill, barra dik
tal-Affarijiet Barranin, jew lil korpi magħżula minn dak l-Istat
Membru.

6.
Għotjiet għal azzjoni lill-awtoritajiet tal-Istati Membri
responsabbli mill-affarijiet tal-konsumatur u lill-awtoritajiet
korrispondenti ta’ pajjiżi terzi jistgħu jingħataw lill-awtoritajiet
innotifikati lill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru
2006/2004 jew id-Direttiva 2001/95/KE minn Stat Membru
jew minn pajjiż terz imsemmi fl-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regola
ment, jew lil korpi mingħajr skop ta’ qligħ magħżula b’mod
speċifiku minn dawk l-awtoritajiet għal dak il-għan.

7.
Għotjiet lil uffiċjali tal-infurzar mill-Istati Membri u minn
pajjiżi terzi jistgħu jingħataw lill-uffiċjali minn awtoritajiet inno
tifikati lill-Kummissjoni għall-finijiet tar-Regolament (KE) Nru
2006/2004 jew id-Direttiva 2001/95/KE minn Stat Membru
jew minn pajjiż terz imsemmi fl-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regola
ment.

2.
L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati
mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-limiti tal-qafas finan
zjarju pluriennali.

Artikolu 7
Il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi fil-Programm
Il-parteċipazzjoni fil-Programm għandha tkun miftuħa għal:

(a) pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Kummerċ Ħieles li
jipparteċipaw fiż-Żona Ekonomika Ewropea, skont ilkundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika
Ewropea;

(b) pajjiżi terzi, b’mod partikolari dawk aderenti u kandidati kif
ukoll dawk li huma potenzjalment kandidati, u pajjiżi li
tapplika għalihom il-Politika Ewropea tal-Viċinat, skont ilprinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali
għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi tal-Unjoni
stabbiliti fil-Ftehimiet ta’ Qafas rispettivi, id-Deċiżjonijiet
tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jew ftehimiet simili.
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Artikolu 8
Tipi ta’ intervent u livell massimu ta’ kofinanzjament
1.
Skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, ilkontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Unjoni jistgħu jieħdu l-għamla
jew ta’ għotjiet jew ta’ akkwist pubbliku jew ta’ kwalunkwe
intervent ieħor meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi msemmija flArtikoli 2 u 3 ta’ dan ir-Regolament.

2.
L-għotjiet mill-Unjoni u l-livelli massimi korrispondenti
tagħhom huma kif ġej:

(a) għotjiet għall-funzjonament tal-organizzazzjonijiet talkonsumatur fil-livell tal-Unjoni, kif definiti fl-Artikolu 5(1),
li ma jaqbżux il-50 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(b) għotjiet għall-funzjonament tal-korpi internazzjonali li jipp
romwovu l-prinċipji u l-politiki li jikkontribwixxu għallobjettivi tal-Programm, kif definiti fl-Artikolu 5(2), li ma
jaqbżux il-50 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(ċ) għotjiet għall-funzjonament tal-korpi fil-livell tal-Unjoni
stabbiliti għall-koordinazzjoni ta’ azzjonijiet ta’ infurzar filqasam tas-sigurtà tal-prodott u rikonoxxuti għal dan il-għan
mil-leġislazzjoni tal-Unjoni, kif definiti fl-Artikolu 5(3), li ma
jaqbżux il-95 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(d) għotjiet għal azzjoni lil korpi madwar l-Unjoni għall-iżvi
lupp ta’ kodiċi ta’ kondotta, tal-aħjar prattiki, ta’ linji
gwida għall-paragun tal-prezzijiet, il-kwalità u s-sostenib
biltà, kif definiti fl-Artikolu 5(4), li ma jaqbżux il-50 % talispejjeż eliġibbli;
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(g) għotjiet mogħtija għall-iskambju ta’ uffiċjali tal-infurzar millIstati Membri u minn pajjiżi terzi li jipparteċipaw skont lArtikolu 7, kif definit fl-Artikolu 5(7), li jkopru allokazz
jonijiet ta’ flus għall-ivvjaġġar u għall-għajxien;

(h) għotjiet għal azzjoni lil korpi maħturin mill-Istati Membri
jew pajjiż terz msemmi fl-Artikolu 7, kif definiti fl-Arti
kolu 5(8), li ma jaqbżux is-70 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(i) għotjiet għal azzjoni lil korpi responsabbli mit-trattament
tal-ilmenti tal-konsumatur, kif definiti fl-Artikolu 5(9), li
ma jaqbżux it-50 % tal-ispejjeż eliġibbli.

3.
L-azzjonijiet għandhom jitqiesu bħala utilità eċċezzjonali
kif imfissra fil-punt (f) tal-paragrafu 2 fejn:

(a) fir-rigward tal-għotjiet mogħtija lill-awtoritajiet u nnotifikati
lill-Kummissjoni għall-iskopijiet tar-Regolament (KE) Nru
2006/2004, ikunu jinvolvu mill-inqas sitt Stati Membri
jew jikkonċernaw ksur li jikkawża jew għandu mnejn
jikkawża ħsara f’żewġ Stati Membri jew aktar;

(b) rigward l-għotjiet mogħtija lill-awtoritajiet responsabbli
għas-sigurtà tal-prodott tal-konsumatur, huma jinvolvu
mill-inqas għaxar Stati Membri li qed jieħdu sehem finnetwerk Ewropew tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati
Membri għas-sigurtà tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 10
tad-Direttiva 2001/95/KE jew jikkontribwixxu għall-impli
mentazzjoni tal-attivitajiet ta’ sorveljanza tas-suq fil-qasam
tas-sigurtà tal-prodotti tal-konsumatur li ġew previsti f’att
legali tal-Unjoni.

Artikolu 9
Assistenza amministrattiva u teknika

(e) għotjiet għall-organizzazzjoni ta’ avvenimenti tal-Presidenza
li jikkonċernaw il-politika tal-konsumatur tal-Unjoni lil
awtoritajiet nazzjonali tal-Istat Membru li jkollu l-Presidenza
tal-konfigurazzjonijiet tal-Kunsill, barra dik tal-Affarijiet
Barranin, jew lil korpi magħżula minn dak l-Istat Membru,
li ma jaqbżux il-50 % tal-ispejjeż eliġibbli;

(f) għotjiet għal azzjoni lill-awtoritajiet tal-Istati Membri respon
sabbli għall-affarijiet tal-konsumatur u lill-awtoritajiet korris
pondenti f’pajjiżi terzi li qed jipparteċipaw skont l-Artikolu 7,
kif definiti fl-Artikolu 5(6), li ma jaqbżux il-50 % tal-ispejjeż
eliġibbli, minbarra fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ utilità eċċezz
jonali, li f’dak il-każ il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għallispejjeż eliġibbli ma għandhiex taqbeż is-70 %;

1.
L-allokazzjoni finanzjarja għall-Programm tista’ tkopri
wkoll spejjeż li għandhom x’jaqsmu ma’ attivitajiet preparatorji,
ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ awditjar u ta’ evalwazzjoni li
huma meħtieġa għall-ġestjoni tal-Programm u l-kisba tal-objet
tivi tiegħu, fost l-oħrajn il-komunikazzjoni korporattiva talprijoritajiet politiċi tal-Unjoni sa fejn huma relatati mal-objettivi
ġenerali ta’ dan ir-Regolament, flimkien mal-ispejjeż l-oħra
kollha ta’ assistenza teknika u amministrattiva mġarrba millKummissjoni għall-ġestjoni tal-Programm.

2.
L-ammont totali allokat sabiex ikopri l-ispejjeż relatati ma’
attivitajiet preparatorji, ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ awditjar u
ta’ evalwazzjoni kif ukoll mal-assistenza teknika u amministrat
tiva msemmija fil-paragrafu 1, ma għandux jaqbeż it-12 % talpakkett finanzjarju allokat lill-Programm.
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Artikolu 10
Metodi ta’ implimentazzjoni
Il-Kummissjoni timplimenta l-Programm permezz ta’ modi ta’
ġestjoni msemmija fl-Artikolu 58 tar-Regolament (UE, Euratom)
Nru 966/2012.

L 84/49

l-allokazzjoni tal-fondi lill-benefiċjarji f’konformità malkundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5, l-effiċjenza fl-użu
tar-riżorsi u l-valur Ewropew miżjud tagħha, filwaqt li
jitqiesu żviluppi fl-oqsma tal-protezzjoni tal-konsumatur,
bl-għan ta’ deċiżjoni dwar it-tiġdid u l-modifikazzjoni
jew is-sospensjoni tal-miżuri;

Artikolu 11
Konsistenza u kumplimentarjetà ma’ politiki oħra
Il-Kummissjoni għandha, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri,
tiżgura l-konsistenza u l-kumplimentarjetà ġenerali bejn il-Prog
ramm u politiki, strumenti u azzjonijiet oħra rilevanti talUnjoni, b’mod partikolari skont il-programm pluriennali “Drit
tijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza” 2014-2020 (1).

(ii) tippreżenta r-rapport ta’ evalwazzjoni dwar ir-reviżjoni
magħmula lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill;

(b) sal-31 ta’ Diċembru 2017, jekk xieraq, tippreżenta proposta
leġislattiva jew, soġġett għall-paragrafu 3, tadotta att delegat.

Artikolu 12
Programmi ta’ ħidma annwali
Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-Programm permezz ta’
programmi ta’ ħidma annwali. Il-programmi ta’ ħidma annwali
għandhom jimplimentaw l-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3, u
l-azzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 u speċifikati aktar fl-Anness I,
b’mod konsistenti.

Ir-rapport ta’ evalwazzjoni għandu, barra minn hekk, jindirizza
l-ambitu għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u esterna
tiegħu, ir-rilevanza kontinwa tal-objettivi kollha, kif ukoll ilkontribut tal-miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir intel
liġenti, sostenibbli u inklużiv. Huwa għandu jqis ir-riżultati talevalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-programm preċedenti.

Il-Kummissjoni għandha tadotta programmi ta’ ħidma annwali
fil-forma ta’ atti ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-proċe
dura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 16(2) ta’ dan ir-Rego
lament. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jistabbilixxu
l-elementi previsti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru
966/2012 u b’mod partikolari:

L-impatti fuq medda itwal ta’ żmien u s-sostenibbiltà tal-effetti
tal-Programm għandhom jiġu evalwati bil-għan li jwasslu għal
deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-sospensjoni ta’ prog
ramm sussegwenti.

(a) l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet, f’konformità mal-Arti
kolu 4 u l-Anness I ta’ dan ir-Regolament, u l-allokazzjoni
indikattiva tar-riżorsi finanzjarji;
(b) l-iskeda taż-żmien tas-sejħiet għall-offerti u s-sejħiet għallproposti ppjanati.
Artikolu 13
Evalwazzjoni u disseminazzjoni
1.
Fuq it-talba tal-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom
jippreżentawlha informazzjoni dwar l-implimentazzjoni u limpatt ta’ dan il-Programm.
2.

3.
Sabiex titqies is-sitwazzjoni li permezz tagħha r-rapport ta’
evalwazzjoni skont il-paragrafu 2 jikkonkludi li l-azzjonijiet
speċifiċi stabbiliti fl-Anness I ma ġewx implimentati sal-31 ta’
Diċembru 2016 u ma jistgħux jiġu implimentati sal-aħħar talProgramm, inkluż meta dawk l-azzjonijiet speċifiċi mhumiex
rilevanti aktar biex jinkisbu l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2 u
3, il-Kummissjoni hija b’dan mogħtija s-setgħa li tadotta atti
ddelegati f’konformità mal-Artikolu 15 sabiex jiġi emendat lAnness I billi jitneħħew l-azzjonijiet speċifiċi kkonċernati.

4.
Il-Kummissjoni għandha tagħmel ir-riżultati tal-azzjonijiet
imwettqa skont dan ir-Regolament disponibbli għall-pubbliku.

Il-Kummissjoni għandha:

(a) sat-30 ta’ Settembru 2017:
(i) tirrivedi kif inkisbu l-objettivi tal-miżuri kollha (fil-livell
tar-riżultati u l-impatti), l-istat attwali rigward l-impli
mentazzjoni tal-azzjonijiet eliġibbli stabbiliti fl-Arti
kolu 4 u l-azzjonijiet speċifiċi msemmija fl-Anness I,
(1) Regolament (UE) Nru 1381/2013 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Programm tadDrittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza għall-perijodu 2014-2020
(ĠU L 354, 28.12.2013, p. 62).

Artikolu 14
Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni
1.
Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa biex tiżgura
li, meta jiġu implimentati azzjonijiet finanzjati skont dan irRegolament, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu mħarsa blapplikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni
u kwalunkwe attività illegali oħra u, jekk jiġu identifikati irre
golaritajiet, permezz tal-irkupru tal-ammonti mħallsa skorretta
ment u, fejn adatt, permezz ta’ penali amministrattivi u finan
zjarji proporzjonati u dissważivi.
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2.
Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti
Ewropea tal-Awdituri b’dan għandhom is-setgħa ta’ awditjar,
abbażi ta’ dokumenti u kontrolli fuq il-post, fuq il-benefiċjarji
kollha tal-għajnuna finanzjarja, il-kuntratturi u s-subkuntratturi
kollha li rċevew fondi tal-Unjoni taħt dan ir-Regolament.

3.
L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jagħmel
investigazzjonijiet, inkluż kontrolli u ispezzjonijiet fuq il-post
f’konformità mal-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Eura
tom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) u rRegolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (2) bil-għan
li jiġi stabbilit li kien hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe
attività oħra illegali li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni
marbuta ma’ ftehim ta’ għotja jew deċiżjoni ta’ għotja jew
kuntratt iffinanzjat taħt dan ir-Regolament.
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4.
Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnoti
fikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.
Att delegat adottat taħt l-Artikolu 3(3) u l-Artikolu 13(3)
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk l-ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet
espressa jew min-naħa tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill fi
żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew
u lill-Kunsill jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament
Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu informaw lill-Kummissjoni li
ma kinux ser joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġġedded
b’xahrejn oħra fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew talKunsill.

Artikolu 16
Proċedura tal-Kumitat

4.
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, il-ftehimiet
ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet
internazzjonali, kuntratti, ftehimiet ta’ għotja u deċiżjonijiet ta’
għotja, li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament
għandhom b’mod espliċitu jkun fihom dispożizzjonijiet li jagħtu
s-setgħa lill-Kummissjoni, lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u lillOLAF biex jagħmlu tali awditjar u investigazzjonijiet, skont ilkompetenzi rispettivi tagħhom.

1.
Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak
il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE)
Nru 182/2011.

2.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika
l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 17
Artikolu 15

Miżuri tranżizzjonali

Eżerċizzju tad-delega

1.
L-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni Nru 1926/2006/KE għandu
jibqa’ japplika għall-azzjonijiet koperti minn dik id-Deċiżjoni li
ma jkunux tlestew sal-31 ta’ Diċembru 2013. Għaldaqstant, lallokazzjoni finanzjarja għall-Programm tista’ tkopri wkoll lispejjeż għal assistenza teknika u amministrattiva meħtieġa
biex tiġi żgurata t-transizzjoni bejn il-miżuri adottati skont idDeċiżjoni Nru 1926/2006/KE u l-Programm.

1.
Is-setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati hija b’dan mogħ
tija lill-Kummissjoni soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti
f’dan l-Artikolu.

2.
Is-setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Arti
kolu 3(3) u fl-Artikolu 13(2a) hija mogħtija lill-Kummissjoni
għall-perjodu tal-Programm.

3.
Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 3(3) u fl-Arti
kolu 13(3) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm
id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha
tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’IlĠurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata
fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità tal-ebda att delegat diġà
fis-seħħ.
(1) Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet
immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar
ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru
1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999
(ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).
(2) Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’
Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji
tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU
L 292, 15.11.1996, p. 2; Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 09
Volum 01 p. 303).

2.
Jekk ikun meħtieġ, jistgħu jiddaħħlu approprjazzjonijiet
fil-baġit wara l-31 ta’ Diċembru 2020 biex ikopru dawn lispejjeż stipulati fl-Artikolu 9, biex jippermettu l-ġestjoni talazzjonijiet li ma jkunux tlestew sal-31 ta’ Diċembru 2020.

Artikolu 18
Tħassir
Id-Deċiżjoni Nru 1926/2006/KE hija b’dan imħassra b’effett
mill-1 ta’ Jannar 2014.

Artikolu 19
Dħul fis-seħħ u d-data ta’ applikazzjoni
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak talpubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Strasburgu, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ANNESS I
TIPI TA’ AZZJONI
Objettiv I
Sigurtà: li tiġi konsolidata u mtejba s-sigurtà tal-prodotti permezz ta’ sorveljanza effettiva tas-suq fl-Unjoni
1. Pariri xjentifiċi u analiżi tar-riskju rilevanti għas-saħħa u s-sigurtà tal-konsumatur fir-rigward ta’ prodotti u servizzi
mhux tal-ikel inkluż appoġġ għall-kompiti tal-kumitati xjentifiċi indipendenti stabbiliti bid-Deċiżjoni 2008/721/KE.
2. Koordinazzjoni tal-azzjonijiet ta’ sorveljanza tas-suq u ta’ infurzar dwar is-sigurtà tal-prodotti fir-rigward tad-Direttiva
2001/95/KE, u azzjonijiet għat-titjib tas-sigurtà tas-servizzi għall-konsumatur:
(a) l-iżvilupp, il-modernizzazzjoni u l-manutenzjoni ta’ għodod tal-IT (bħal databases, sistemi tal-informatika u lkomunikazzjoni) b’mod partikolari sabiex tkun tista’ titjieb l-effiċjenza tas-sistemi eżistenti permezz taż-żieda filpossibbilitajiet ta’ esportazzjoni tad-data, ta’ assortiment u estrazzjoni tal-istatistika kif ukoll il-faċilitazzjoni taliskambju u l-użu elettroniku tad-data bejn l-Istati Membri;
(b) l-organizzazzjoni ta’ seminars, konferenzi, sessjonijiet ta’ ħidma u laqgħat għall-partijiet interessati u l-esperti dwar
ir-riskji u l-infurzar fil-qasam tas-sigurtà tal-prodotti;
(c) skambji ta’ uffiċjali tal-infurzar u taħriġ li jiffoka fuq l-integrazzjoni ta’ approċċ ibbażat fuq ir-riskju;
(d) azzjonijiet ta’ kooperazzjoni konġunti u speċifiċi fil-qasam tas-sigurtà tal-prodotti u s-servizzi tal-konsumatur
mhux tal-ikel, skont id-Direttiva 2001/95/KE;
(e) monitoraġġ u valutazzjoni tas-sigurtà ta’ prodotti u servizzi mhux tal-ikel, inkluż il-bażi tal-għarfien għal stan
dards ulterjuri jew jiġu stabbiliti punti oħra ta’ refernza tas-sigurtà, u kjarifika tar-rekwiżiti tat-traċċabbiltà;
(f) kooperazzjoni amministrattiva u ta’ infurzar u kooperazzjoni għat-traċċabbiltà ta’ prodotti, u żvilupp ta’ azzjoni
jiet ta’ prevenzjoni, ma’ pajjiżi terzi minbarra dawk li jaqgħu taħt l-Artikolu 7 ta’ dan ir-Regolament, inklużi ma’
dawk il-pajjiżi terzi li minnhom joriġinaw il-biċċa l-kbira tal-prodotti notifikati fl-Unjoni għal nuqqas ta’ konfor
mità mal-leġislazzjoni tal-Unjoni;
(g) appoġġ lill-korpi rikonoxxuti mil-leġislazzjoni tal-Unjoni għall-koordinazzjoni tal-azzjonijiet ta’ infurzar bejn lIstati Membri.
3. Il-manutenzjoni u l-iżvilupp ulterjuri ta’ databases dwar il-kożmetiċi
(a) il-manutenzjoni tal-Portal għan-notifikazzjoni tal-Prodotti Kożmetiċi mwaqqaf bir-Regolament (KE) Nru
1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1);
(b) il-manutenzjoni tad-database dwar il-kożmetiċi bħala appoġġ lill-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru
1223/2009.
Objettiv II
li jitjiebu l-edukazzjoni, l-informazzjoni u l-għarfien tal-konsumaturi dwar id-drittijiet tagħhom, li tiġi żviluppata
bażi ta’ evidenza għall-politika tal-konsumatur u jingħata appoġġ lill-organizzazzjonijiet tal-konsumatur, billi
jitqiesu wkoll il-ħtiġijiet speċifiċi tal-konsumaturi vulnerabbli Informazzjoni u edukazzjoni tal-konsumatur, u
appoġġ lill-organizzazzjonijiet tal-konsumatur
4. Il-bini u t-titjib tal-aċċess tal-bażi ta’ evidenza għat-tfassil tal-politika f’oqsma li jaffettwaw il-konsumaturi, sabiex
titfassal regolamentazzjoni intelliġenti u mmirata u jiġu identifikati n-nuqqasijiet possibbli fil-funzjonament tas-suq
jew il-bidliet fil-bżonnijiet tal-konsumaturi, sabiex tkun provduta bażi għall-iżvilupp tal-politika tal-konsumatur, għallidentifikazzjoni tal-oqsma l-aktar problematiċi għall-konsumaturi u għall-integrazzjoni tal-interessi tal-konsumatur
f’politiki oħrajn tal-Unjoni, inkluż:
(a) studji u analiżi madwar l-Unjoni dwar il-konsumaturi u s-swieq tal-konsumaturi sabiex jitfasslu regolamenti
intelliġenti u mmirati, biex jiġu identifikati n-nuqqasijiet possibbli fil-funzjonament tas-suq jew bidliet fil-bżon
nijiet tal-konsumaturi;
(b) l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ databases, b’mod partikolari ħalli d-data miġbura titqiegħed għad-dispożizzjoni talpartijiet interessati (bħal organizzazzjonijiet tal-konsumatur, awtoritajiet nazzjonali u riċerkaturi);
(1) Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-prodotti kożmetiċi (ĠU
L 342, 22.12.2009, p. 59).
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(c) l-iżvilupp u l-analiżi ta’ evidenza statistika nazzjonali u evidenza oħra rilevanti. Il-ġbir, b’mod partikolari, ta’ dejta
u indikaturi nazzjonali dwar il-prezzijiet, l-ilmenti, l-infurzar, ir-rimedji, eċċ. għandu jiġi żviluppat f’kollaborazz
joni ma’ partijiet interessati nazzjonali.
5. L-appoġġ permezz tal-finanzjament tal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur fil-livell tal-Unjoni u permezz tal-bini ta’
kapaċità għall-organizzazzjonijiet tal-konsumatur fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali, permezz ta’ żieda fittrasparenza u t-titjib tal-iskambji tal-aħjar prattika u kompetenzi
(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-funzjonament tal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur tal-livell tal-Unjoni li
jirrappreżentaw l-interessi tal-konsumatur skont l-Artikolu 5(1) ta’ dan ir-Regolament;
(b) il-bini tal-kapaċità għal organizzazzjonijiet tal-konsumatur reġjonali, nazzjonali u Ewropej, notevolment permezz
ta’ taħriġ disponibbli f’diversi lingwi u madwar l-Unjoni u skambju tal-aħjar prattika u l-kompetenzi għall-membri
tal-persunal, b’mod partikolari għal organizzazzjonijiet tal-konsumatur fi Stati Membri fejn mhumiex żviluppati
biżżejjed jew li juru livell relattivament baxx ta’ fiduċja u kuxjenza tal-konsumatur kif evidenzjat bil-monitoraġġ
tas-swieq tal-konsumatur u tal-ambjent tal-konsumatur fl-Istati Membri;
(c) aktar trasparenza u aktar skambji tal-aħjar prattiki u tal-kompetenzi, b’mod partikolari permezz ta’ netwerking
imsaħħaħ, assistit mill-ħolqien ta’ portal online għall-organizzazzjonijiet tal-konsumatur, li joffri spazju interattiv
u żona ta’ netwerking, u li jqiegħed għad-dispożizzjoni tagħhom bla ħlas il-materjal żviluppat waqt it-taħriġ;
(d) appoġġ lil korpi internazzjonali li jippromwovu l-prinċipji u l-politiki li huma konsistenti mal-objettivi talProgramm.
6. Tisħiħ tat-trasparenza tas-swieq tal-konsumatur u tal-informazzjoni tal-konsumatur, billi jiġi żgurat li l-konsumaturi
jkollhom data li tista’ titqabbel, affidabbli, u li hija faċilment aċċessibbli, anki għall-każijiet ta’ natura transkonfinali,
sabiex ikunu jistgħu jqabblu mhux biss il-prezzijiet, iżda wkoll il-kwalità u s-sostenibbiltà tal-prodotti u s-servizzi
(a) kampanji ta’ sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet li jaffettwaw lill-konsumaturi, inkluż permezz ta’ azzjonijiet
konġunti mal-Istati Membri;
(b) azzjonijiet li jsaħħu t-trasparenza tas-swieq tal-konsumaturi fir-rigward ta’, pereżempju, il-prodotti finanzjarji fillivell tal-konsum, l-enerġija, it-telekomunikazzjoni u dik diġitali, it-trasport;
(c) azzjonijiet li jiffaċilitaw l-aċċess tal-konsumaturi għall-informazzjoni rilevanti li hija komparabbli, affidabbli u
faċilment aċċessibbli dwar il-prodotti, is-servizzi u s-swieq, b’mod partikolari dwar il-prezzijiet, il-kwalità u ssostenibbiltà ta’ prodotti u servizzi, kemm jekk offline jew online, pereżempju permezz ta’ paragun ta’ siti web u
azzjonijiet li jiżguraw il-kwalità għolja u l-affidabbiltà ta’ siti web bħal dawn, inkluż għal xiri transkonfinali;
(d) azzjonijiet li jsaħħu l-aċċess tal-konsumaturi għal informazzjoni dwar il-konsum sostenibbli tal-prodotti u sservizzi;
(e) appoġġ lil attivitajiet li jikkonċernaw il-politika tal-konsumatur tal-Unjoni li jkunu organizzati mill-Istat Membru
li jkollu l-Presidenza tal-konfigurazzjonijiet tal-Kunsill, barra dik tal-Affarijiet Barranin, dwar kwistjonijiet li jsegwu
l-prijoritajiet stabbiliti tal-politika tal-Unjoni;
(f) kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-korpi nazzjonali responsabbli mill-ilmenti bħala għajnuna għall-użu ta’ metodo
loġija armonizzata għall-ikklassifikar u r-rappurtar ta’ ilmenti tal-konsumatur u ta’ inkjesti;
(g) appoġġ lil korpi madwar l-Unjoni għall-iżvilupp ta’ kodiċi ta’ kondotta, l-aħjar prattiki u linji gwida għallipparagunar tal-prezzijiet, il-kwalità u s-sostenibbiltà, inkluż permezz ta’ siti web li jqabblu l-prezzijiet;
(h) appoġġ għall-komunikazzjoni dwar il-kwistjonijiet tal-konsumatur, inkluż billi tiġi inkoraġġita d-disseminazzjoni
mill-mezzi tal-informazzjoni, ta’ informazzjoni korretta u rilevanti dwar kwistjonijiet tal-konsumatur.
7. Tisħiħ tal-edukazzjoni tal-konsumatur bħala proċess ta’ tagħlim tul il-ħajja, b’attenzjoni partikolari għall-konsumaturi
vulnerabbli
(a) l-iżvilupp ta’ pjattaforma interattiva għall-iskambju tal-aqwa prattiki u ta’ materjal għal edukazzjoni tul il-ħajja talkonsumatur b’attenzjoni partikolari għall-konsumaturi vulnerabbli li għandhom diffikultajiet biex jaċċedu għallinformazzjoni tal-konsumatur u jifhmuha, sabiex jiġi żgurat li huma ma jingħatawx informazzjoni mhux korretta;
(b) l-iżvilupp ta’ miżuri ta’ edukazzjoni u materjali f’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati bħal awtoritajiet nazz
jonali, għalliema, organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u dawk attivi fil-livell bażiku, b’mod partikolari billi
jintużaw pereżempju, ġbir, kumpilazzjoni, traduzzjoni u diffużjoni ta’ materjali prodotti fil-livell nazzjonali jew
għal inizjattivi preċedenti, dwar diversi mezzi tal-informazzjoni inklużi dawk diġitali, dwar pereżempju d-drittijiet
tal-konsumatur inkluż kwistjonijiet transkonfinali, is-saħħa u s-sigurtà, il-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar il-konsu
matur, il-konsum sostenibbli u etiku inklużi skemi ta’ ċertifikazzjoni tal-Unjoni, litteriżmu finanzjarju u fil-mezzi
tal-informazzjoni.
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Objettiv III
Drittijiet u rimedji: li jiġu żviluppati u msaħħa d-drittijiet tal-konsumaturi b’mod partikolari permezz ta’ azzjoni
regolatorja intelliġenti u billi jitjieb l-aċċess għal rimedju sempliċi, effiċjenti, adegwat u bi prezz baxx inkluż
soluzzjoni alternattiva tat-tilwim
8. It-tħejjija mill-Kummissjoni ta’ leġislazzjoni dwar il-ħarsien tal-konsumatur u inizjattivi regolatorji oħra, is-sorveljar
tat-traspożizzjoni mill-Istati Membri u l-evalwazzjoni sussegwenti tal-impatt tagħha, kif ukoll il-promozzjoni ta’
inizjattivi koregolatorji u awtoregolatorji u s-sorveljar tal-impatt reali ta’ dawk l-inizjattivi fuq is-swieq tal-konsuma
turi, inkluż:
(a) studji u attivitajiet ta’ regolamentazzjoni intelliġenti bħal evalwazzjonijiet ex ante u ex-post, valutazzjonijiet talimpatt, konsultazzjonijiet mal-pubbliku, evalwazzjoni u simplifikazzjoni tal-leġislazzjoni eżistenti;
(b) seminars, konferenzi, workshops u laqgħat ta’ partijiet interessati u esperti;
(c) żvilupp u manutenzjoni ta’ databases aċċessibbli faċilment u pubblikament li jkopru l-implimentazzjoni talleġislazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumatur;
(d) evalwazzjoni tal-azzjonijiet meħudin taħt il-Programm.
9. Faċilitazzjoni tal-aċċess għal mekkaniżmi ta’ soluzzjoni għat-tilwim għall-konsumaturi, b’mod partikolari għal skemi
alternattivi ta’ soluzzjoni għat-tilwim, inkluż permezz ta’ sistema online madwar l-Unjoni u n-netwerking ta’ entitajiet
nazzjonali alternattivi għas-soluzzjoni għat-tilwim, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali lil miżuri adegwati għallħtiġijiet u d-drittjiet tal-konsumaturi vulnerabbli; il-monitoraġġ tal-funzjonament u l-effettività ta’ mekkaniżmi għassoluzzjoni għat-tilwim għall-konsumaturi, ukoll permezz tal-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ għodod rilevanti tal-IT, u liskambju tal-aħjar prattiki attwali u l-esperjenza eżistenti fl-Istati Membri
(a) l-iżvilupp u manutenzjoni ta’ għodod tal-IT;
(b) appoġġ lill-iżvilupp ta’ sistema ta’ soluzzjoni online għat-tilwim madwar l-Unjoni kollha u l-manutenzjoni tagħha,
inkluż għal servizzi assoċjati bħalma hi t-traduzzjoni;
(c) appoġġ għan-netwerking ta’ entitajiet nazzjonali tas-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, u għall-iskambju u ddisseminazzjoni tal-prattiki tajbin u l-esperjenzi tagħhom;
(d) l-iżvilupp ta’ għodod speċifiċi għall-iffaċilitar tal-aċċess tal-persuni vulnerabbli għar-rimedji, li huma anqas imħajra
li jirrikorru għar-rimedji.
Objettiv IV
Infurzar: li jkun sostnut l-infurzar tad-drittijiet tal-konsumatur billi tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn il-korpi nazz
jonali tal-infurzar u billi l-konsumaturi jiġu sostnuti permezz ta’ pariri
10. Il-koordinazzjoni tal-azzjonijiet ta’ sorveljanza u infurzar fir-rigward tar-Regolament (KE) Nru 2006/2004, inkluż:
(a) l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ għodod tal-IT (bħal databases, sistemi tal-informatika u komunikazzjoni);
(b) azzjonijiet għat-titjib tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kif ukoll koordinazzjoni tal-monitoraġġ u l-infurzar
bħal skambji ta’ uffiċjali tal-infurzar, attivitajiet komuni, taħriġ għall-uffiċjali tal-infurzar u għall-membri talġudikatura;
(c) l-organizzazzjoni ta’ seminars, konferenzi, workshops u laqgħat tal-partijiet interessati u tal-esperti dwar l-infur
zar;
(d) kooperazzjoni amministrattiva u ta’ infurzar ma’ pajjiżi terzi li mhumiex qed jipparteċipaw fil-Programm u ma’
organizzazzjonijiet internazzjonali.
11. Kontribuzzjonijiet finanzjarji għal azzjonijiet konġunti ma’ korpi pubbliċi jew mingħajr skop ta’ qligħ li jikkostitwixxu
netwerks tal-Unjoni li jipprovdu informazzjoni u assistenza lill-konsumaturi biex jgħinuhom jeżerċitaw id-drittijiet
tagħhom u jiksbu aċċess għal soluzzjoni tat-tilwim xierqa, inkluż skemi ta’ soluzzjoni online barra mill-qorti
(Netwerk ta’ Ċentri Ewropej għall-Konsumatur), li jkopru wkoll:
(a) l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ għodod tal-IT, bħal databases, sistemi tal-informatika u l-komunikazzjoni, neċes
sarji għall-funzjonament tajjeb tan-Netwerk ta’ Ċentri Ewropej għall-Konsumatur;
(b) azzjonijiet biex jgħollu l-profil u jżidu l-viżibbiltà taċ-Ċentri Ewropej għall-Konsumatur.
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ANNESS II
INDIKATURI SKONT L-ARTIKOLU 3 TA’ DAN IR-REGOLAMENT
Objettiv I
Sikurezza: li tiġi konsolidata u mtejba s-sigurtà tal-prodotti permezz ta’ sorveljanza effettiva tas-suq fl-Unjoni
Indikatur

Sors

Sitwazzjoni kurrenti

Mira

% ta’ notifiki RAPEX li jinvolvu
mill-anqas reazzjoni waħda (minn
Stati Membri oħra)

RAPEX

43 % (843 notifika) fl-2010

Żieda ta’ 10 % sal-2020

Proporzjon ta’ numru ta’ reazz
jonijiet/numru ta’ notifiki (riskji
serji) (*)

RAPEX

1,07 % fl-2010

Żieda ta’ 15 % sal-2020

(*) notifika tista’ tinstiga diversi reazzjonijiet minn awtoritajiet ta’ Stati Membri oħra

Objettiv II
Informazzjoni u edukazzjoni tal-konsumatur u appoġġ lill-organizzazzjonijiet tal-konsumatur: biex ikun hemm
progress fl-edukazzjoni, l-informazzjoni u l-għarfien tad-drittijiet tagħhom, biex tkun żviluppata l-bażi ta’
evidenza għall-politika tal-konsumatur u biex jingħata appoġġ lill-organizzazzjonijiet tal-konsumatur, filwaqt li
jitqiesu wkoll il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ konsumaturi vulnerabbli
Indikatur

Numru ta’ korpi tal-ilmenti u
numru ta’ pajjiżi li jippreżentaw
ilmenti lill-ECCRS

Sors

Sitwazzjoni kurrenti

Mira

ECCRS (Sistema
Ewropea ta’ Reġistrazz
joni tal-Ilmenti talKonsumaturi)

33 korp tal-ilmenti minn 7
pajjiżi fl-2012

70 korp tal-ilmenti minn
20 pajjiż fl-2020

Objettiv III
Drittijiet u rimedji: li jiġu żviluppati u msaħħa d-drittijiet tal-konsumaturi b’mod partikolari permezz ta’ azzjoni
regolatorja intelliġenti u billi jitjieb l-aċċess għal rimedju sempliċi, effiċjenti, adegwat u bi prezz baxx inkluż issoluzzjoni alternattiva għat-tilwim
Indikatur

Sors

% ta’ dawk il-każijiet ittrattati millECCs u mhux solvuti direttament
ma’ kummerċjanti li ġew referuti
sussegwentement lil sistema ta’
riżoluzzjoni alternattiva tad-disputi
(ADR, alternative dispute resolu
tion)

Rapport annwali tal-ECC

9 % fl-2010

75 % sal-2020

Numru ta’ każijiet indirizzati missistema online ta’ riżoluzzjoni taddisputi (ODR, online dispute reso
lution) mal-Unjoni kollha.

Pjattaforma tal-ODR

17 500 (lmenti riċevuti
mill-ECCs relatati mat-tran
sazzjonijiet tal-kummerċ
elettroniku) fl-2010

100 000 sal-2020

% ta’ konsumaturi li ħadu azzjoni
bi tweġiba għal problema li ltaqgħu
magħha fl-aħħar tnax-il xahar:

Tabella ta’ Valutazzjoni
tal-Konsumatur

83 % fl-2010

90 % sal-2020

Sitwazzjoni kurrenti

Mira
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Objettiv IV
Infurzar: li jkun appoġġat l-infurzar tad-drittijiet tal-konsumatur billi tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn il-korpi
nazzjonali tal-infurzar u billi l-konsumaturi jiġu megħjuna permezz ta’ pariri
Indikatur

Livell ta’ fluss ta’ informazzjoni u
kooperazzjoni man-Netwerk CPC:

Sors

Database tan-Netwerk
CPC (CPCS)

Sitwazzjoni kurrenti

Mira

medji annwalizzati
2007-2010

— numru ta’ talbiet għal skambju
ta’ informazzjoni bejn awtori
tajiet tas-CPC

129

— żieda ta’ 30 % sal2020

— numru ta’ talbiet għal miżuri ta’
infurzar bejn awtoritajiet tasCPC

142

— żieda ta’ 30 % sal2020

— numru ta’ twissijiet fin-netwerk
CPC

63

— żieda ta’ 30 % sal2020

% ta’ każijiet ta’ talbiet għal
infurzar ittrattati fi żmien 12-il
xahar fin-Netwerk CPC

Database tan-Netwerk
CPC (CPCS)

50 % (perjodu ta’ referenza
2007-2010)

60 % sal-2020

% ta’ talbiet għal informazzjoni
ttrattati fi żmien 3 xhur finNetwerk CPC

Database tan-Netwerk
CPC (CPCS)

33 % (perjodu ta’ referenza
2007-2010))

50 % sal-2020

Numru ta’ kuntatti mal-konsuma
turi ġestiti miċ-Ċentri Ewropej
għall-Konsumatur (ECC)

Rapport tal-ECC

71 000 fl-2010

Żieda ta’ 50 % sal-2020

Numru ta’ żjarat lis-siti web talECCs

Rapport ta’ Evalwazz
joni tal-ECC-Net

1 670 000 fl-2011

Żieda ta’ 70 % sal-2020

Dawn l-indikaturi jistgħu jkunu kkunsidrati b’rabta ma’ kuntest ġeneral u indikaturi orizzontali.
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REGOLAMENT (UE) Nru 255/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tas-26 ta’ Frar 2014
li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2008/97, (KE) Nru 779/98 u (KE) Nru 1506/98 filqasam ta’ importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti agrikoli oħra mit-Turkija, fir-rigward tassetgħat iddelegati u ta’ implimentazzjoni li għandhom jingħataw lill-Kummissjoni
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

(4)

B’konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona,
is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni skont ir-Regolamenti
(KE) Nru 2008/97, (KE) Nru 779/98 u (KE) Nru 1506/98
għandhom jiġu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 TFUE.

(5)

Sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati ċerti elementi
mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 2008/97,
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta
atti skont l-Artikolu 290 TFUE fir-rigward ta’ emendi
għal dak ir-Regolament li jkunu meħtieġa meta lkundizzjonijiet attwali tal-arranġamenti speċjali previst
fil-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni jiġu emendati, b’mod partiko
lari fir-rigward tal-ammonti, jew meta jiġi konkluż ftehim
ġdid. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni
tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha
ta’ tħejjija, inkluż fuq il-livell ta’ għarfien espert. IlKummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati,
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u
xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill.

(6)

Biex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-impli
mentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 2008/97, (KE) Nru
779/98 u (KE) Nru 1506/98, għandhom jingħataw
setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawk issetgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-Regolament
(UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u talKunsill (6).

(7)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 2008/97, (KE) Nru 779/98 u
(KE) Nru 1506/98 għandhom, għalhekk, jiġu emendati
b’mod korrispondenti,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207 tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),
Billi:
(1)

(2)

(3)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2008/97 (2) jagħti lillKummissjoni s-setgħat li jippermettulha tadotta regoli
dettaljati għall-applikazzjoni tal-arranġamenti speċjali
għall-importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti
agrikoli oħrajn li joriġinaw mit-Turkija. Jagħti wkoll lillKummissjoni s-setgħat biex tadotta aġġustamenti għal
dak ir-Regolament, jekk l-arranġamenti speċjali previsti
fil-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni rilevanti jiġu emendati.
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 779/98 (3) jagħti lillKummissjoni s-setgħat li jippermettulha tadotta regoli
dettaljati speċjali għall-applikazzjoni tar-reġim ta’ impor
tazzjoni għal prodotti elenkati fl-Anness I għat-Trattat
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jori
ġinaw mit-Turkija u li jistgħu jiġu importati fl-Unjoni
skont il-kundizzjonijiet stipulati fid-Deċiżjoni Nru 1/98
tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija (4).
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1506/98 (5) jagħti lillKummissjoni s-setgħat li jippermettulha li tħassar ilmiżuri ta’ sospensjoni msemmija f’dak ir-Regolament,
meta l-ostakli għall-esportazzjonijiet preferenzjali millUnjoni għat-Turkija jkunu tneħħew.

(1) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Jannar 2014 (għadha
mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), u deċiżjoni tal-Kunsill tas17 ta’ Frar 2014.
(2) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2008/97 tad-9 ta’ Ottubru 1997 li
jistabbilixxi ċerti regoli għall-applikazzjoni ta’ arranġamenti speċjali
għall-importazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa u ċerti prodotti agrikoli li
joriġinaw mit-Turkija (ĠU L 284, 16.10.1997, p. 17).
(3) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 779/98 tas-7 ta’ April 1998 fuq limportazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti agrikoli li ġejjin mit-Turkija,
li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 4115/86 u jemenda r-Regolament
(KE) Nru 3010/95 (ĠU L 113, 15.4.1998, p. 1).
(4) ĠU L 86, 20.3.1998, p. 1.
(5) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1506/98 tat-13 ta’ Lulju 1998 li
jistabbilixxi konċessjoni fil-għamla ta’ kwota Komunitarja tat-tariffa
għat-Turkija fis-sena 1998 rigward il-ġellewż u li jissospendi
konċessjonijiet oħra (ĠU L 200, 16.7.1998, p. 1).

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 2008/97 huwa emendat kif ġej:
(1) L-Artikoli 7 u 8 huma sostitwiti b’dan li ġej:
“Artikolu 7
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazz
joni, tadotta r-regoli meħtieġa għall-applikazzjoni tal-arran
ġamenti speċjali għall-importazzjoni stipulati f’dan ir-Rego
lament. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu
adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Arti
kolu 8b(2).
(6) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar
il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju millKummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011,
p. 13).
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Artikolu 8
Sabiex ikun hemm konformità mal-impenji internazzjonali
u meta l-Kunsill ikun iddeċieda li japprova l-emendi talkundizzjonijiet attwali tal-arranġamenti speċjali previsti filFtehim ta’ Assoċjazzjoni jew li jikkonkludi ftehim ġdid, ilKummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati
b’konformità mal-Artikolu 8a fir-rigward tal-emendi li jirri
żultaw għal dan ir-Regolament.”.

(2) Jiddaħħlu l-artikoli li ġejjin:

“Artikolu 8a
1.
Is-setgħa li jkunu adottati atti delegati qed tingħata lillKummissjoni suġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan lArtikolu.

2.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija flArtikolu 8 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu
ta’ ħames snin mid-9 ta’ April 2014. Il-Kummissjoni
għandha tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa sa
mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel ma jintemm ilperjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi
estiża b’mod taċitu għal perjodi ta’ tul ta’ żmien identiku,
ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’
kull perjodu.

3.
Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8 tista’ tiġi
revokata fi kwalunkwe żmien mill-Parlament Ewropew jew
mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega
tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fisseħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata
fiha. Ma għandha taffettwa l-validità ta’ ebda att delegat diġà
fis-seħħ.
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tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*). Dak il-Kumitat
għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE)
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**).

2.
Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japp
lika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.
Meta l-opinjoni tal-kumitat għandha tinkiseb bi proċe
dura bil-miktub, dik il-proċedura għandha tintemm
mingħajr riżultat meta, fil-limitu ta’ żmien għall-għoti talopinjoni, il-president tal-kumitat jiddeċiedi hekk, jew millinqas kwart tal-membri tal-kumitat jitolbu hekk.

___________
(*) Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi
prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill
(KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru
1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347,
20.12.2013, p. 671).
(**) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbi
lixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet
għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju millKummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU
L 55, 28.2.2011, p. 13).”.

Artikolu 2
Ir-Regolament (KE) Nru 779/98 huwa emendat kif ġej:

(1) L-Artikolu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 1
4.
Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha
tinnotifikah fl-istess waqt lill-Parlament Ewropew u lillKunsill.

5.
Att delegat adottat skont l-Artikolu 8 għandu jidħol
fis-seħħ biss jekk l-ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa
min-naħa tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill fi żmien
perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel tmiem dak il-perjodu,
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu informaw lillKummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament
Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 8b
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat
għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli stabbilit
bl-Artikolu 229 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazz
joni, tadotta regoli meħtieġa għall-applikazzjoni tal-iskema
ta’ importazzjoni għall-prodotti elenkati fl-Anness I għatTrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jori
ġinaw mit-Turkija u li jiġu importati fl-Unjoni skont ilkundizzjonijiet stipulati fid-Deċiżjoni Nru 1/98 tal-Kunsill
tal-Assoċjazzjoni KE-Turkija. Dawk l-atti ta’ implimentazz
joni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami
msemmija fl-Artikolu 2a(2).”.

(2) Jiddaħħal l-artikolu li ġej:

“Artikolu 2a
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat
għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli stabbilit
bl-Artikolu 229 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 talParlament Ewropew u tal-Kunsill (*). Dak il-Kumitat għandu
jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**).
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2.
Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japp
lika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
3.
Meta l-opinjoni tal-kumitat għandha tinkiseb bi proċe
dura bil-miktub, dik il-proċedura għandha tintemm
mingħajr riżultat meta, fil-limitu ta’ żmien għall-għoti talopinjoni, il-president tal-kumitat jiddeċiedi hekk, jew millinqas kwart tal-membri tal-kumitat jitolbu hekk.
___________
(*) Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi
prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill
(KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru
1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347,
20.12.2013, p. 671).
(**) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbi
lixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet
għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju millKummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU
L 55, 28.2.2011, p. 13).”.
Artikolu 3
Ir-Regolament (KE) Nru 1506/98 huwa emendat kif ġej:
(1) L-Artikolu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“Artikolu 3
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazz
joni, ittemm il-miżuri ta’ sospensjoni msemmija fl-Artikolu 2
meta jitneħħew l-ostakli għal esportazzjonijiet preferenzjali
mill-Unjoni lejn it-Turkija. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msem
mija fl-Artikolu 3a(2).”.
(2) Jiddaħħal l-artikolu li ġej:
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“Artikolu 3a
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat
għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli stabbilit
bl-Artikolu 229 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 talParlament Ewropew u tal-Kunsill (*). Dak il-Kumitat għandu
jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**).
2.
Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japp
lika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
3.
Meta l-opinjoni tal-kumitat għandha tinkiseb bi proċe
dura bil-miktub, dik il-proċedura għandha tintemm
mingħajr riżultat meta, fil-limitu ta’ żmien għall-għoti talopinjoni, il-president tal-kumitat jiddeċiedi hekk, jew millinqas kwart tal-membri tal-kumitat jitolbu hekk.
___________
(*) Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi
prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill
(KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru
1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347,
20.12.2013, p. 671).
(**) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbi
lixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet
ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju millKummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU
L 55, 28.2.2011, p. 13).”.
Artikolu 4
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 Strasburgu, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-kodifikazzjoni

L-adozzjoni ta' dan ir-Regolament ser tinvolvi numru sostanzjali ta' emendi għall-atti inkwistjoni. Sabiex
titjieb il-leġġibbiltà tal-atti kkonċernati, il-Kummissjoni ser tipproponi kodifikazzjoni tal-atti malajr kemm
jista' jkun ladarba jiġi adottat ir-Regolament, u mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru 2014.

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar atti delegati

Fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tfakkar fl-impenn li ħadet fil-paragrafu 15 tal-Ftehim Qafas
dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea biex tipprovdi lill-Parlament linformazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha dwar il-laqgħat tagħha mal-esperti nazzjonali fil-qafas tal-ħidma
tagħha rigward it-tħejjija ta' atti delegati.
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REGOLAMENT (UE) Nru 256/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tas-26 ta’ Frar 2014
dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta’ proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni
Ewropea, li jissostitwixxi r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 617/2010 u jħassar irRegolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96
u teknoloġiji ġodda li għandhom jiġu adottati mis-suq. Illiberalizzazzjoni tas-settur tal-enerġija u aktar integrazz
joni tas-suq intern jagħtu rwol aktar prominenti lilloperaturi ekonomiċi għall-investiment. Fl-istess waqt,
rekwiżiti politiċi ġodda bħal pereżempju miri li
jaffettwaw it-taħlita tal-fjuwil, se jbiddlu l-politiki tal-Istati
Membri favur infrastruttura tal-enerġija ġdida u/jew
modernizzata.

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

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 194 tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,

(4)

F’dan il-kuntest, l-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija
fl-Unjoni għandu jingħata aktar attenzjoni, b’mod parti
kolari bil-għan li jiġu antiċipati l-problemi, jiġu promossi
l-aħjar prattiki u tiġi stabbilita aktar trasparenza fl-iżvi
lupp futur tas-sistema tal-enerġija fl-Unjoni.

(5)

Il-Kummissjoni u b’mod partikolari l-Osservatorju tagħha
tas-Suq għall-Enerġija għandhom għalhekk ikollhom
għad-dispożizzjoniet tagħhom dejta u informazzjoni
preċiżi dwar il-proġetti ta’ investiment, inkluż id-dekum
missjonar, fil-komponenti l-aktar sinifikanti tas-sistema
tal-enerġija tal-Unjoni.

(6)

Id-dejta u l-informazzjoni dwar l-iżviluppi prevedibbli filkapaċitajiet tal-produzzjoni, it-trażmissjoni u l-ħżin fiddiversi setturi tal-enerġija huma ta’ interess għall-Unjoni u
huma importanti għall-investiment futur. Għalhekk
jeħtieġ li l-Kummissjoni tiġi nnotifikata dwar il-proġetti
ta’ investiment fejn diġà nbdiet ħidma ta’ kostruzzjoni
jew ta’ dekummissjonar jew fejn ittieħdet deċiżjoni finali
dwar l-investiment.

(7)

Taħt l-Artikoli 41 u 42 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komu
nità Ewropea tal-Enerġija Atomika (Trattat Euratom), limpriżi huma obbligati jinnotifikaw il-proġetti ta’ inves
timent tagħhom. Jeħtieġ li tali informazzjoni tkun issupp
limentata, b’mod partikolari, b’rappurtar regolari dwar limplimentazzjoni tal-proġetti ta’ investiment. Tali
rappurtar ulterjuri huwa mingħajr preġudizzju għall-Arti
koli 41 sa 44 tat-Trattat Euratom. Madanakollu l-impo
żizzjoni ta’ piż doppju fuq l-impriżi għandu jiġi evitat
kull fejn ikun possibbli.

(8)

Sabiex il-Kummissjoni jkollha opinjoni konsistenti dwar
l-iżviluppi futuri tas-sistema tal-enerġija tal-Unjoni b’mod
kumplessiv, huwa meħtieġ qafas armonizzat ta’ rappurtar
għall-proġetti ta’ investiment ibbażat fuq kategoriji aġġor
nati ta’ dejta u informazzjoni uffiċjali li għandhom jiġu
trażmessi mill-Istati Membri.

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),
Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),
Billi:

(1)

Il-ksib ta’ stampa ġenerali tal-iżvilupp tal-investiment flinfrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni huwa essenzjali għalliżvilupp tal-politika tal-enerġija tal-Unjoni u huwa essen
zjali għall-Kummissjoni biex twettaq il-ħidmiet tagħha filqasam tal-enerġija. Id-disponibbiltà ta’ dejta u informazz
joni regolari u aġġornati għandha tippermetti lillKummissjoni biex tagħmel il-paraguni u l-evalwazzjoni
jiet meħtieġa u li tipproponi l-miżuri rilevanti abbażi ta’
ċifri u analiżi xierqa, b’mod partikolari rigward il-bilanċ
futur bejn il-provvista u d-domanda tal-enerġija.

(2)

Ix-xenarju tal-enerġija fl-Unjoni u lil hinn minnha nbidel
b’mod sinifikanti f’dawn l-aħħar snin u b’hekk l-inves
timent fl-infrastruttura tal-enerġija huwa kwistjoni kruċ
jali biex tiġi żgurata l-provvista tal-enerġija tal-Unjoni,
għall-funzjonament tas-suq intern u għat-tranżizzjoni
lejn sistema ta’ emissjonijiet baxxi tal-karbonju li bdiet
tagħmel l-Unjoni.

(3)

Il-kuntest il-ġdid tal-enerġija jeħtieġ investiment sinifi
kanti fit-tipi kollha ta’ infrastrutturi fis-setturi kollha talenerġija kif ukoll l-iżvilupp ta’ tipi ġodda ta’ infrastruttura

(1) ĠU C 271, 19.9.2013, p. 153.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Frar 2014 (għadha
mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill
tal-20 ta’ Frar 2014.
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L-Istati Membri għandhom, għal dan l-għan, jinnotifikaw
lill-Kummissjoni d-dejta u l-informazzjoni dwar ilproġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija li
jkunu ppjanati jew qed jinbnew fit-territroju tagħhom
rigward il-produzzjoni, il-ħżin u t-trasport taż-żejt, ilgass naturali, l-elettriku, inkluż l-elettriku minn sorsi
rinovabbli, l-elettriku mill-faħam u mil-linjite, u l-koġene
razzjoni tal-elettriku u tas-sħana utli; il-produzzjoni talbijofjuwils; u l-qbid, it-trasport u l-ħżin tad-diossidu talkarbonju. L-Istati Membri għandhom ukoll jinnotifikaw
lill-Kummissjoni bid-dejta u l-informazzjoni dwar
proġetti ta’ investiment f’interkonnessjonijiet tal-elettriku
u tal-gass ma’ pajjiżi terzi. L-impriżi kkonċernati għan
dhom ikunu obbligati jinnotifikaw tali dejta u nformazz
joni lill-Istat Membru kkonċernat.

(10)

Meta jitqies iż-żmien li jkun previst għall-proġetti ta’
investiment fis-settur tal-enerġija, għandu jkun suffiċjenti
rappurtar kull sentejn.

(11)

Bil-ħsieb li jiġi evitat piż amministrattiv sproporzjonat u
jitnaqqsu l-ispejjeż għall-Istati Membri u l-impriżi, b’mod
partikolari għall-impriżi żgħar u ta’ daqs medju, dan irRegolament għandu jippermetti lill-Istati Membri u limpriżi li jiġu eżentati mill-obbligi tar-rappurtar sakemm
informazzjoni ekwivalenti tkun diġà ngħatat lillKummissjoni skont atti legali speċifiċi tal-Unjoni għassettur tal-enerġija, bil-għan li jintlaħqu l-objettivi ta’
swieq tal-enerġija fl-Unjoni li jkunu kompetittivi, ta’
sostenibbiltà tas-sistema tal-enerġija tal-Unjoni u ta’
sigurtà tal-provvista tal-enerġija għall-Unjoni. Għalhekk,
kwalunkwe duplikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ rappurtar li
huma speċifikati fit-tielet pakkett tas-suq intern dwar lelettriku u l-gass naturali għandha tiġi evitata. Biex tħaffef
il-piż tar-rappurtar, il-Kummissjoni għandha tagħti
sostenn lill-Istati Membri bil-għan li tikkjarifika l-każijiet
li fihom hija tqis li dik id-dejta jew informazzjoni diġà
notifikati lilha taħt atti legali oħra jissodisfaw ir-rekwiżiti
ta’ dan ir-Regolament.

(12)

(13)

Il-Kummissjoni, u b’mod partikolari l-Osservatorju tagħha
tas-Suq għall-Enerġija għandhom ikunu jistgħu jieħdu lmiżuri kollha meħtieġa għall-ipproċessar tad-dejta kif
ukoll għas-simplifikazzjoni u sigurta’ tan-notifika taddejta, u b’mod partikolari għat-tħaddim ta’ għodod talIT u l-proċeduri integrati, li għandhom jiggarantixxu lkunfidenzjalità tad-dejta jew tal-informazzjoni notifikati
lill-Kummissjoni.

Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar taddejta personali mill-Istati Membri hija regolata mid-Diret
tiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1),

(1) Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’
Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward talipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment ħieles ta’ tali
dejta (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).
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filwaqt li l-protezzjoni tal-individwi fir-rigward talipproċessar tad-dejta personali mill-Kummissjoni hija
rregolata permezz tar-Regolament (KE) Nru 45/2001
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Dan ir-Regola
ment ma jinċidi bl-ebda mod fuq dawk id-dispożizzjoni
jiet.

(14)

L-Istati Membri, jew l-entitajiet delegati tagħhom, u lKummissjoni għandhom jippreżervaw il-kunfidenzjalità
ta’ dejta u informazzjoni kummerċjalment sensittivi.
Għalhekk, l-Istati Membri jew l-entitajiet delegati tagħ
hom, bl-eċċezzjoni ta’ dejta u informazzjoni relatati ma’
proġetti ta’ trażmissjoni transkonfinali, għandhom jiġbru
tali dejta u informazzjoni fil-livell nazzjonali qabel ma
jippreżentawhom lill-Kummissjoni. Jekk ikun meħtieġ,
il-Kummissjoni għandha tkompli tgħaqqad dik id-dejta
b’tali mod li tipprevjeni kwalunkwe żvelar jew deduzz
joni ta’ kull dettall dwar impriżi jew installazzjonijiet
individwali.

(15)

Il-Kummissjoni u b’mod partikolari l-Osservatorju tagħha
tas-Suq għall-Enerġija għandhom jipprovdu analiżi rego
lari u transettorjali tal-evoluzzjoni strutturali u l-perspet
tivi tas-sistema tal-enerġija tal-Unjoni u, fejn xieraq,
analiżi aktar iffokata dwar ċerti aspetti ta’ dik is-sistema
tal-enerġija. Dik l-analiżi għandha b’mod partikolari
tikkontribwixxi sabiex ittejjeb is-sigurtà enerġetika billi
tidentifika n-nuqqasijiet li jista’ jkun hemm fl-infrastrut
tura u l-investiment bil-għan li jintlaħaq bilanċ bejn ilprovvista u d-domanda tal-enerġija. L-analiżi għandha
wkoll tifforma kontribut għal diskussjoni fil-livell talUnjoni dwar l-infrastrutturi tal-enerġija u għandha għal
hekk tiġi mgħoddija lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tkun
disponibbli għall-partijiet interessati.

(16)

Impriżi żgħar u ta’ daqs medju jkunu jistgħu jibbenefikaw
ukoll, fil-kuntest tal-pjanifikazzjoni tal-investimenti tagħ
hom, mill-analiżi transettorjali tal-Kummissjoni u middejta u l-informazzjoni li l-Kummissjoni tippubblika
taħt dan ir-Regolament.

(17)

Il-Kummissjoni tista’ tiġi megħjuna minn esperti millIstati Membri jew kwalunkwe espert ieħor kompetenti
bil-għan li tiżviluppa fehim komuni tan-nuqqasijiet
infrastrutturali potenzjali u r-riskji assoċjati, u li trawwem
trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ żviluppi futuri,
li hija ta’ interess partikolari għal parteċipanti ġodda fissuq.

(2) Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi firrigward tal-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet u lkorpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ tali data (ĠU
L 8, 12.1.2001, p. 1).
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Dan ir-Regolament għandu jissostitwixxi r-Regolament
tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 617/2010 (1), li ġie
annullat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fis-6 ta’
Settembru 2012 (2) u li l-effetti tiegħu kellhom jinżammu
sa meta jkun daħal fis-seħħ regolament ġdid. Għalhekk,
bid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, iseħħ l-annulla
ment tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 617/2010 skont
is-sentenza tal-Qorti. Barra minn hekk, ir-Regolament talKunsill (KE) Nru 736/96 (3), li tħassar mir-Regolament
(UE, Euratom) Nru 617/2010 annullat, għandu jitħassar
minn dan ir-Regolament.
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Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jippreżentaw
kwalunkwe dejta stimata jew informazzjoni preliminari dwar
proġetti ta’ investiment tat-tipi elenkati fl-Anness li fuqhom ilħidma ta’ kostruzzjoni hija skedata li tibda fi żmien ħames snin
u fuq dawk li huma skedati għad-dekummissjonar fi żmien tliet
snin, iżda li dwarhom għadha ma tteħditx deċiżjoni finali ta’
investiment.

Artikolu 2
Definizzjonijiet

(19)

(20)

Il-forma u d-dettalji tekniċi tan-notifika lill-Kummissjoni
tad-dejta u l-informazzjoni tal-proġetti ta’ investiment flistruttura tal-enerġija huma stabbiliti fir-Regolament talKummissjoni (UE, Euratom) Nru 833/2010 (4). Ir-Regola
ment (UE, Euratom) Nru 833/2010 għandu jibqa’ japp
lika sar-reviżjoni tiegħu, li se ssir wara l-adozzjoni ta’ dan
ir-Regolament.
Minħabba li l-objettivi ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux
jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jistgħu,
minħabba l-iskala jew l-effetti tagħhom, jinkisbu aħjar fillivell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konfor
mità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Arti
kolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità
mal-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Arti
kolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li
huwa neċessarju sabiex jinkisbu dawk l-objettivi,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-defi
nizzjonijiet li ġejjin:

(1) “infrastruttura” tfisser kwalunkwe tip ta’ installazzjoni jew
parti ta’ installazzjoni relatata mal-produzzjoni, it-trażmiss
joni u l-ħżin, inklużi interkonnessjonijiet bejn l-Unjoni u
pajjiżi terzi;

(2) “proġetti ta’ investiment” tfisser proġetti bil-għan li:

(i) jibnu infrastruttura ġdida;

(ii) jittrasformaw, jimmodernizzaw, iżidu jew inaqqsu lkapaċità ta’ infrastrutturi eżistenti;

Artikolu 1
Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni
1.
Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas komuni għan-noti
fika lill-Kummissjon ta’ dejta u informazzjoni dwar proġetti ta’
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fis-setturi taż-żejt, talgass naturali, tal-elettriku — inklużi l-elettriku minn sorsi rinno
vabbli, l-elettriku mill-faħam u mil-linjite, u l-koġenerazzjoni talelettriku u t-tisħin utli - kif ukoll dwar proġetti ta’ investiment
relatati mal-produzzjoni tal-bijofjuwils u mal-qbid, trasport u
ħżin tad-diossidu tal-karbonju li dawk is-setturi jipproduċu.
2.
Dan ir-Regolament għandu japplika għall-proġetti ta’
investiment tat-tipi elenkati fl-Anness li fuqhom diġà nbdiet
ħidma ta’ kostruzzjoni jew dekummissjonar jew li fuqhom
ittieħdet deċiżjoni finali dwar l-investiment.
(1) Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 617/2010 tal-24 ta’
Ġunju 2010 dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta’ proġetti ta’ inves
timent fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea u li jħassar irRegolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96 (ĠU L 180, 15.7.2010,
p. 7).
(2) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta’ Settembru 2012 fil-Kawża
C-490/10, il-Parlament v il-Kunsill (2012 ECR I-0000).
(3) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96 tat-22 ta’ April 1996 dwar
in-notifika lill-Kummisjsoni ta’ proġetti ta’ investiment ta’ interess
lill-Komunità fis-setturi taż-żejt, tal-gass naturali u tal-elettriku (ĠU
L 102, 25.4.1996, p. 1).
(4) Regolament tal-Kummissjoni (UE, Euratom) Nru 833/2010 tal-21 ta’
Settembru 2010, li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (UE, Eura
tom) Nru 617/2010 dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta’ proġetti ta’
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea (ĠU
L 248, 22.9.2010, p. 36).

(iii) jiddekummissjonaw parzjalment jew totalment linfrastruttura eżistenti;

(3) “deċiżjoni finali dwar l-investiment” tfisser id-deċiżjoni
meħuda fil-livell ta’ impriża biex b’mod definittiv jiġu
assenjati fondi għall-fażi ta’ investiment ta’ proġett;

(4) “fażi ta’ investiment” tfisser il-fażi li matulha sseħħ ilkostruzzjoni jew iseħħ id-dekummissjonar u jsiru l-ispejjeż
kapitali; din teskludi l-fażi tal-ippjanar;

(5) “fażi tal-ippjanar” tfisser il-fażi li matulha titħejja l-impli
mentazzjoni tal-proġett u li tinkludi, fejn xieraq, valutazz
joni tal-fattibbiltà, studji preparatorji u tekniċi, il-ksib ta’
liċenzji u awtorizzazzjonijiet u l-ispejjeż kapitali;

(6) “proġetti ta’ investiment taħt kostruzzjoni” tfisser proġetti
ta’ investiment li għalihom tkun bdiet il-kostruzzjoni u
jkunu saru l-ispejjeż kapitali;

(7) “dekummissjonar” tfisser il-fażi fejn b’mod permanenti jiġi
terminat it-tħaddim tal-infrastruttura;
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(8) “produzzjoni” tfisser il-ġenerazzjoni tal-elettriku u lipproċessar tal-fjuwils, inklużi l-bijofjuwils;

(15) “dejta aggregata” tfisser dejta aggregata fil-livell ta’ Stat
Membru jew ta’ għadd ta’ Stati Membri.

(9) “trażmissjoni” tfisser it-trasport tas-sorsi tal-enerġija jew
tal-prodotti jew tad-diossidu tal-karbonju, permezz ta’
netwerk, b’mod partikolari:

Artikolu 3

(i) permezz ta’ sistemi ta’ pajpijiet, għajr netwerk li jinsab
upstream fis-sistemi tal-pajpijiet u għajr dik il-parti tassistemi tal-pajpijiet li primarjament tintuża fil-kuntest
ta’ distribuzzjoni lokali; or
(ii) minn ġo sistemi interkonnessi ta’ vultaġġ għoli ħafna u
vultaġġ għoli u sistemi oħra għajr is-sistemi tal-pajpijiet
li primarjament jintużaw fil-kuntest ta’ distribuzzjoni
lokali;
(10) “qbid” tfisser il-proċess li bih id-diossidu tal-karbonju minn
installazzjonijiet industrijali jinqabad għall-ħżin;
(11) “ħżin” tfisser l-istokkjar fuq bażi permanenti jew tempo
ranja ta’ enerġija jew ta’ sorsi tal-enerġija f’infrastruttura ’l
fuq mill-art jew taħt l-art jew f’siti ġeoloġiċi jew il-konte
niment tad-diossidu tal-karbonju f’formazzjonijiet ġeoloġiċi
taħt l-art;
(12) “impriża” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika,
privata jew pubblika, li tiddeċiedi dwar jew li timplimenta
proġetti;
(13) “sorsi tal-enerġija” tfisser:
(i) sorsi primarji tal-enerġija, bħaż-żejt, il-gass naturali
jew il-faħam;
(ii) sorsi tal-enerġija mibdula, bħall-elettriku;
(iii) sorsi tal-enerġija rinnovabbli inklużi l-idroelettriċità, ilbijomassa, il-bijogass, ir-riħ, l-enerġija mix-xemx, dik
mill-mewġ u dik ġeotermali; u

Notifika tad-dejta
1.
Filwaqt li jżommu l-piż tal-ġbir u r-rappurtar proporzjo
nat, l-Istati Membri jew l-entitajiet li lilhom ikunu ddelegaw dik
il-ħidma għandhom jikkompilaw id-dejta u l-informazzjoni
kollha meħtieġa taħt dan ir-Regolament mill-1 ta’ Jannar
2015 u kull sentejn wara din id-data.

Huma għandhom jinnotifikaw id-dejta u l-informazzjoni rile
vanti għall-proġett speċifikati f’dan ir-Regolament lill-Kummiss
joni fl-2015, billi dik is-sena tkun l-ewwel sena ta’ rappurtar, u
minn hemm ’il quddiem kull sentejn. Dik in-notifika għandha
ssir f’forma aggregata, ħlief għad-dejta u l-informazzjoni rile
vanti dwar proġetti ta’ trażmissjoni transkonfinali.

L-Istati Membri jew l-entitajiet delegati tagħhom għandhom
jinnotifikaw id-dejta aggregata u l-informazzjoni rilevanti
għall-proġett sal-31 ta’ Lulju tas-sena ta’ rappurtar ikkonċernata.

2.
L-Istati Membri jew l-entitajiet delegati tagħhom huma
eżenti mill-obbligi stabbiliti fil-paragrafu 1, dment li, u salpunt li, skont l-atti legali tal-Unjoni speċifika għas-settur talenerġija jew skont it-Trattat Euratom:

(a) l-Istat Membru kkonċernat jew l-entità ddelegata tiegħu diġà
jkun/tkun innotifika(t) lill-Kummissjoni d-dejta jew l-infor
mazzjoni ekwivalenti għal dik meħtieġa taħt dan ir-Regola
ment u indika(t) id-data ta’ dik in-notifika u l-att legali
speċifiku kkonċernat; or

(iv) prodotti tal-enerġija, bħal prodotti taż-żejt raffinat u lbijofjuwils;
(14) “korp speċifiku” tfisser korp inkarigat minn kwalunkwe att
legali speċifiku għas-settur tal-enerġija tal-Unjoni bit-tħejjija
u l-adozzjoni tal-iżvilupp ta’ netwerk pluriennali fl-Unjoni
kollha u pjanijiet ta’ investiment fl-infrastrutturi tal-ener
ġija, bħan-netwerk Ewropew għall-operaturi tas-sistema ta’
trażmissjoni tal-elettriku (“ENTSO-E”) imsemmi fl-Arti
kolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (1) u n-netwerk Ewropew għalloperaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni tal-gass (“ENTSO-G”)
imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 715/2009
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2);
(1 )

Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għannetworks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku (ĠU L 211,
14.8.2009, p. 15).
(2) Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għannetworks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali (ĠU L 211, 14.8.2009,
p. 36).

(b) korp speċifiku jkun inkarigat bit-tħejjija ta’ pjan ta’ inves
timent pluriennali fl-infrastruttura tal-enerġija fil-livell talUnjoni u, għal dak il-għan, jikkompila dejta u informazzjoni
ekwivalenti għal dik meħtieġa taħt dan ir-Regolament. F’dan
il-każ u għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, dak il-korp
speċifiku għandu jinnotifika d-dejta u l-informazzjoni kollha
rilevanti lill-Kummissjoni.

Artikolu 4
Sorsi tad-dejta
L-impriżi kkonċernati għandhom jinnotifikaw id-dejta jew linformazzjoni msemmija fl-Artikolu 3 lill-Istati Membri, jew
lill-entitajiet delegati tagħhom, li fit-territorju tagħhom jkunu
qegħdin jippjanaw li jwettqu proġetti ta’ investiment qabel l-1
ta’ Ġunju ta’ kull sena ta’ rappurtar. Id-dejta jew l-informazzjoni
nnotifikata għandha tirrifletti s-sitwazzjoni tal-proġetti ta’ inves
timent sal-31 ta’ Marzu tas-sena ta’ rappurtar rilevanti.
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L-ewwel paragrafu ma għandux japplika għall-impriżi meta lIstat Membru kkonċernat jiddeċiedi li juża mezzi oħra biex
jipprovdi lill-Kummissjoni bid-dejta jew l-informazzjoni msem
mija fl-Artikolu 3, sakemm id-dejta jew l-informazzjoni mogħ
tija jkunu komparabbli.
Artikolu 5
Kontenut tan-notifika
1.
Fir-rigward tal-proġetti ta’ investiment tat-tipi elenkati flAnness, in-notifika pprovduta fl-Artikolu 3 għandha tindika fejn
xieraq:
(a) il-volum tal-kapaċità ppjanata jew li tkun taħt kostruzzjoni;
(b) it-tip u l-karatterisitiċi ewlenin tal-infrastruttura jew tal-kapa
ċità ppjanata jew li tkun taħt kostruzzjoni, inkluż il-post talproġetti ta’ trażmissjoni transkonfinali, jekk applikabbli;
(c) is-sena probabbli tal-kummissjonar;
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2.
Il-Kummissjoni tista’ tippubblika dejta u informazzjoni
aggregati ppreżentati skont dan ir-Regolament, b’mod partiko
lari fl-analiżijiet imsemmija fl-Artikolu 10(3), sakemm ma
jinkixef jew ma jkun jista’ jiġi dedott l-ebda dettall dwar impriżi
u installazzjonijiet individwali.
3.
L-Istati Membri, l-entitajiet delegati tagħhom, jew ilKummissjoni għandhom rispettivament iħarsu l-kunfidenzjalità
ta’ dejta u informazzjoni kummerċjalment sensittivi fil-pussess
tagħhom.
Artikolu 7
Dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni
Fil-limiti stabbiliti minn dan ir-Regolament, sal-10 ta’ Ġunju
2014 il-Kummissjoni għandha tadotta d-dispożizzjonijiet
meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, rigward
il-forma u dettalji tekniċi oħra tan-notifika tad-dejta u l-infor
mazzjoni msemmija fl-Artikoli 3 u 5. Sa dak iż-żmien, ir-Rego
lament (UE, Euratom) Nru 833/2010 għandu jibqa’ applikabbli.

(d) it-tip ta’ sorsi ta’ enerġija użat;
(e) l-installazzjonijiet li huma kapaċi jirrispondu għall-kriżijiet
ta’ sigurtà tal-provvista, bħal tagħmir li jippermetti l-flussi
opposti jew il-bdil minn fjuwil għall-ieħor; u
(f) it-tagħmir tas-sistemi tal-qbid tal-karbonju jew mekkaniżmi
installabbli fuq tagħmir diġà funzjonanti għall-qbid u l-ħżin
tal-karbonju.
2.
Fir-rigward ta’ kwalunkwe dekummissjonar propost ta’
kapaċitajiet, in-notifika pprovduta fl-Artikolu 3 għandha tindika:
(a) in-natura u l-kapaċità tal-infrastruttura kkonċernata; u
(b) is-sena probabbli tad-dekummissjonar.
3.
Kwalunkwe notifika taħt l-Artikolu 3 għandha tinkludi
fejn ikun il-każ:
(a) il-volum totali tal-kapaċitajiet installati ta’ produzzjoni, traż
missjoni u ħżin li jkunu operattivi fil-bidu tas-sena ta’
rappurtar ikkonċernata jew li l-operazzjoni tagħhom tkun
interrotta għal perjodu li jaqbeż tliet snin; u
(b) informazzjoni rilevanti dwar dewmien u/jew ostakoli għallimplimentazzjoni ta’ proġett ta’ investiment, fejn l-Istati
Membri, l-entitajiet delegati tagħhom jew il-korp speċifiku
konċernat ikollhom dik l-informazzjoni.
Artikolu 6
Kwalità u pubbliċità tad-dejta
1.
L-Istati Membri, l-entitajiet delegati tagħhom jew, fejn
xieraq, il-korpi speċifiċi għandhom ikollhom l-għan li jiżguraw
il-kwalità, ir-rilevanza, l-akkuratezza, iċ-ċarezza, il-puntwalità u
l-koerenza tad-dejta u l-informazzjoni li huma jinnotifikaw lillKummissjoni.
Fejn il-korpi speċifiċi jagħmlu n-notifika, id-dejta u l-informazz
joni nnotifikati jistgħu jkunu akkumpanjati b’kummenti xierqa
mill-Istati Membri.

Artikolu 8
Proċessar tad-dejta
Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-iżvilupp, lilqugħ, il-ġestjoni u l-manutenzjoni tar-riżorsi tal-IT meħtieġa
biex jiġi riċevut, jinħażen u jsir kwalunkwe pproċessar taddejta jew informazzjoni dwar l-infrastruttura tal-enerġija li
huma nnotifikati lilha skont dan ir-Regolament.
Il-Kummissjoni għandha wkoll tiżgura li r-riżorsi tal-IT imsem
mija fl-ewwel paragrafu jiggarantixxu l-kunfidenzjalità tad-dejta
jew tal-informazzjoni li huma notifikati lilha skont dan ir-Rego
lament.
Artikolu 9
Protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar taddejta
Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għal-liġi talUnjoni u, b’mod partikolari, ma jbiddilx l-obbligi tal-Istati
Membri fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali, kif stab
bilit fid-Direttiva 95/46/KE, jew l-obbligi li huma d-dmir talistituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni taħt ir-Regolament (KE)
Nru 45/2001 fir-rigward tad-dejta personali li huma jipp
roċessaw tul it-twettiq ta’ dmirijiethom.
Artikolu 10
Monitoraġġ u rappurtar
1.
Abbażi tad-dejta u l-informazzjoni ppreżentati u, jekk
ikun il-każ, ta’ kwalunkwe sors ta’ dejta ieħor inklużi dejta
mixtrija mill-Kummissjoni, u filwaqt li jitqiesu l-analiżijiet rile
vanti bħall-pjanijiet pluriennali ta’ żvilupp ta’ netwerk għall-gass
u l-elettriċità, il-Kummissjoni għandha tgħaddi lill-Parlament
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew analiżi transettorjali tal-evoluzzjoni strutturali u lperspettivi tas-sistema tal-enerġija tal-UE, u għandha tippubblika
din l-analiżi kull sentejn. Dik l-analiżi għandu jkollha l-għan
b’mod partikolari li:
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(a) tidentifika nuqqasijiet futuri potenzjali bejn d-domanda u lprovvistatal-enerġija li huma sinifikanti għall-politika talenerġija tal-Unjoni, inklużi dawk għall-funzjonament tassuq intern tal-enerġija, b’enfasi fuq id-defiċjenzi u n-nuqqa
sijiet potenzjali fl-infrastruttura tal-produzzjoni u tat-traż
missjoni;
(b) tidentifika ostakli għall-investiment u tippromwovi l-aħjar
prattiki biex tindirizzahom; u
(c) iżżid it-trasparenza għall-parteċipanti fis-suq u dawk li
potenzjalment jidħlu fis-suq.
Abbażi ta’ din id-dejta u l-informazzjoni, il-Kummissjoni tista’
tipprovdi wkoll kwalunkwe analiżi speċifika meqjusa meħtieġa u
xierqa.
2.
Fit-tħejjija tal-analiżijiet imsemmija fil-paragrafu 1, ilKummissjoni tista’ tiġi megħjuna minn esperti mill-Istati
Membri u/jew kwalunkwe espert, assoċjazjonijiet professjonali
oħra b’kompetenza speċifika fil-qasam ikkonċernat.
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dwar ir-riżultati ta’ dik ir-reviżjoni lill-Parlament Ewropew u lillKunsill. Fir-reviżjoni, il-Kummisjsoni għandha, inter alia, teża
mina:
(a) l-estensjoni possibbli tal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan irRegolament, biex jinkludi:
(i) l-estrazzjoni tal-gass, iż-żejt u l-faħam;
(ii) terminals għall-gass naturali kumpressat;
(iii) tipi addizzjonali ta’ ħżin tal-enerġija; u
(b) il-kwistjoni jekk għandhomx jitbaxxew jew le l-livelli minimi
għall-installazzjonijiet tal-enerġija rinnovabbli.
Hija u teżamina dawk l-għażliet, il-Kummissjoni għandha tqis ilħtieġa li tiżgura bilanċ bejn żieda fil-piż amministrattiv u lbenefiċċji tal-ksib tal-informazzjoni addizzjonali.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Istati Membri kollha blopportunità li jikkummentaw dwar l-abbozzi ta’ analiżijiet.

Artikolu 12

3.
Il-Kummissjoni għandha tiddiskuti l-analiżijiet mal-partijiet
interessati, bħall-ENTSO-E, l-ENTSO-G, il-Grupp ta’ Koordinazz
joni dwar il-Gass, il-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Elettriku u
l-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar iż-Żejt.

Ir-Regolament (KE) Nru 736/96 huwa b’dan imħassar mid-9 ta’
April 2014.

Artikolu 11
Reviżjoni
Sal-31 ta’ Diċembru 2016, il-Kummissjoni għandha tirrivedi limplimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, u tippreżenta rapport

Tħassir

Artikolu 13
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

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

Magħmul fi Strasburgu, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ANNESS
PROĠETTI TA’ INVESTIMENT
1.

ŻEJT

1.1. Raffinar
— impjanti tad-distillazzjoni b’kapaċità ta’ mhux anqas minn miljun 1 tunnellata fis-sena;
— estensjoni tal-kapaċità tad-distillar għal aktar minn miljun 1 tunnellata fis-sena;
— impjanti ta’ cracking/iffurmar mill-ġdid b’kapaċità minima ta’ 500 tunnellata kuljum;
— impjanti ta’ desulfurizzazzjoni għal residwi ta’ żejt tal-fjuwil/żejt tal-gass/materja prima/prodotti oħra taż-żejt
mhux maħdum.
Impjanti kimiċi li ma jipproduċux żejt tal-fjuwil u/jew fjuwil tal-magni, jew li jipproduċuhom biss bħala prodotti
sekondarji, huma esklużi.
1.2. Trasport
— sistemi ta’ pajpijiet taż-żejt mhux raffinat b’kapaċità ta’ mhux anqas minn 3 miljun tunnellata metrika fis-sena u lestensjoni jew it-titwil ta’ dawn is-sistemi ta’ pajpijiet, li huma twal tal-anqas 30 kilometru;
— sistemi ta’ pajpijiet tal-prodotti taż-żejt mhux maħdum b’kapaċità ta’ mhux anqas minn 1,5 miljun tunnellata fissena, u l-estensjoni jew it-titwil ta’ dawn is-sistemi ta’ pajpijiet, li huma twal tal-anqas 30 kilometru;
— sistemi ta’ pajpijiet li jikkostitwixxu konnessjonijiet essenzjali f’netwerks ta’ interkonnessjoni nazzjonali jew
internazzjonali u sistemi ta’ pajpijiet u proġetti ta’ interess komuni identifikati fil-linji gwida stabbiliti skont lArtikolu 171 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”).
Is-sistemi ta’ pajpijiet għal skopijiet militari u dawk li jfornu lill-impjanti li ma jaqgħux fl-ambitu tal-punt 1.1. huma
esklużi.
1.3. Ħżin
— installazzjonijiet ta’ ħżin għaż-żejt mhux maħdum u prodotti taż-żejt mhux maħdum (installazzjonijiet b’kapaċità
ta’ 150 000 m3 jew aktar, jew fil-każ ta’ tankijiet, b’kapaċità ta’ mhux anqas minn 100 000 m3).
It-tankijiet maħsubin għal finijiet militari u dawk li jfornu lill-impjanti li ma jaqgħux fl-ambitu tal-punt 1.1. huma
esklużi.
2.

GASS

2.1. Trażmissjoni
— gass, inklużi gass naturali u bijogass, sistemi ta’ pajpijiet għat-trasport li jiffurmaw parti minn netwerk li
prinċipalment fih sistemi ta’ pajpijiet bi pressjoni għolja, esklużi sistemi ta’ pajpijiet li jiffurmaw parti minn
netwerk ta’ sistemi ta’ pajpijiet upstream u eskluża l-parti ta’ sistemi ta’ pajpijiet bi pressjoni għolja primarjament
użati fil-kuntest tad-distribuzzjoni lokali tal-gass naturali;
— “is-sistemi ta’ pajpijiet u proġetti ta’ interess komuni” identifikati fil-linji gwida stabbiliti taħt l-Artikolu 171 tatTFUE.
2.2. Terminals tal-gass naturali likwifikat (LNG)
— terminals għall-importazzjoni tal-LNG, b’kapaċità ta’ rigassifikazzjoni ta’ 1 biljun m3 fis-sena jew aktar.
2.3. Ħżin
— installazzjonijiet tal-ħżin imqabbda mas-sistemi ta’ pajpijiet imsemmija fil-punt 2.1.
Is-sistemi ta’ pajpijiet tal-gass, terminals u installazzjonijiet għal skopijiet militari u dawk li jfornu lill-impjanti kimiċi
li ma jipproduċux prodotti tal-enerġija, jew li jipproduċuhom biss bħala prodotti sekondarji, huma esklużi.
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ELETTRIKU

3.1. Produzzjoni
— impjanti tal-enerġija termali u nukleari (ġeneraturi b’kapaċità ta’ 100 MW jew aktar);
— installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni tal-enerġija mill-bijomassa/bijolikwidi/skart (b’kapaċità ta’ 20 MW jew aktar);
— impjanti tal-enerġija b’koġenereazzjoni ta’ elettriku u sħana utli (installazzjonijiet b’kapaċità elettrika ta’ 20 MW
jew aktar);
— impjanti tal-enerġija idroelettrika (installazzjonijiet li għandhom kapaċità ta’ 30 MW jew aktar);
— parkijiet eoliċi (wind power farms) b’kapaċità ta’ 20 MW jew aktar;
— installazzjonijiet tal-enerġija termali mix-xemx u ġeotermali kkonċentrati (b’kapaċità ta’ 20 MW jew aktar);
— installazzjonijiet fotovoltajċi (b’kapaċità ta’ 10 MW jew aktar).
3.2. Trażmissjoni
— –linji tat-trażmissjoni ’l fuq mil-livell tat-triq, jekk dawn ikunu ġew iddisinjati għal vultaġġ użat ġeneralment fillivell nazzjonali għal-linji ta’ interkonnessjoni, u dment li dawn ikunu ġew iddisinjati għal vultaġġ ta 220 kV jew
aktar;
— kejbils ta’ trażmissjoni ta’ taħt l-art jew ta’ taħt il-baħar, jekk dawn ikunu ġew iddisinjati għal vultaġġ ta’ 150 kV
jew aktar;
— proġetti ta’ interess komuni identifikati fil-linji gwida stabbiliti skont l-Artikolu 171 tat-TFUE.
4.

BIJOFJUWIL

4.1. Produzzjoni
— installazzjonijiet li kapaċi jipproduċu jew jirfinaw il-bijofjuwils (installazzjonijiet b’kapaċità ta’ 50 000 tunnellata
fis-sena jew aktar).
5.

DIOSSIDU TAL-KARBONJU

5.1. Trasport
— sistemi ta’ pajpijiet tad-diossidu tal-karbonju relatati mal-produzzjoni tal-installazzjonijiet imsemmija fil-punti 1.1.
u 3.1.
5.2. Ħżin
— installazzjonijiet tal-ħżin (sit tal-ħżin jew kumpless b’kapaċità ta’ 100 kt jew aktar).
L-installazzjonijiet tal-ħżin maħsuba għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku huma esklużi.
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REGOLAMENT (UE) Nru 257/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tas-26 ta’ Frar 2014
li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 fir-rigward tal-inklużjoni tal-Groenlandja flimplimentazzjoni tal-iskema ta’ ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process
landja fl-iskema ta’ ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process
fir-rigward ta’ djamanti mhux maħduma permezz talkooperazzjoni tagħha mal-Unjoni. Tali kooperazzjoni
ssaħħaħ ir-relazzjonijiet ekonomiċi bejn l-Unjoni u lGroenlandja fl-industrija tad-djamanti, u b’mod partiko
lari dan ikun jippermetti lill-Groenlandja tesporta
djamanti mhux maħduma akkumpanjati miċ-Ċertifikat
tal-UE maħruġ għall-finijiet tal-iskema ta’ ċertifikazzjoni,
bil-ħsieb li jiġi promoss l-iżvilupp ekonomiku tal-Groen
landja.

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

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 207 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 2368/2002 għandu jiġi emendat
biex jippermetti li d-Deċiżjoni 2014/136/UE tidħol fisseħħ u b’mod partikolari biex jipprovdi għall-inklużjoni
tal-Groenlandja fl-iskema ta’ ċertifikazzjoni.

(5)

Għaldaqstant, il-Groenlandja se tkun ipprojbita milli
taċċetta importazzjonijiet jew esportazzjonijiet taddjamanti mhux maħduma lejn jew minn parteċipant
barra t-territorju tal-Unjoni mingħajr ċertifikat validu. Lemendi li jinsabu f’dan ir-Regolament se jippermettu lesportazzjoni ta’ djamanti mhux maħduma mill-Groen
landja lejn pajjiżi terzi sakemm dawn ikunu akkumpan
jati miċ-ċertifikat tal-UE.

(6)

Barra minn hekk, flimkien mal-kundizzjoni eżistenti
għaċ-ċertifikazzjoni li teħtieġ l-evidenza li d-djamanti
mhux maħduma kienu importati legalment lejn l-Unjoni,
għandha tiġi introdotta kundizzjoni alternattiva għal
djamanti mminati u estratti fil-Groenlandja li qatt ma
ġew esportati qabel, b’mod partikolari biex tipprovdi
evidenza f’dan ir-rigward.

(7)

Barra minn hekk, għandhom isiru emendi għall-arranġa
menti dettaljati għas-sottomissjoni tad-djamanti mhux
maħduma lill-awtoritajiet tal-Unjoni għal verifika, waqt
li jiġu estiżi għall-Groenlandja r-regoli speċjali għat-tran
żitu, li jippermettu l-parteċipazzjoni tal-Groenlandja filKumitat għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru
2368/2002 u jipprovdu għar-rappreżentanza tal-Groen
landja fil-Proċess Kimberley u l-kooperazzjoni ma’ Stati
Membri oħra permezz tal-Kummissjoni.

(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 2368/2002 għandu għalhekk jiġi
emendat skont dan,

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

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 (2) jistab
bilixxi sistema ta’ ċertifikazzjoni tal-Komunità u ta’
kontrolli fuq l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet
għad-djamanti mhux maħduma għall-għanijiet ta’ impli
mentazzjoni tal-iskema ta’ ċertifikazzjoni tal-Kimberley
Process.

(2)

Il-Groenlandja mhijiex parti mit-territorju tal-Unjoni iżda
hija inkluża fil-lista ta’ pajjiżi u territorji barranin stipulati
fl-Anness II għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea (TFUE). F’konformità mal-Artikolu 198 tatTFUE, l-għan tal-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u territorji
estra-Ewropej mal-Unjoni huwa li jiġi promoss l-iżvilupp
ekonomiku u soċjali tal-pajjiżi u t-territorji estra-Ewropej
u li jiġu stabbiliti relazzjonijiet ekonomiċi mill-qrib
bejnhom u l-Unjoni fl-intier tagħha.

(3)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/136/UE (3) tistabbilixxi rregoli u l-proċeduri li jippermettu s-sehem tal-Groen

(1) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Frar 2014 (għadha mhix
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal- 20 ta’
Frar 2014.
(2) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 tal-20 ta’ Diċembru
2002 li jimplimenta l-iskema ta’ ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process
fil-kummerċ internazzjonali ta’ djamanti mhux maħduma (ĠU
L 358, 31.12.2002, p. 28).
(3) Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/136/UE tal-20 ta’ Frar 2014 li tistabbi
lixxi r-regoli u l-proċeduri biex tippermetti l-parteċipazzjoni talGroenlandja fl-iskema ta’ ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process (Ara
paġna 99 ta’ dan il-Ġurnal).
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ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 2368/2002 huwa emendat kif ġej:
(1) L-Artikolu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“Artikolu 1
Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema ta’ ċertifikazzjoni
tal-Unjoni u ta’ kontrolli fuq l-importazzjonijiet u l-espor
tazzjonijiet fir-rigward ta’ djamanti mhux maħduma għallgħanijiet ta’ implimentazzjoni tal-iskema ta’ ċertifikazzjoni
tal-Kimberley Process.
Għall-għanijiet tal-iskema ta’ ċertifikazzjoni, it-territorju talUnjoni u dak tal-Groenlandja għandhom jitqiesu bħala
entità waħda mingħajr fruntieri interni.
Dan ir-Regolament ma jippreġudikax jew jibdel xi
dispożizzjonijiet li huma fis-seħħ li jirrelataw mal-formalita
jiet prattiċi u mal-kontrolli.”;
(2) fl-Artikolu 3, il-frażi ta’ introduzzjoni hija sostitwita b’dan li
ġej:
“L-importazzjoni ta’ djamanti mhux maħduma lejn it-terri
torju tal-Komunità (*) jew il-Groenlandja għandha tkun
ipprojbita kemm-il darba l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin
ma jiġux sodisfatti:
___________
(*) B’effett mill-1 ta’ Diċembru 2009 t-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni Ewropea introduċa ċerti bidliet
fit-terminoloġija, bħas-sostituzzjoni ta’ ‘Komunità’ b’‘Un
joni’.”;
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“L-esportazzjoni mit-territorju tal-Komunità jew il-Groen
landja ta’ djamanti mhux maħduma għandha tkun projbita
sakemm dawn iż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin ma jiġux
sodisfatti:”
(6) fl-Artikolu 12(1), il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:
“(a) l-esportatur ipprovda prova konklużiva li:
(i) id-djamanti mhux maħduma li għalihom qed
jintalab iċ-ċertifikat kienu importati skont il-liġi
skont l-Artikolu 3; jew
(ii) id-djamanti mhux maħduma li għalihom qed
jintalab iċ-ċertifikat kienu mminati jew estratti filGroenlandja f’każ li d-djamanti mhux maħduma ma
kinux preċedentement esportati lil parteċipant għajr
l-Unjoni.”;
(7) L-Artikolu 18 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“Artikolu 18
L-Artikoli 4, 11, 12, u 14 ma għandhomx jgħoddu għaddjamanti mhux maħduma li jidħlu fit-territorju tal-Komunità
jew il-Groenlandja għall-għanijiet ta’ transitu biss għal parte
ċipant barra dawk it-territorji, bil-kondizzjoni li la l-konte
nitur oriġinali fejn ikunu qegħqin jinġarru d-djamanti mhux
maħduma u lanqas iċ-ċertifikat oriġinali ta’ akkumpanja
ment maħruġ minn awtorità kompetenti ta’ parteċipant
ma jkun ġie mbagħbas fid-dħul jew il-ħruġ mit-territorju
tal-Komunità jew il-Groenlandja, u l-għan ta’ transitu jkun
jaqbel ċar maċ-ċertifikat ta’ akkumpanjament.”;
(8) L-Artikolu 21 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“Artikolu 21

(3) fl-Artikolu 4, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“1.
Il-kontenituri u ċ-ċertifikati li jikkorrispondu
magħhom għandhom, mingħajr dewmien, jiġu sottomessi
għall-verifikazzjoni flimkien lil awtorità tal-Komunità jew
tal-Istat Membru fejn ikunu qed jiġu importati jew tal-Istat
Membru li għalih ikunu destinati, skont kif indikat fid-doku
menti ta’ akkompanjament. Il-kontenituri maħsubin għallGroenlandja għandhom jitressqu għal verifika lil waħda
mill-awtoritajiet tal-Komunità, jew fl-Istat Membru fejn
ikunu qed jiġu importati, jew f’wieħed mill-Istati Membri
l-oħra fejn tkun stabbilita awtorità tal-Komunità.”
(4) fl-Artikolu 8, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“1.
Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-parteċipanti
dwar arranġamenti prattiċi biex l-awtorità kompetenti talparteċipant esportatur li kkonvalida xi ċertifikat tiġi pprov
duta bil-konfermazzjoni tal-importazzjonijiet fit-territorju
tal-Komunità jew il-Groenlandja.”;
(5) fl-Artikolu 11, il-frażi ta’ introduzzjoni hija sostitwita b’dan
li ġej:

1.
L-Unjoni, inkluża l-Groenlandja, għandha tkun parte
ċipant fl-iskema ta’ ċertifikazzjoni KP.
2.
Il-Kummissjoni, li tirrappreżenta l-Unjoni, flimkien
mal-Groenlandja, fl-iskema ta’ ċertifikazzjoni tal-Kimberley
Process, għandha timmira li tiżgura l-aqwa implimentazz
joni tal-iskema ta’ ċertifikazzjoni KP, b’mod partikolari
permezz tal-kooperazzjoni bejn il-parteċipanti. Għal dan lgħan, il-Kummissjoni għandha, b’mod partikolari, tiskambja
l-informazzjoni mal-parteċipanti dwar il-kummerċ inter
nazzjonali tad-djamanti mhux maħduma u, fejn xieraq,
tikkoopera fil-monitoraġġ tal-attivitajiet u ssib soluzzjoni
għat-tilwim li jista’ jinqala’.”;
(9) L-Artikolu 23 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“Artikolu 23
Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 22 jista’ jeżamina kull
mistoqsija li tikkonċerna l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regola
ment. Dawn il-mistoqsijiet jistgħu jitqajmu jew mill-Presi
dent jew minn rappreżentant ta’ Stat Membru jew talGroenlandja.”.
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Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Strasburgu, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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DIRETTIVI
DIRETTIVA 2014/26/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tas-26 ta’ Frar 2014
dwar l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji
multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għall-użu onlajn fis-suq intern
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

l-ħruġ ta’ liċenzji lil utenti, l-awditjar tal-utenti, il-moni
toraġġ tal-użu tad-drittijiet, l-infurzar tad-drittijiet talawtur u d-drittijiet relatati, il-ġbir tad-dħul mid-drittijiet
derivat mill-isfruttament tad-drittijiet u t-tqassim talammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet. L-organizzazz
jonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv jippermettu li d-detenturi
tad-drittijiet jitħallsu għall-użi li huma stess ma jkunux
f’pożizzjoni jikkontrollaw jew jinfurzaw, inkluż fis-swieq
mhux domestiċi.

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

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropa, u b’mod partikolari l-Artikoli 50(1), 53(1) u 62 tiegħu,
Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,

(3)

Skont l-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-Funzjonament
tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Unjoni għandha tqis iddiversità kulturali fl-azzjoni tagħha u tikkontribwixxi
biex il-kulturi tal-Istati Membri jiffjorixxu, filwaqt li tiġi
rispettata d-diversità nazzjonali u reġjonali tagħhom u flistess ħin jiġi enfasizzat il-wirt kulturali komuni. L-orga
nizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom u
għandu jibqa’ jkollhom rwol importanti x’jaqdu bħala
promoturi tad-diversità tal-espressjoni kulturali, kemm
billi jagħmlu possibbli li r-repertorji żgħar u anqas popo
lari jkollhom aċċess għas-suq u kemm billi jipprovdu
servizzi soċjali, kulturali u edukattivi għall-benefiċċju
tad-detenturi tad-drittijiet tagħhom u tal-pubbliku.

(4)

Meta jkunu stabbiliti fl-Unjoni, l-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv għandhom ikunu jistgħu jgawdu llibertajiet ipprovduti mit-Trattati meta jkunu qed jirrapp
reżentaw id-detenturi tad-drittijiet li huma residenti jew
stabbiliti fi Stati Membri oħra jew ikunu qed joħorġu
liċenzji lill-utenti li huma residenti jew stabbiliti fi Stati
Membri oħra.

(5)

Jeżistu differenzi sinifikanti fir-regoli nazzjonali li jirre
golaw
il-funzjonament
tal-organizzazzjonijiet
ta’
mmaniġġjar kollettiv, b’mod partikolari fir-rigward tattrasparenza u l-kontabbiltà tagħhom lill-membri u ddetenturi tad-drittijiet tagħhom. F’għadd ta’ każi dan
wassal għal diffikultajiet, b’mod partikolari għad-detenturi
tad-drittijiet mhux domestiċi, meta jippruvaw jeżerċitaw
id-drittijiet tagħhom, u għal ġestjoni finanzjarja ħażina
tad-dħul miġbur. Il-problemi li għandhom x’jaqsmu
mal-funzjonament tal-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv iwasslu għal ineffiċjenzi fl-isfruttament tad-drit
tijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati fis-suq intern kollu
għad-detriment kemm tal-membri tal-organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv, detenturi u utenti.

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew (1),
Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),
Billi:
(1)

(2)

Id-Direttivi tal-Unjoni li ġew adottati fil-qasam tad-dritti
jiet tal-awtur u d-drittijiet relatati diġà jipprovdu livell
għoli ta’ ħarsien għad-detenturi tad-drittijiet u għaldaq
stant qafas li fih jista’ jsir dan l-isfruttament ta’ kontenut
protett b’dawk id-drittijiet. Dawk id-Direttivi jikkontrib
wixxu għall-iżvilupp u ż-żamma tal-kreattività. F’suq
intern fejn il-kompetizzjoni mhijiex imfixkla, il-ħarsien
tal-innovazzjoni u l-ħolqien intellettwali jħeġġeġ ukoll linvestiment fis-servizzi u l-prodotti innovattivi.
It-tixrid ta’ kontenut li huwa protett bi drittijiet tal-awtur
u minn drittijiet, inklużi kotba, produzzjonijiet awdjovi
żivi u mużika rreġistrata, u servizzi relatati magħhom,
jeħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ drittijiet minn detenturi diffe
renti tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, bħallawturi, artisti, produtturi u pubblikaturi. Huwa normal
ment għad-detentur tad-drittijiet li jagħżel bejn l-imma
niġġjar individwali jew kollettiv tad-drittijiet tiegħu,
kemm-il darba l-Istat Membru ma jipprovdix mod ieħor,
skont it-termini tad-dritt tal-Unjoni u l-obbligi internazz
jonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. L-imma
niġġjar tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati jinkludi

(1) ĠU C 44, 15.2.2013, p. 104.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Frar 2014 (għadha
mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill
tal-20 ta’ Frar 2014.
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Il-ħtieġa li jittejjeb il-funzjonament tal-organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv diġà ġiet identifikata fir-Rakko
mandazzjoni tal-Kummissjoni 2005/737/KE (1). Dik irRakkomandazzjoni stabbilixxiet għadd ta’ prinċipji,
bħal-libertà tad-detenturi tad-drittijiet li jagħżlu l-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv tagħhom, trattament
indaqs tal-kategoriji tad-detenturi tad-drittijiet u tqassim
ekwu tar-royalties. Hija talbet ukoll lill-organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv sabiex jipprovdu lill-utenti infor
mazzjoni suffiċjenti dwar it-tariffi u r-repertorju qabel ma
jsiru negozjati bejniethom. Kienet tinkludi wkoll rakko
mandazzjonijiet dwar ir-responsabbiltà, ir-rappreżentazz
joni tad-detenturi tad-drittijiet fil-korpi tat-teħid ta’ deċiż
jonijiet tal-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv u
r-riżolvimentta’ tilwim. Madankollu, ir-Rakkomandazz
joni ġiet segwita b’mod li ma kienx dejjem l-istess.

(7)

Il-protezzjoni tal-interessi tal-membri tal-organizzazzjoni
jiet ta’ mmaniġġjar kollettiv, id-detenturi tad-drittijiet u lpartijiet terzi tirrikjedi li l-liġijiet tal-Istati Membri relatati
mal-immanġġjar tad-drittijiet tal-awtur u l-ħruġ ta’
liċenzji multiterritorjali tad-drittijiet onlajn f’xogħlijiet
mużikali għandhom jiġu kkoordinati fejn l-Istati Membri
jippermettu dawn l-operazzjonijiet bil-għan li jkun hemm
garanziji ekwivalenti madwar l-Unjoni. Għaldaqstant, din
id-Direttiva għandu jkollha bħala bażi legali l-Arti
kolu 50(1) tat-TFUE.

(8)

L-għan ta’ din id-Direttiva hu li tipprovdi għal koordi
nazzjoni tar-regoli nazzjonali li jikkonċernaw l-aċċess
għall-attività ta’ mmaniġġjar tad-drittijiet tal-awtur u ddrittijiet relatati mill-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv, il-modalitajiet għall-governanza tagħhom, u lqafas superviżorju tagħhom, u għalhekk għandu jkollha
wkoll bħala bażi legali l-Artikolu 53(1) tat-TFUE. Barra
minn hekk, billi tikkonċerna settur li joffri servizzi flUnjoni kollha, din id-Direttiva għandu jkollha bħala
bażi legali l-Artikolu 62 tat-TFUE.

(9)

(10)

L-għan ta’ din id-Direttiva hu li tistabbilixxi rekwiżiti
applikabbli għall-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv biex jiġi żgurat standard għoli ta’ governanza,
immaniġġjar finanzjarju, trasparenza u rappurtar. Dan
m’għandux, madankollu, iżomm lill-Istati Membri milli
jkomplu jżommu jew milli jimponu, f’relazzjoni malorganizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv stabbiliti fitterritorji tagħhom, standards aktar stretti minn dawk
stabbiliti fit-Titolu II ta’ din id-Direttiva, sakemm tali
standards aktar stretti huma kompatibbli mal-liġi talUnjoni.

Xejn f’din id-Direttiva ma għandu jipprekludi Stat
Membru milli japplika l-istess dispożizzjonijiet jew
dispożizzjonijiet simili għall-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv li huma stabbiliti barra mill-Unjoni
imma li joperaw f’dak l-Istat Membru.

(1) Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2005/737/KE tat-18 ta’ Mejju
2005 dwar l-immaniġġjar transkonfinali kollettiv tad-drittijiet talawtur u d-drittijiet relatati għal servizzi mużikali online leġittimi
(ĠU L 276, 21.10.2005, p. 54).
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(11)

Xejn f’din id-Direttiva ma għandu jipprekludi lill-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv milli jikkonkludu
ftehimiet ta’ rappreżentanza ma’ organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv oħra – fir-rispett tar-regoli talkompetizzjoni stabbiliti mill-Artikoli 101 u 102 tatTFUE – fil-qasam tal-immaniġġjar tad-drittijiet bil-għan
li jiffaċilitaw, itejbu u jissemplifikaw il-proċeduri għallħruġ ta’ liċenzji lill-utenti, inkluż għall-finijiet ta’ fattu
razzjoni unika, taħt kundizzjonijiet indaqs, nondiskrimi
natorji u trasparenti, u joffru liċenzji multiterritorjali
wkoll f’oqsma differenti minn dawk imsemmija fit-Titolu
III ta’ din id-Direttiva.

(12)

Din id-Direttiva, filwaqt li tapplika għall-organizzazzjoni
jiet ta’ mmaniġġjar kollettiv kollha, bl-eċċezzjoni tatTitolu III japplika biss għall-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv li jimmaniġġjaw id-drittijiet talawturi f’xogħlijiet mużikali onlajn fuq bażi multiterritor
jali, ma tinterferixxix mal-arranġamenti li jirrigwardaw limmaniġġjar tad-drittijiet fl-Istati Membri bħalma huma limmaniġġjar individwali, l-effett estiż ta’ ftehim bejn
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv rappreżentattiva
u utent, jiġifieri liċenzjar kollettiv estiż, immaniġġjar
kollettiv mandatarju, preżunzjonijiet ġuridiċi ta’ rapp
reżentazzjoni u trasferiment ta’ drittijiet lill-organizzazz
jonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv.

(13)

Din id-Direttiva ma taffettwax il-possibilità li l-Istati
Membri jiddeterminaw permezz ta’ liġi, regolament jew
permezz ta’ kwalunkwe mekkaniżmu speċifiku ieħor
simili, il-kumpens ġust tad-detenturi tad-drittijiet għal
eċċezzjonijiet jew limitazzjonijiet fuq id-dritt ta’ ripro
duzzjoni provdut fid-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (2) u r-remunerazzjoni tad-deten
turi tad-drittijiet għal derogi mid-dritt esklussiv firrigward tas-self pubbliku provdut fid-Direttiva
2006/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3)
applikabbli fit-territorju tagħhom kif ukoll kondizzjonijiet
applikabbli għall-ġbir tagħhom.

(14)

Din id-Direttiva ma tirrikjedix li l-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv jadottaw forma ġuridika speċifika.
Fil-prattika, dawk l-organizzazzjonijiet joperaw f’diversi
forom ġuridiċi bħalma huma assoċjazzjonijiet, kooperat
tivi jew kumpaniji ta’ responsabbiltà limitata, li huma
kkontrollati jew għandhom bħala sidien lid-detenturi
tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati jew lill-entitajiet
li jirrappreżentaw tali detenturi tad-drittijiet. F’xi każijiet
eċċezzjonali, madankollu, minħabba l-forma ġuridika ta’
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv, l-element
tas-sieda jew tal-kontroll mhuwiex preżenti. Dan hu,

(2) Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’
Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet talawtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (ĠU L 167,
22.6.2001, p. 10).
(3) Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’
Diċembru 2006 dwar dritt ta’ kiri u dritt ta’ self u dwar ċerti drittijiet
relatati mad-drittijiet tal-awtur fil-qasam tal-proprjetà intellettwali
(ĠU L 376, 27.12.2006, p. 28).
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pereżempju, il-każ għall-fondazzjonijiet, li ma għan
dhomx membri. Madankollu, id-dispożizzjonijiet ta’ din
id-Direttiva wkoll għandhom japplikaw għal dawk l-orga
nizzazzjonijiet. Bl-istess mod, l-Istati Membri għandhom
jieħdu l-miżuri xierqa biex jipprevjenu ċ-ċirkumvenzjoni
tal-obbligi skont din id-Direttiva permezz tal-għażla talforma ġuridika. Għandu jiġi nnotat li l-entitajiet li jirrapp
reżentaw lid-detenturi tad-drittijiet, u li huma membri ta’
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv jistgħu jkunu
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra, assoċ
jazzjonijiet ta’ detenturi tad-drittijiet, junjins jew organiz
zazzjonijiet oħra.
(15)

Id-detenturi tad-drittijiet għandhom ikunu liberi li jafdaw
l-immaniġġjar tad-drittijiet tagħhom f’idejn entitajiet ta’
mmaniġġjar indipendenti. Tali entitajiet ta’ mmaniġġjar
indipendenti huma entitajiet kummerċjali li huma diffe
renti minn organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv,
fost l-oħrajn minħabba l-fatt li m’għandhomx bħala
sidien id-detenturi tad-drittijiet u l-anqas ma huma kkon
trollati minnhom. Madankollu, sal-punt li tali entitajiet ta’
mmaniġġjar indipendenti jwettqu l-istess attivitajiet bħallorganizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv, huma għan
dhom ikunu obbligati jagħtu ċerta informazzjoni liddetenturi tad-drittijiet li huma jirrappreżentaw, lill-orga
nizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv, lill-utenti u lillpubbliku.

(16)

Il-produtturi awdjoviżivi, il-produtturi tad-diski u xxandara jilliċenzjaw id-drittijiet tagħhom stess, f’ċerti
każijiet b’mod parallel ma’ drittijiet li jkunu ġew ittras
feriti lilhom minn, pereżempju, artisti, abbażi ta’ ftehi
miet innegozjati b’mod individwali, u jaġixxu fl-interess
tagħhom proprju. Il-pubblikaturi tal-kotba, mużika u
gazzetti jilliċenzjaw drittijiet li jkunu ġew ittrasferiti
lilhom abbażi ta’ ftehimiet innegozjati b’mod individwali
u jaġixxu fl-interess tagħhom proprju. Għalhekk ilprodutturi awdjoviżivi, il-produtturi tad-diski u x-xandara
u l-pubblikaturi m’għandhomx jitqiesu bħala “entitajiet ta’
mmaniġġjar indipendenti”. Barra minn hekk, il-maniġers
u l-aġenti tal-awturi u tal-artisti li jaġixxu ta’ intermedjarji
u li jirrappreżentaw lid-detenturi tad-drittijiet fir-relazz
jonijiet tagħhom mal-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv m’għandhomx jitqiesu bħala “entitajiet ta’
mmaniġġjar indipendenti” peress li ma jimmaniġġjawx
id-drittijiet fis-sens tal-iffissar tat-tariffi, l-għoti tal-liċenzji
jew il-ġbir tal-flus mill-utenti.

(17)

L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom
ikunu liberi li jagħżlu li ċerti attivitajiet tagħhom, bħalma
huma l-fatturazzjoni tal-utenti jew id-distribuzzjoni talammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet, jiġu mwettqa
minn sussidjarji jew minn entitajiet oħra li huma jikkon
trollaw. F’każijiet bħal dawn, dawk id-dispożizzjonijiet ta’
din id-Direttiva li kienu jkunu applikabbli li kieku l-atti
vità kellha titwettaq direttament minn organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv għandhom ikunu applikabbli għallattivitajiet tas-sussidjarji jew entitajiet oħra.

(18)

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi tad-drittijiet tal-awtur u ddrittijiet relatati jkunu jistgħu jibbenefikaw b’mod sħiħ
mis-suq intern meta d-drittijiet tagħhom ikunu qed jiġu
mmaniġġjati b’mod kollettiv u li l-libertà tagħhom li
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom ma tiġix affettwata
b’mod mhux xieraq, huwa neċessarju li jiġi pprovdut
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għall-inklużjoni tal-garanziji xierqa fl-istatut tal-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv. Barra minn hekk,
orgnizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv ma għandhiex,
meta jkun qed jipprovdi s-servizzi ta’ mmaniġġjar tiegħu,
tiddiskrimina, b’mod dirett jew indirett, bejn id-detenturi
tad-drittijiet fuq il-bażi tan-nazzjonalità tagħhom, il-post
ta’ residenza jew is-sede prinċipali.
(19)

B’kont meħud tal-libertajiet stabbiliti fit-TFUE, l-imma
niġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u tad-drittijiet rela
tati jirrikjedi li detentur tad-drittijiet għandu jkun jista’
jagħżel liberament organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv għall-immaniġġjar tad-drittijiet tiegħu, kemm
jekk dawk id-drittijiet ikunu drittijiet ta’ komunikazzjoni
lill-pubbliku kif ukoll drittijiet ta’ riproduzzjoni, jew kate
goriji ta’ drittijiet relatati ma’ forom ta’ operat bħalma
huma x-xandir, il-wirjiet teatrali jew ir-riproduzzjoni
għad-distribuzzjoni onlajn, bil-kundizzjoni li l-organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv li d-detentur tad-dritti
jiet ikun jixtieq jagħżel tkun diġà qed timmaniġġja dawn
id-drittijiet jew kategoriji ta’ drittijiet.
Id-drittijiet, il-kategoriji ta’ drittijiet jew tipi ta’ xogħlijiet
jew materjal tematiku ieħor immaniġġjati mill-organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom jiġu deter
minati mill-assemblea ġenerali tal-membri ta’ dik l-orga
nizzazzjoni jekk dawn ma jkunux diġa’ ġew determinati
fl-istatut tagħha jew preskritti mil-liġi. Huwa importanti li
d-drittijiet u l-kategoriji ta’ drittijiet jiġu determinati
b’mod li jżomm bilanċ bejn il-libertà tad-detenturi taddrittijiet li jiddisponu mix-xogħlijiet tagħhom u minn
materjal tematiku ieħor u l-ħila tal-organizzazzjoni li
timmaniġġja d-drittijiet b’mod effettiv billi tqis b’mod
partikolari l-kategorija ta’ drittijiet immaniġġjati millorganizzazzjoni u s-settur kreattiv li fih hija topera.
Filwaqt li jitqies kif xieraq dak il-bilanċ, id-detenturi
tad-drittijiet għandhom ikunu jistgħu jirtiraw faċilment
id-drittijiet jew il-kategoriji ta’ drittijiet tagħhom jew
xogħlijiet individwali minn organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv u jimmaniġġjaw dawk id-drittijiet
b’mod individwali jew jafdaw jew jittrasferixxu l-imma
niġġjar kollu jew parti minnhom lil organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv jew entità oħra irrispettivament
mill-Istat Membru ta’ nazzjonalità, residenza jew stabbi
liment tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv, lentità l-oħra jew id-detentur tad-drittijiet. Fejn Stat
Membr, f’rispett għad-dritt tal-Unjoni u l-obbligi inter
nazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri, jipprovdi
għall-immaniġġjar kollettiv mandatarju tad-drittijiet, ilgħażla tad-detenturi tad-drittijiet tkun limitata għal orga
nizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra.
L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv li jimma
niġġjaw tipi differenti ta’ xogħlijiet u materjal tematiku
ieħor, bħal xogħlijiet letterarji, mużikali jew fotografiċi,
għandhom ukoll jagħtu din il-flessibilità lid-detenturi taddrittijiet fir-rigward tal-immaniġġjar ta’ tipi differenti ta’
xogħlijiet u materjal tematiku ieħor. Sa fejn għandhom
x’jaqsmu użi mhux kummerċjali, l-Istati Membri għan
dhom jipprovdu li l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li d-deten
turi tad-drittijiet tagħhom ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt
li jagħtu liċenzji għal tali użi. Tali passi għandhom
jinkludu, inter alia, deċiżjoni mill-organizzazzjoni ta’
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mmaniġġjar kollettiv dwar il-kondizzjonijiet marbuta
mal-eżerċizzju ta’ dak id-dritt kif ukoll l-għoti lill-membri
tagħhom ta’ informazzjoni dwar dawk il-kundizzjonijiet.
L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom
jinfurmaw lid-detenturi tad-drittijiet dwar din l-għażla u
jippermettulhom jeżerċitaw id-drittijiet relatati ma’ dawk
l-għażliet b’mod kemm jista’ jkun faċli. Id-detenturi taddrittijiet li jkunu diġà awtorizzaw lill-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv jistgħu jiġu mgħarrfa permezz tassit elettroniku tal-organizzazzjoni. Rekwiżit li jingħata lkunsens tad-detenturi tad-drittijiet fl-awtorizzazzjoni
għall-immaniġġjar ta’ kull dritt, kategorija ta’ drittijiet
jew tip ta’ xogħlijiet u materjal tematiku ieħor m’għandux
jipprevjeni lid-detenturi tad-drittijiet milli jaċċettaw
emendi sussegwenti proposti għal dik l-awtorizzazzjoni
bi ftehim awtomatiku skont il-kundizzjonijiet spjegati fiddritt nazzjonali. La l-arranġament kuntrattwali skont
liema arranġamenti terminazzjoni jew irtirar min-naħa
tad-detenturi tad-drittijiet għandhom effett immedjat fuq
il-liċenzji mogħtija qabel tali terminazzjoni jew irtirar, u
l-anqas l-arranġamenti kuntrattwali skont liema arranġa
menti tali liċenzji jibqgħu mhux affettwati għal ċertu
perjodu ta’ żmien wara tali terminazzjoni jew irtirar,
ma huma, bħala tali, preklużi minn din id-Direttiva.
Tali arranġamenti m’għandhomx, madankollu, joħolqu
ostaklu għall-applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva.
Din id-Direttiva ma għandhiex tippreġudika l-possibbiltà
li d-detenturi tad-drittijiet jimmaniġġjaw id-drittijiet
tagħhom b’mod individwali, inkluż fil-każ tal-użi mhux
kummerċjali.
(20)

L-adeżjoni għal organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv għandha tkun ibbażata fuq kriterji oġġettivi, tras
parenti u nondiskriminatorji, inkluż fir-rigward tal-pubb
likaturi li permezz ta’ ftehim dwar l-isfruttament tad-drit
tijiet huma intitolati għal sehem mid-dħul derivat middrittijiet immaniġġjati mill-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv u biex jiġbru dan id-dħul mill-orga
nizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv. Dawk il-kriterji
m’għandhomx jobbligaw lill-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv jaċċettaw membri li l-immaniġġjar
tad-drittijiet tagħhom, il-kategoriji ta’ drittijiet tagħhom
jew tipi ta’ xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor
tagħhom jaqa’ barra mill-ambitu tal-attività tagħhom. Irreġistri miżmuma minn organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv għandhom jippermettu l-identifikazzjoni u ssejbien tal-lok tal-membri u d-detenturi tad-drittijiet
tagħha li d-drittijiet tagħhom l-organizzazzjoni tkun
qed tirrappreżenta abbażi ta’ awtorizzazzjonijiet mogħtija
minn dawk id-detenturi tad-drittijiet.

(21)

Bil-għan li jiġu protetti dawk id-detenturi tad-drittijiet li
d-drittijiet tagħhom huma direttament rappreżentati millorganizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv imma li ma
jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-adeżjoni tagħha, huwa xieraq
li jiġi rekwiżit li ċerti dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva
relatati mal-membri jiġu applikati wkoll lil tali detenturi
tad-drittijiet. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu
jipprovdulhom drittijiet li jipparteċipaw fil-proċess tatteħid ta’ deċiżjonijiet tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv.

(22)

L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom
jaġixxu fl-aħjar interessi kollettivi tad-detenturi tad-dritti
jiet li huma jirrappreżentaw. Għaldaqstant, huwa impor
tanti li jiġu pprovduti sistemi li jippermettu lill-membri
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ta’ organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv jeżerċitaw iddrittijiet tagħhom bħala membri billi jieħdu sehem filproċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-organizzazzjoni. Xi
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom
kategoriji differenti ta’ membri, li jistgħu jirrappreżentaw
tipi differenti ta’ detenturi tad-drittijiet, bħalma huma lprodutturi u l-artisti. Ir-rappreżentazzjoni fil-proċess tatteħid ta’ deċiżjonijiet ta’ dawk il-kategoriji differenti ta’
membri għandha tkun waħda ġusta u bilanċjata. L-effet
tività tar-regoli dwar l-assemblea ġenerali tal-membri talorganizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv kienet tidd
għajjef kieku ma jkunx hemm dispożizzjonijiet dwar kif
għandha titmexxa l-assemblea ġenerali. Għalhekk, huwa
meħtieġ li jiġi żgurat li l-assemblea ġenerali tissejjaħ
b’mod regolari, u talanqas darba f’sena, u li l-aktar deċiż
jonijiet importanti fl-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv jittieħdu mill-assemblea ġenerali.
(23)

Il-membri kollha tal-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv għandu jkollhom id-dritt li jieħdu sehem u
jivvutaw fl-assemblea ġenerali tal-membri. L-eżerċitar ta’
dawk id-drittijiet għandu jkun suġġett biss għal restrizz
jonijiet ġusti u proporzjonati. F’xi każijiet eċċezzjonali, lorganizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv jiġu stabbiliti
fil-forma ġuridika ta’ fondazzjoni, u għaldaqstant ma
għandhomx membri. F’dawn il-każijiet, is-setgħat talassemblea ġenerali tal-membri għandhom jiġu eżerċitati
mill-korp fdat bil-funzjoni superviżorja. Fejn l-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom entitajiet
li jirrappreżentaw lid-detenturi tad-drittijiet bħala lmembri tagħhom, kif jista’ jkun il-każ fejn organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv tkun kumpanija ta’ respon
sabbiltà limitata u l-membri tagħha jkunu assoċjazzjnijiet
tad-detenturi tad-drittijiet, l-Istati Membri għandhom
ikunu jistgħu jipprovdu li xi setgħat jew is-setgħat kollha
tal-assemblea ġenerali tal-membri għandhom jiġu eżerċi
tati minn assemblea ta’ dawk id-detenturi tad-drittijiet. Lassemblea ġenerali tal-membri għandha, tal-inqas, ikollha
s-setgħa li tistabbilixxi l-qafas tal-attivitajiet tal-maniġ
ment, b’mod partikolari rigward l-użu tad-dħul mid-drit
tijiet mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv. Dan
għandu, madankollu, ikun mingħajr preġudizzju għallpossibilità li l-Istati Membri jipprovdu għal regoli aktar
stretti dwar, pereżempju, investimenti, fużjonijiet jew itteħid ta’ self, inkluża projbizzjoni fuq kwalunkwe tali
tranżazzjoni. L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv għandhom jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni attiva
tal-membri tagħhom fl-assemblea ġenerali. L-eżerċitar
tad-drittijiet tal-vot għandu jkun iffaċilitat għall-membri
li jattendu l-assemblea ġenerali u anke għal dawk li ma
jattendux. Minbarra li jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet
tagħhom permezz ta’ mezzi elettroniċi, il-membri għan
dhom jitħallew jieħdu sehem u jivvutaw fl-assemblea
ġenerali tal-membri permezz ta’ prokura. Il-votazzjoni
bil-prokura għandha tkun ristretta f’każijiet ta’ konflitti
ta’ interess. Fl-istess ħin, l-Istati Membri għandhom jipp
rovdu għal restrizzjonijiet fir-rigward ta’ prokuri fil-każ
biss fejn dan ma jippreġudikax il-parteċipazzjoni xierqa u
effettiva tal-membri fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.
B’mod partikolari, il-ħatra ta’ detenturi ta’ prokuri tikkon
tribwixxi għall-parteċipazzjoni xierqa u effettiva talmembri fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u tippermetti
lid-detenturi tad-drittijiet ikollhom opportunità ġenwina
li jagħżlu li jkollhom organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv tal-għażla tagħhom irrispettivament mill-Istat
Membru fejn l-organizzazzjoni tkun stabbilita.
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Għal raġunijiet ta’ mmaniġġjar tajjeb, il-maniġment ta’
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandu jkun
indipendenti. Il-maniġers, kemm jekk eletti bħala diret
turi, kemm jekk imħaddma għal żmien qasir u kemm
jekk impjegati mill-organizzazzjoni abbażi ta’ kuntratt,
għandhom ikunu obbligati jiddikjaraw, qabel ma jieħdu
l-pożizzjoni tagħhom u minn dakinhar ‘il quddiem fuq
bażi annwali, jekk hemmx kunflitti bejn l-interessi
tagħhom u dawk tad-detenturi tad-drittijiet li huma rapp
reżentati mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv.
Tali dikjarazzjonijiet annwali għandhom isiru wkoll
mill-persuni li jeżerċitaw il-funzjoni superviżorja. L-Istati
Membri għandhom ikunu ħielsa li jirrikjedu li l-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv jagħmlu dawn iddikjarazzjonijiet disponibbli għall-pubbliku jew li jress
quhom lill-awtoritajiet pubbliċi.

(26)

L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv jiġbru,
jimmaniġġjaw u jqassmu d-dħul mill-isfruttament taddrittijiet fdati lilhom mid-detenturi tad-drittijiet. Dak iddħul fl-aħħar mill-aħħar huwa dovut lil detenturi taddrittijiet, li jista’ jkollhom relazzjoni ġuridika diretta
mal-organizzazzjoni, jew jistgħu jiġu rappreżentati
permezz ta’ entità li hija membru tal-organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv jew permezz ta’ ftehim ta’ rapp
reżentazzjoni. Għaldaqstant huwa importanti li organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv teżerċita l-ogħla dili
ġenza fil-ġbir, l-immaniġġjar u t-tqassim ta’ dak id-dħul.
It-tqassim preċiż huwa possibbli biss fejn l-organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv iżżomm rekords tajbin talmembri, il-liċenzji u l-użu ta’ xogħlijiet u materjal tema
tiku ieħor. Id-dejta rilevanti li hija rikjesta għall-imma
niġġjar kollettiv effiċjenti tad-drittijiet għandha tkun
ipprovduta wkoll mid-detenturi tad-drittijiet u l-utenti u
tkun verifikata mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv.

(27)

jipprovdu għal regoli aktar stretti fuq l-investiment,
inkluża projbizzjoni ta’ investiment tad-dħul mid-dritti
jiet, fejn tali ammonti jiġu investiti, dan għandu jsir skont
il-politika ġenerali dwar l-investiment u l-immaniġġjar
tar-riskju tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv.
Sabiex jinżamm livell għoli ta’ protezzjoni tad-drittijiet
tad-detenturi tad-drittijiet u sabiex jiġi żgurat li
kwalunkwe dħul li jista’ jirriżulta mill-isfruttar ta’ tali
drittijiet imur għall-benefiċċju tagħhom, l-investimenti li
tagħmel l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv u li hi
d-detentriċi tagħhom, għandhom ikunu mmaniġġjati
skont il-kriterji li jkunu jobbligaw lill-organizzazzjoni
tieħu azzjoni prudenti, filwaqt li jippermettulha tiddeċiedi
dwar l-iktar politika ta’ investiment sikura u effiċjenti.
Dan għandu jippermetti lill-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv tagħżel allokazzjoni tal-assi li taqbel
man-natura preċiża u d-durata ta’ kwalunkwe esponiment
għar-riskju ta’ kwalunkwe dħul mid-drittijiet investit u ma
tippreġudikax indebitament kwalunkwe dħul mid-dritti
jiet dovut lid-detenturi tad-drittijiet.

Il-membri għandhom ikunu jistgħu jipparteċipaw filmonitoraġġ kontinwu tal-immaniġġjar tal-organizzazz
jonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv. Għal dak il-għan, dawk
l-organizzazzjonijiet għandu jkollhom funzjoni supervi
żorja li tkun xierqa għall-istruttura organizzattiva
tagħhom u għandhom jippermettu lill-membri jiġu rapp
reżentati fil-korp li jeżerċita dik il-funzjoni. Skont l-istrut
tura organizzattiva tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv, il-funzjoni superviżorja tista’ tiġi eżerċitata
minn korp separat, bħalma hu bord superviżorju, jew
minn dawk id-diretturi fil-bord amministrattiv, kollha
jew xi wħud minnhom, li ma jimmaniġġjawx l-attività
tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv. Ir-rekwiżit
ta’ rappreżentazzjoni ġusta u bilanċjata tal-membri
m’għandux jipprevjeni lill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv milli taħtar partijiet terzi biex jeżerċitaw ilfunzjoni superviżorja, inklużi persuni b’kompetenza
professjonali rilevanti, u detenturi tad-drittijiet li ma
jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-adeżjoni jew li mhumiex
rappreżentati mill-organizzazzjoni b’mod dirett iżda
permezz ta’ entità li tkun membru tal-organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv.

(25)

L-ammonti miġbura u dovuti lid-detenturi tad-drittijiet
għandhom jinżammu separatament fil-kontijiet minn
kwalunkwe assi proprji li jista’ jkollha l-organizzazzjoni.
Mingħajr preġudizzju għall-possibilità li l-Istati Membri
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(28)

Billi d-detenturi tad-drittijiet huma intitolati li jitħallsu
għall-isfruttament tad-drittijiet tagħhom, huwa importanti
li t-tariffi tal-immaniġġjar ma jkunux ogħla mill-ispejjeż
ġustifikati tal-immaniġġjar tad-drittijiet u li kwalunkwe
tnaqqis, minbarra fir-rigward tat-tariffi tal-immaniġġjar,
pereżempju tnaqqis għal finijiet soċjali, kulturali jew
edukattivi, għandu jiġi deċiż mill-membri tal-organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv. L-organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom ikunu trasparenti
lejn id-detenturi tad-drittijiet fir-rigward tar-regoli li jirre
golaw tali tnaqqis, L-istess rekwiżiti għandhom japplikaw
għal kwalunkwe deċiżjoni biex id-dħul mid-drittijiet
jintuża għad-distribuzzjoni kollettiva, bħalma huma lboroż ta’ studju. Id-detenturi tad-drittijiet għandu
jkollhom aċċess, fuq bażi nondiskriminatorja, għal
kwalunkwe servizz soċjali, kulturali jew edukattiv li
jkun iffinanzjat permezz ta’ dan it-tnaqqis. Din id-Diret
tiva ma għandhiex taffettwa it-tnaqqis skont il-liġi nazz
jonali, bħalma hu t-tnaqqis għall-provvediment ta’
servizzi minn organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv
lid-detenturi tad-drittijiet, fir-rigward ta’ kwalunkwe
aspett li mhux regolat minn din id-Direttiva kemm-il
darba tali tnaqqis ikun jirrispetta d-dritt tal-Unjoni.

(29)

Id-distribuzzjoni u l-ħlas ta’ ammonti dovuti lil detenturi
tad-drittijiet individwali jew, skont ma jkun il-każ, lil
kategoriji ta’ detenturi tad-drittijiet, għandhom jitwettqu
b’mod li jkun f’waqtu u skont il-politika ġenerali dwar iddistribuzzjoni tal-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv ikkonċernati, inkluż meta jitwettqu permezz ta’
entità oħra li tirrappreżenta lid-detenturi tad-drittijiet.
Huma biss raġunijiet oġġettivi li jkunu barra mill-kontroll
ta’ organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv li jistgħu
jiġġustifikaw dewmien fid-distribuzzjoni u l-ħlas talammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet, Għalhekk,
ċirkostanzi bħal pereżempju fejn id-dħul mid-drittijiet
ikunu ġew investiti suġġett għal data ta’ maturità ma
għandhomx jikkwalifikaw bħala raġunijiet validi għal
tali dewmien. Huwa xieraq li jitħalla f’idejn l-Istati
Membri li jiddeċiedu dwar regoli li jiżguraw id-distribuzz
joni f’waqtha u t-tiftixa effettiva għal, u l-identifikazzjoni
ta’, detenturi tad-drittijiet f’każijiet fejn iseħħu tali raġu
nijiet oġġettivi. Bil-għan li jiġi żgurat li l-ammonti dovuti

20.3.2014

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

lid-detenturi tad-drittijiet jiġu distribwiti b’mod xieraq u
effettiv, mingħajr preġudizzju għall-possibilità li l-Istati
Membri jipprovdu għal regoli aktar stretti, jeħtieġ li lorganizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv jiġu rekwiżiti
jieħdu miżuri raġonevoli u diliġenti, abbażi tal-bona fede,
biex jidentifikaw u jsibu fejn huma d-detenturi rilevanti
tad-drittijiet. Huwa xieraq ukoll li l-membri ta’ organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv, sa fejn ikun permess
skont id-dritt nazzjonali, għandhom jiddeċiedu dwar lużu ta’ kwalunkwe ammonti li ma jistgħux jiġu distrib
witi f’sitwazzjonijiet fejn id-dententuri tad-drittijiet li
huma intitolati għal dawk l-ammonti ma jkunux jistgħu
jiġu identifikati jew ma jkunux jistgħu jinstabu.

L 84/77

bil-għan li jitrawwem ambjent li jwassal għall-iżvilupp ta’
tali liċenzji, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tarregoli tal-liġi tal-kompetizzjoni, l-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv għandu jkollhom il-flessibilità
meħtieġa biex jipprovdu, malajr kemm jista’ jkun, liċenzji
individwalizzati għal servizzi onlajn innovattivi, mingħajr
ir-riskju li t-termini ta’ dawk il-liċenzji jistgħu jintużaw
bħala preċedent biex jiġu determinati t-termini għal
liċenzji oħra.

(33)

Sabiex jiġi żgurat li l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv ikunu jistgħu jikkonformaw mal-obbligi stabbi
liti f’din id-Direttiva, l-utenti għandhom jagħtu lil dawk lorganizzazzjonijiet l-informazzjoni rilevanti dwar l-użu
tad-drittijiet rappreżentati mill-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv. Dan l-obbligu m’għandux japplika
għall-persuni fiżiċi li qed jaġixxu għal finijiet li huma
barra mill-mestier, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni
tagħhom u li għalhekk jaqgħu barra mid-definizzjon talutent kif stipulat f’din id-Direttiva. Barra minn hekk, linformazzjoni rikjesta mill-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv għandha tkun limitata għal dak li
hu raġonevoli, meħtieġ u għad-dispożizzjoni tal-utent
sabiex tali organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jwettqu lfunzjonijiet tagħhom, filwaqt li titqies is-sitwazzjoni
speċifika tal-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju. Dak lobbligu jista’ jiġi inkluż fi ftehim bejn organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv u utent; dan ma jipprekludix iddrittijiet statutorji nazzjonali għall-informazzjoni. Liskadenzi applikabbli għall-fornimet tal-informazzjoni
min-naħa tal-utenti għandhom ikunu tali li jippermettu
lill-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv jirris
pettaw l-iskadenzi ffissati għad-distribuzzjoni talammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet. Din id-Diret
tiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibilità
li l-Istati Membri jesiġu lill-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv stabbiliti fit-territorju tagħhom li
joħorġu fatturi konġunti.

(30)

L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom
ikunu jistgħu jimmaniġġjaw id-drittijiet u jiġbru d-dħul
mill-isfruttament tagħhom skont il-ftehimiet ta’ rapp
reżentazzjoni ma’ organizzazzjonijiet oħra. Biex tħares
id-drittijiet tal-membri tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv l-oħra, organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
ma għandhiex tagħmel distinzjoni bejn id-drittijiet li
timmaniġġja skont il-ftehimiet ta’ rappreżentazzjoni u
dawk li timmaniġġja direttament għad-detenturi tad-drit
tijiet tagħha. L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
lanqas ma għandha titħalla tapplika tnaqqis fuq id-dħul
mid-drittijiet miġbur f’isem organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv oħra, minbarra tnaqqis fir-rigward
ta’ tariffi tal-immaniġġjar, mingħajr il-kunsens espliċitu
tal-organizzazzjoni l-oħra. Huwa xieraq ukoll li l-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv ikunu rekwiżiti li
jiddistribwixxu u jagħmlu ħlasijiet lil organizzazzjonijiet
oħra abbażi ta’ tali ftehimiet ta’ rappreżentazzjoni mhux
aktar tard minn meta jiddistribwixxu u jagħmlu ħlasijiet
lill-membri tagħhom stess u lid-detenturi tad-drittijiet
mhux membri li huma jirrappreżentaw. Barra minn
hekk, l-organizzazzjoni riċevitriċi għandha min-naħa
tagħha tkun rekwiżita li tiddistribwixxi l-ammonti dovuti
lid-detenturi tad-drittijiet li hija tirrappreżenta mingħajr
dewmien.

(31)

Termini kummerċjali ġusti u nondiskriminatorji fl-għoti
ta’ liċenzji huma partikolarment importanti biex jiżguraw
li l-utenti jkunu jistgħu jottjenu liċenzji għal xogħlijiet u
materjal tematiku ieħor li fir-rigward tagħhom organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tirrappreżenta d-dritti
jiet, u biex tiġi żgurata r-remunerazzjoni xierqa tad-deten
turi tad-drittijiet. Għaldaqstant, l-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv u l-utenti għandhom imexxu nnegozjati tal-ħruġ ta’ liċenzji in bona fede u japplikaw
tariffi li għandhom jiġu stabbiliti fuq il-bażi ta’ kriterji
oġġettivi u nondiskriminatorji. Huwa xieraq li jiġi
rekwiżit li t-tariffa tal-liċenzji jew ir-rimunerazzjoni deter
minati mill-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv
tkun raġonevoli f’relazzjoni, inter alia, mal-valur ekono
miku tal-użu tad-drittijiet f’kuntest partikolari. Fl-aħħar
nett, l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għan
dhom iwieġbu mingħajr dewmien żejjed għat-talbiet talutenti għal liċenzji.

(34)

Sabiex isaħħu l-fiduċja tad-detenturi tad-drittijiet, l-utenti
u organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra flimmaniġġjar tad-drittijiet li jsir minn organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv, kull organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv għandha tikkonforma ma’ rekwiżiti
ta’ trasparenza speċifiċi. Għaldaqstant, kull organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv jew il-membru tagħha li
jkun entità responsabbli għall-attribuzzjoni jew il-ħlas
tal-ammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet għandha
tkun rekwiżita tagħti ċerta informazzjoni lid-detenturi
tad-drittijiet individwali tal-inqas darba fis-sena, bħalma
huma l-ammonti attribwiti jew imħallsa lilhom u ttnaqqis li jkun sar. L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv għandhom ikunu rekwiżiti wkoll jipprovdu
informazzjoni suffiċjenti, inkluża informazzjoni finan
zjarja, lill-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv loħra li tagħhom jimmaniġġjaw id-drittijiet skont ftehi
miet ta’ rappreżentazzjoni.

(32)

Fl-ambjent diġitali, l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv huma rekwiżiti b’mod regolari li joħorġu liċenzja
għar-repertorju tagħhom għal forom totalment ġodda ta’
sfruttament u mudelli ta’ negozju. F’każijiet bħal dawn u

(35)

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi tad-drittijiet, organizzazz
jonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra u l-utenti jkollhom
aċċess għall-informazzjoni dwar l-ambitu tal-attività talorganizzazzjoni u x-xogħlijiet jew materjal tematiku
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frammentat, u għadu ma seħħx għalkollox suq uniku
diġitali. F’numru ta’ każijiet, il-kumplessità u d-diffikultà
assoċjati mal-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet fl-Ewropa
aggravaw din il-frammentazzjoni tas-suq diġitali
Ewropew għas-servizzi tal-mużika onlajn. Din is-sitwazz
joni tikkuntrasta bil-kbir mat-talba li qed tikber b’mod
rapidu min-naħa tal-konsumaturi għall-aċċess għal
kontenut diġitali u servizzi innovattivi assoċjati, inkluż
lil hinn minn fruntieri nazzjonali.

ieħor li hija tirrappreżenta, organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv għandha tagħti informazzjoni
dwar dawk il-kwistjonijiet bi tweġiba għal talba debita
ment iġġustifikata. Il-kwistjoni ta’ jekk jistgħux jintalbu
tariffi raġonevoli għall-forniment ta’ dan is-servizz, u sa
fejn jistgħu jintalbu, għandha titħalla għal-liġi nazzjonali.
Kull organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha
wkoll tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku infor
mazzjoni dwar l-istruttura tagħha u l-mod li bih twettaq
l-attivitajiet tagħha, inkluż b’mod partikolari l-istatuti u lpolitiki ġenerali tagħha dwar it-tariffi tal-immaniġġjar, ittnaqqis u t-tariffi.
(36)

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi tad-drittijiet ikunu f’po
żizzjoni li jistgħu jimmonitorjaw u jqabblu l-prestazzjoni
jiet rispettivi tal-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollet
tiv, tali organizzazzjonijiet għandhom iqiegħdu għaddispożizzjoni tal-pubbliku rapport annwali dwar it-tras
parenza li jkun jikkonsisti f’informazzjoni finanzjarja
awditjata kumparabbli li tkun speċifika għall-attivitajiet
tagħhom. L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv
għandhom ukoll iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubb
liku rapport annwali speċjali, li jifforma parti mir-rapport
annwali dwar it-trasparenza, dwar l-użu tal-ammonti
ddedikati lis-servizzi soċjali, kulturali u edukattivi. Din
id-Direttiva m’għandhiex timpedixxi organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv milli tippubblika l-informazzjoni
rekwiżita mir-rapport annwali dwar it-trasparenza f’doku
ment wieħed, pereżempju bħala parti mid-dikjarazzjoni
jiet finanzjarji annwali tagħha, jew f’rapporti separati.

(37)

Il-fornituri ta’ servizzi onlajn li jagħmlu użu minn xogħ
lijiet mużikali, bħal servizzi mużikali li jippermettu lillkonsumaturi jniżżlu l-mużika jew jisimgħuha permezz ta’
streaming, kif ukoll servizzi oħra li jipprovdu aċċess għal
films jew logħob fejn il-mużika hija element importanti,
l-ewwel iridu jiksbu d-dritt li jużaw dawn ix-xogħlijiet. IdDirettiva 2001/29/KE tirrikjedi li tiġi ottenuta liċenzja
għal kull wieħed mid-drittijiet fl-isfruttament onlajn taxxogħlijiet mużikali. Fir-rigward tal-awturi, dawk id-dritti
jiet huma d-dritt esklussiv ta’ riproduzzjoni u d-dritt
esklussiv ta’ komunikazzjoni lill-pubbliku ta’ xogħlijiet
mużikali, li jinkludi d-dritt li jitqiegħdu għad-dispożizz
joni. Dawk id-drittijiet jistgħu jiġu mmaniġġjati middetenturi tad-drittijiet stess individwalment, bħalma
huma awturi jew pubblikaturi mużikali, jew mill-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv li jipprovdu servizzi
ta’ mmaniġġjar kollettiv lid-detenturi tad-drittijiet. Orga
nizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv differenti jistgħu
jimmaniġġjaw id-drittijiet tar-riproduzzjoni tal-awturi u
tal-komunikazzjoni lill-pubbliku. Barra minn hekk,
hemm każijiet fejn għadd ta’ detenturi tad-drittijiet għan
dhom drittijiet fl-istess xogħol u jistgħu jkunu awto
rizzaw organizzazzjonijiet differenti biex joħorġu liċenzja
għas-sehem rispettiv tagħhom ta’ drittijiet fix-xogħol. Kull
utent li jixtieq jipprovdi servizz onlajn li joffri għażla
wiesgħa ta’ xogħlijiet mużikali lill-konsumaturi jeħtieġ li
jaggrega d-drittijiet fix-xogħlijiet minn detenturi tad-drit
tijiet u organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv diffe
renti.

(38)

Filwaqt li l-Internet ma għandu l-ebda konfini, is-suq
onlajn għas-servizzi tal-mużika fl-Unjoni għadu
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(39)

Ir-Rakkomandazzjoni
2005/737/KE
ippromwoviet
ambjent regolatorju ġdid li huwa aktar adattat għallimmaniġġjar tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati
għall-forniment ta’ servizzi ta’ mużika onlajn leġittimi,
fil-livell tal-Unjoni. Ir-rakkomandazzjoni tirrikonoxxi li
fl-era tal-isfruttament onlajn tax-xogħlijiet mużikali, lutenti kummerċjali jeħtieġu politika ta’ ħruġ ta’ liċenzji
li tikkorrispondi għall-ubikwità tal-ambjent onlajn u hija
multiterritorjali. Madankollu, ir-Rakkomandazzjoni ma
kinitx suffiċjenti biex tħeġġeġ il-ħruġ mifrux ta’ liċenzji
multiterritorjali ta’ drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali
jew biex tindirizza d-domandi speċifiċi tal-għoti ta’
liċenzji multiterritorjali.

(40)

Fis-settur tal-mużika onlajn, fejn l-immaniġġjar kollettiv
tad-drittijiet tal-awturi fuq bażi territorjali tibqa’ n-norma,
huwa essenzjali li jinħolqu kundizzjonijiet li jwasslu
għall-prattiki ta’ ħruġ ta’ liċenzji l-aktar effettivi mill-orga
nizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv f’kuntest li qed
isir dejjem iżjed transkonfinali. Għaldaqstant huwa xieraq
li jiġi pprovdut sett ta’ regoli li jippreskrivu l-kundizz
jonijiet bażiċi għall-forniment mill-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv ta’ ħruġ ta’ liċenzji kollettivi multi
territorjali tad-drittijiet tal-awturi f’xogħlijiet mużikali
għall-użu onlajn, inkluża l-lirika. L-istess regoli għan
dhom japplikaw għal tali għoti ta’ liċenzji għax-xogħlijiet
mużikali kollha, inklużi x-xogħlijiet mużikali inkorporati
f’xogħlijiet awdjoviżivi. Madankollu, is-servizzi onlajn li
jipprovdu unikament aċċess għal xogħlijiet mużikali
f’forma ta’ mużika stampata fuq folji separati m’għan
dhomx jiġu koperti. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Diret
tiva għandhom jiżguraw il-kwalità minima meħtieġa ta’
servizzi transkonfinali pprovduti mill-organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv, b’mod partikolari f’dawk li
huma t-trasparenza tar-repertorju rappreżentat u lpreċiżjoni tal-flussi finanzjarji relatati mal-użu tad-dritti
jiet. Dawn għandhom jistabbilixxu wkoll qafas biex jiffa
ċilita l-aggregazzjoni volontarja tar-repertorju u d-dritti
jiet tal-mużika, u b’hekk inaqqsu l-għadd ta’ liċenzji li
għandu bżonn utent biex jopera servizz multirepertorju,
multiterritorju. Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom
jippermettu lil organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
titlob organizzazzjoni oħra tirrappreżenta r-repertorju
tagħha fuq bażi multiterritorjali meta hija ma tkunx
tista’jew ma tkunx tixtieq tissodisfa r-rekwiżiti hi stess.
Għandu jkun hemm obbligu fuq l-organizzazzjoni
rikjesta, sakemm din diġà taggrega r-repertorji u toffri
jew tagħti liċenzji multiterritorjali, biex taċċetta l-mandat
tal-organizzazzjoni li tagħmel it-talba. L-iżvilupp ta’
servizzi ta’ mużika onlajn legali fl-Ewropa kollha għandu
jikkontribwixxi wkoll għall-ġlieda kontra l-infrazzjonijiet
tad-drittijiet tal-awtur onlajn.
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Id-disponibbiltà ta’ informazzjoni preċiża u komprensiva
dwar xogħlijiet mużikali, id-detenturi tad-drittijiet u ddrittijiet li kull organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
hija awtorizzata li tirrappreżenta f’territorju partikolari
hija ta’ importanza partikolari għal proċess effettiv u tras
parenti tal-ħruġ ta’ liċenzji, għall-ipproċessar sussegwenti
tar-rapporti tal-utenti u l-fatturazzjoni relatata tal-forni
turi tas-servizzi, u għat-tqassim tal-ammonti dovuti. Għal
dik ir-raġuni, l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv li jagħtu liċenzji multiterritorjali għal xogħlijiet
mużikali għandhom ikunu jistgħu jipproċessaw din iddejta ddettaljata b’mod rapidu u preċiż. Dan jeħtieġ lużu ta’ bażijiet ta’ dejta dwar is-sjieda ta’ drittijiet li
huma liċenzjati fuq bażi multiterritorjali, li jinkludu
dejta li tippermetti l-identifikazzjoni tax-xogħlijiet, id-drit
tijiet u d-detenturi tad-drittijiet li organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv tkun awtorizzata li tirrappreżenta
u tat-territorji koperti mill-awtorizzazzjoni. Kwalunkwe
tibdil ta’ dik l-informazzjoni għandu jitqies mingħajr
dewmien żejjed u l-bażijiet ta’ dejta għandhom jiġu
aġġornati kontinwament. Dawk il-bażijiet ta’ dejta għan
dhom jgħinu wkoll fit-tqabbil tal-informazzjoni dwar ixxogħlijiet ma’ informazzjoni dwar il-fonogrammi jew
kwalunkwe fissazzjoni oħra li fiha ġie inkorporat ixxogħol. Huwa importanti wkoll li jiġi żgurat li l-utenti
u d-detenturi tad-drittijiet prospettivi, kif ukoll l-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv, ikollhom aċċess
għall-informazzjoni li jeħtieġu bil-għan li jidentifikaw irrepertorju li dawk l-organizzazzjonijiet ikunu qed jirrapp
reżentaw. L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv
għandhom ikunu jistgħu jieħdu miżuri biex iħarsu lpreċiżjoni u l-integrità tad-dejta, biex jikkontrollaw lużu mill-ġdid tagħhom u biex iħarsu l-informazzjoni
kummerċjalment sensittiva.
Sabiex jiżguraw li d-dejta dwar ir-repertorju tal-mużika li
jipproċessaw tkun kemm jista’ jkun preċiża, l-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv li joħorġu liċenzji
multiterritorjali għal xogħlijiet mużikali għandhom
ikunu meħtieġa jaġġornaw il-bażijiet tad-dejta tagħhom
kontinwament u mingħajr dewmien skont il-ħtieġa.
Dawn għandhom jistabbilixxu proċeduri aċċessibbli faċil
ment biex jippermettu lill-fornituri tas-servizzi onlajn, kif
ukoll lid-detenturi tad-drittijiet u lil organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv oħra jinfurmawhom dwar kull
ineżattezza li jista’ jkun fiha l-bażi tad-dejta tal-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv fir-rigward tax-xogħ
lijiet li huma proprjetà tagħhom jew li jikkontrollaw,
inklużi drittijiet – b’mod parzjali jew sħiħ – u t-territorji
li għalihom awtorizzaw lill-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv rilevanti biex taġixxi, mingħajr
madankollu ma titfa’ f’periklu l-veraċità u l-integrità
tad-dejta li jkollha f’idejha l-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv. Peress li d-Direttiva 95/46/KE talParlament Ewropew u tal-Kunsill (1) tagħti lil kull suġġett
tad-dejta d-dritt li jikseb rettifika, tħassir jew imblokk ta’
dejta mhux preċiża jew mhux kompluta, din id-Direttiva
għandha tiżgura wkoll li l-informazzjoni mhux preċiża
rigward detenturi tad-drittijiet jew organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv oħra fil-każ ta’ liċenzji multiterritor
jali għandha tiġi korreġuti mingħajr dewmien żejjed.

(1) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’
Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward talipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik iddata (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).
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L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandu
jkollhom il-kapaċità li jipproċessaw elettronikament irreġistrazzjoni tax-xogħlijiet u l-awtorizzazzjonijiet biex
jiġu mmaniġġjati d-drittijiet. Minħabba l-importanza talawtomazzjoni tal-informazzjoni għall-ipproċessar rapidu
u effettiv tad-dejta, l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv għandhom jipprovdu għall-użu ta’ mezzi elett
roniċi għall-komunikazzjoni strutturata ta’ dik l-infor
mazzjoni mid-detenturi tad-drittijiet. Sa fejn hu possibbli,
l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom
jiżguraw li dawn il-mezzi elettroniċi jqisu l-istandards jew
il-prattiki tal-industrija volontarji rilevanti li ġew żvilup
pati fil-livell internazzjonali jew tal-Unjoni.
(43)

L-istandards industrijali għall-użu tal-mużika, ir-rappurtar
tal-bejgħ u l-fatturazzjoni huma strumentali fit-titjib taleffiċjenza fl-iskambju tad-dejta bejn l-organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv u l-utenti. Il-monitoraġġ tal-użu
tal-liċenzji għandu jirrispetta d-drittijiet fundamentali,
inkluż id-dritt tar-rispett għall-ħajja privata u tal-familja
u d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali. Sabiex jiġi
żgurat li dawn il-gwadanji fl-effiċjenza jissarfu f’ipp
roċessar finanzjarju aktar rapidu u finalment f’pagamenti
aktar kmieni lid-detenturi tad-drittijiet, l-organizzazzjoni
jiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom ikunu meħtieġa li
jibgħatu fattura lill-fornituri tas-servizzi u li jqassmu lammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet mingħajr
dewmien. Biex dan ir-rekwiżit ikun effettiv, huwa
meħtieġ li l-utenti jagħtu lill-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv rapporti preċiżi u fil-ħin dwar lużu tax-xogħlijiet. L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv ma għandhomx ikunu obbligati jaċċettaw irrapporti tal-utenti f’formati proprjetarji meta jkunu
disponibbli standards industrijali li jintużaw b’mod
mifrux ħafna. L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv ma għandhomx jiġu preklużi milli jesternalizzaw
servizzi relatati mal-għoti ta’ liċenzji multiterritorjali għal
drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali. Il-kondiviżjoni jew
il-konsolidazzjoni ta’ kapaċitajiet tal-“back office” għan
dhom jgħinu lill-organizzazzjonijiet itejbu s-servizzi ta’
mmaniġġjar u jirrazzjonalizzaw l-investimenti fil-għodod
tal-immaniġġjar tad-dejta.

(44)

L-aggregazzjoni ta’ repertorji mużikali differenti għallgħoti ta’ liċenzji multiterritorjali tiffaċilita l-proċess ta’
ħruġ ta’ liċenzji u, billi tagħmel ir-repertorji kollha aċċes
sibbli għas-suq għall-ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali,
issaħħaħ id-diversità kulturali u tikkontribwixxi għattnaqqis fin-numru ta’ tranżazzjonijiet, li fornitur ta’
servizzi onlajn jeħtieġ sabiex joffri servizzi. Din laggregazzjoni ta’ repertorji għandha tiffaċilita l-iżvilupp
ta’ servizzi onlajn ġodda, u għandha tirriżulta wkoll fi
tnaqqis fil-kosti ta’ tranżazzjoni li jiġu mgħoddija lillkonsumaturi. Għaldaqstant, l-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv li mhumiex lesti jew mhumiex
kapaċi jagħtu liċenzji multiterritorjali direttament firrepertorju mużikali tagħhom proprju għandhom jiġu
inkoraġġiti biex fuq bażi volontarja jawtorizzaw organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra biex jimma
niġġjaw ir-repertorju tagħhom fuq bażi mhux diskrimi
natorji. L-esklussività fil-ftehimiet dwar il-liċenzji multi
territorjali tkun tirrestrinġi l-għażliet disponibbli għallutenti li jkunu qed ifittxu liċenzji multiterritorjali u tirres
trinġi wkoll l-għażliet disponibbli għall-organizzazzjojiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv li jkunu qed ifittxu servizzi
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amministrattivi għar-repertorju tagħhom fuq bażi multi
territorjali. Għaldaqstant, il-ftehimiet kollha ta’ rappreżen
tazzjoni bejn organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv
li jipprovdu għal ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali għan
dhom jiġu konklużi fuq bażi mhux esklussiva.

(45)

It-trasparenza tal-kundizzjonijiet li taħthom l-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv jimmaniġġjaw iddrittijiet onlajn hija ta’ importanza partikolari għallmembri tal-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv.
Għaldaqstant, l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv għandhom jipprovdu informazzjoni suffiċjenti
lill-membri tagħhom dwar it-termini ewlenin ta’ kull
ftehim li jawtorizza kwalunkwe organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv oħra biex tirrappreżenta d-drittijiet
ta’ mużika onlajn ta’ dawk il-membri għall-finijiet ta’ ħruġ
ta’ liċenzji multiterritorjali.

(46)

Huwa importanti wkoll li kull organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv li toffri jew tagħti liċenzji multiter
ritorjali tkun rekwiżita taqbel li tirrappreżenta r-reper
torju ta’ kull organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv li
tiddeċiedi li ma tagħmilx hekk direttament. Biex jiġi
żgurat li dan ir-rekwiżit ma jkunx sproporzjonat u ma
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ, l-organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv mitluba għandha tkun
obbligata li taċċetta r-rappreżentazzjoni biss jekk ittalba tkun limitata għad-dritt onlajn jew għall-kategoriji
ta’ drittijiet onlajn li tkun tirrappreżenta hi stess. Barra
minn hekk, dan ir-rekwiżit għandu japplika biss għallorganizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv li jaggregaw
ir-repertorju u ma għandux jestendi għall-organizzazz
jonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv li jipprovdu liċenzji
multiterritorjali għar-repertorju tagħhom proprju biss.
Lanqas ma għandu japplika għall-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv li sempliċement jaggregaw id-dritti
jiet fl-istess xogħlijiet għall-fini li jkunu jistgħu jilliċen
zjaw b’mod konġunt kemm id-dritt tar-riproduzzjoni
kif ukoll id-dritt tal-komunikazzjoni lill-pubbliku firrigward ta’ tali xogħlijiet. Biex jiġu mħarsal-interessi
tad-detenturi
tad-drittijiet
tal-organizzazzjoni
ta’
mmaniġġjar kollettiv li tkun qed tagħti l-awtorizzazzjoni
u bil-għan li jiġi żgurat li r-repertorji żgħar u inqas magħ
rufa fl-Istati Membri jkunu jistgħu jidħlu fis-suq intern
b’kundizzjonijiet indaqs, huwa importanti li r-repertorju
tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv li tkun qed
tagħti l-awtorizzazzjoni jiġi mmaniġġjat bl-istess kudizz
jonijiet
bħar-repertorju
tal-organizzazzjoni
ta’
mmaniġġjar kollettiv awtorizzata u li jiġi inkluż fl-offerti
indirizzati mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
awtorizzata lill-fornituri tas-servizzi onlajn. It-tariffa talimmaniġġjar
imposta
mill-organizzazzjoni
ta’
mmaniġġjar kollettiv awtorizzata għandha tippermetti lil
dik l-organizzazzjoni tirkupra l-investimenti meħtieġa u
raġonevoli mġarrba. Kull ftehim li bih organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv tawtorizza organizzazzjoni jew
organizzazzjonijiet oħra biex jagħtu liċenzji multiterritor
jali fir-repertorju tal-mużika tagħha stess għall-użu onlajn
ma għandux jipprevjeni lill-ewwel organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv imsemmija milli tkompli tagħti
liċenzji limitati għat-territorju tal-Istat Membru fejn
tkun stabbilita dik l-organizzazzjoni, fir-repertorju tagħha
stess u fi kwalunkwe repertorju ieħor li tista’ tiġi awto
rizzata li tirrappreżenta f’dak it-territorju.
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(47)

L-objettivi u l-effettività tar-regoli dwar il-ħruġ ta’ liċenzji
multiterritorjali minn organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv kienu jkunu mitfuha f’riskju sinifikanti kieku ddetenturi tad-drittijiet ma kinux kapaċi jeżerċitaw dawn
id-drittijiet fir-rigward tal-liċenzji multiterritorjali meta lorganizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv li lilha jkunu
taw id-drittijiet tagħhom ma tkunx tat jew ma tkunx
offriet liċenzji multiterritorjali u barra minn hekk ma
tkunx riedet tawtorizza organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv oħra biex tagħmel dan. Għal din ir-raġuni, ikun
importanti f’dawn iċ-ċirkustanzi li d-detenturi tad-dritti
jiet ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt li jagħtu l-liċenzji
multiterritorjali rikjesti mill-fornituri tas-servizzi onlajn
huma stess jew permezz ta’ parti jew partijiet oħra, billi
jirtiraw id-drittijiet tagħhom mill-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv oriġinali tagħhom sa fejn ikun
meħtieġ għal-liċenzjar multiterritorjali għall-użi onlajn,
u li jħallu l-istess drittijiet mal-organizzazzjoni oriġinali
tagħhom għall-finijiet ta’ liċenzjar monoterritorjali.

(48)

Ġeneralment, l-organizzazzjonijiet tax-xandir iserrħu fuq
liċenzja minn organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
lokali, għax-xandiriet tagħhom stess ta’ programmi tatteleviżjoni u tar-radju li jinkludu xogħlijiet mużikali.
Ħafna drabi dik il-liċenzja hija limitata għal attivitajiet
ta’ xandir. Tkun meħtieġa liċenzja għad-drittijiet onlajn
f’xogħlijiet mużikali sabiex dawn ix-xandiriet tat-televiż
joni jew tar-radju jkunu jistgħu jkunu disponibbli wkoll
onlajn. Sabiex jiġi ffaċilitat il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ drittijiet
onlajn f’xogħlijiet mużikali għall-finijiet ta’ trażmissjoni
simultanja u differita ta’ xandiriet tat-televiżjoni jew tarradju jeħtieġ li tiġi pprovduta deroga mir-regoli li nkella
jkunu japplikaw għall-ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’
drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali. Deroga bħal din
għandha tkun limitata għal dak li huwa neċessarju biex
ikun possibbli aċċess għal programmi tat-televiżjoni jew
tar-radju onlajn u għal materjal li għandu relazzjoni ċara
u subordinata max-xandira oriġinali prodotta għal finijiet
bħal pereżempju supplimentar, previżjoni jew rieżami ta’
dak il-programm tat-televiżjoni jew tar-radju konċernat.
Dik id-deroga ma għandhiex topera b’tali mod li tfixkel
il-kompetizzjoni b’servizzi oħra li jagħtu lill-konsumaturi
aċċess għal xogħlijiet mużikali jew awdjoviżivi individ
wali, u lanqas ma għandha twassal għal prattiki restrittivi,
bħalma huma l-kondiviżjoni tas-suq jew tal-konsumaturi,
ħaġa li tkun bi ksur tal-Artikoli 101 jew 102 tat-TFUE.

(49)

Huwa neċessarju li jiġi żgurat l-infurzar effettiv taddispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali adottati skont din idDirettiva. L-organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar kollettiv
għandhom joffru lill-membri tagħhom proċeduri speċifiċi
għat-trattament tal-ilmenti. Dawk il-proċeduri għandhom
jitqiegħdu wkoll għad-dispożizzjoni ta’ detenturi ta’ drit
tijiet oħra li huma rrappreżentati direttament mill-orga
nizzazzjoni u għal organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv oħra li f’isimhom timmaniġġja d-drittijiet taħt
ftehim ta’ rappreżentanza. Barra minn hekk, l-Istati
Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu li t-tilwim
bejn organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv, ilmembri tagħhom, id-detenturi tad-drittijiet u l-utenti
rigward l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva jista’ jiġi sotto
mess għal proċedura alternattiva rapida, indipendenti u
imparzjali ta’ riżolviment ta’ tilwim. B’mod partikolari, leffikaċja tar-regoli dwar l-għoti ta’ liċenzji multiterritorjali
tad-drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali tista’ tiġi
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mdgħajfa jekk it-tilwim bejn l-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv u partijiet oħra ma jiġix riżolt
malajr u b’mod effiċjenti. B’riżultat ta’ dan, huwa xieraq
li, mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ aċċess għal tribu
nal, tiġi pprovduta l-possibilità ta’ proċeduri extra ġudizz
jarji aċċessibbli faċilment, effiċjenti u imparzjali, bħalma
huma l-medjazzjoni jew l-arbitraġġ, biex jiġu riżolti lkunflitti bejn, fuq naħa waħda, l-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv li jagħtu l-liċenzji multiterritorjali
u fuq in-naħa l-oħra, l-fornituri tas-servizzi onlajn, iddetenturi tad-drittijiet jew organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv oħra, min-naħa l-oħra. Din id-Diret
tiva la tippreskrivi mod speċifiku li bih tali riżolviment ta’
tilwim alternattiva għandha tiġi organizzata, u l-anqas ma
tiddetermina liema korp għandu jwettaqha, kemm-il
darba l-indipendenza, l-imparzjalità u l-effiċjenza tagħha
huma ggarantiti. Fl-aħħar, huwa xieraq ukoll li l-Istati
Membri jiġu rekwiżiti jkollhom proċeduri ta’ riżolviment
ta’ tilwim li jkunu indipendenti, imparzjali u effettivi,
permezz ta’ korpi li għandhom għarfien espert fil-liġi
tal-proprjetà intellettwali jew permezz ta’ qrati, li jkunu
adatti biex jirriżolvu t-tilwim kummerċjali bejn l-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv u l-utenti dwar ilkondizzjonijiet eżistenti jew proposti ta’ ħruġ tal-liċenzji
jew dwar ksur ta’ kuntratt.

(50)

L-Istati Membri għandhomx jistabbilixxu proċeduri xierqa
li permezz tagħhom ikun possibbli li tiġi mmonitorjata lkonformità mill-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv ma’ din id-Direttiva. Filwaqt li mhuwiex xieraq
li din id-Direttiva tirrestrinġi l-għażla tal-Istati Membri firrigward tal-awtoritajiet kompetenti, u lanqas fir-rigward
tan-natura ex-ante jew ex-post tal-kontroll fuq l-organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv, għandu jiġi żgurat li
tali awtoritajiet ikunu kapaċi jindirizzaw b’mod effettiv u
f’waqtu kwalunkwe preokkupazzjoni li tista’ tinqala’ flapplikazzjoni ta’ din id-Direttiva. L-Istati Membri ma
għandhomx ikunu obbligati jistabbilixxu awtoritajiet
kompetenti ġodda. Barra minn hekk, għandu jkun ukoll
possibbli li l-membri ta’ organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv, id-detenturi tad-drittijiet, l-utenti, l-organizzazz
jonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv u partijiet oħra interessati
jinnotifikaw awtorità kompetenti fir-rigward ta’ attivitajiet
jew ċirkostanzi li, fl-opinjoni tagħhom, jikkostitwixxu
ksur tal-liġi minn organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv u, fejn rilevanti, minn utenti. L-Istati Membri
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom
is-setgħa jimponu sanzjonijiet jew miżuri fejn dispożizz
jonijiet tad-dritt nazzjonali li jimplimentaw din id-Diret
tiva ma jkunu rispettati. Din id-Direttiva ma tipprovdix
għal tipi speċifiċi ta’ sanzjonijiet jew miżuri, kemm-il
darba jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. Tali
sanzjonijiet jew miżuri jistgħu jinkludu ordnijiet biex
jitneħħew diretturi li jkunu aġixxew b’mod negliġenti,
spezzjonijiet fil-bini ta’ organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv jew, f’każijiet fejn tinħareġ awtorizzazzjoni
biex organizzazzjoni topera, l-irtirar ta’ tali awtorizzazz
joni. Din id-Direttiva għandha tibqa’ newtrali fir-rigward
tar-reġimi ta’ awtorizzazzjoni minn qabel u ta’ superviż
joni fl-Istati Membri, inkluż rekwiżit li l-organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv tkun rappreżentata, sakemm
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dawk ir-reġimi jkunu kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni u
ma joħolqux xkiel għall-applikazzjoni sħiħa ta’ din idDirettiva.

(51)

Sabiex jiġi żgurat li tintlaħaq konformità mar-rekwiżiti
għall-ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali, għandhom jiġu
stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-monitoraġġ
tal-implimentazzjoni tagħhom. L-awtoritajiet kompetenti
tal-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkoo
peraw ma’ xulxin biex jilħqu dak l-għan. L-Istati Membri
għandhom jagħtu lil xulxi għajnuna reċiproka permezz
tal-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompe
tenti tagħhom bil-għan li jiffaċilitaw il-monitoraġġ talorganizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv.

(52)

Huwa importanti li l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv jirrispettaw id-drittijiet għall-protezzjoni tal-ħajja
privata u tad-dejta personali ta’ kwalunkwe detentur taddrittijiet, membru, utent u individwu ieħor li jipp
roċessaw id-dejta personali tiegħu. Id-Direttiva 95/46/KE
tirregola l-ipproċessar tad-dejta personali mwettaq fl-Istati
Membri fil-kuntest ta’ dik id-Direttiva u taħt is-superviż
joni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, b’mod
partikolari l-awtoritajiet indipendenti pubbliċi maħtura
mill-Istati Membri. Id-detenturi tad-drittijiet, għandhom
jingħataw informazzjoni xierqa dwar l-ipproċessar taddejta tagħhom, ir-riċevituri ta’ dik id-dejta, il-limiti ta’
żmien għaż-żamma ta’ tali dejta fi kwalunkwe bażi ta’
dejta, u l-mod li biha d-detenturi tad-drittijiet jistgħu
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom li jkollhom aċċess għaddejta personali tagħhom li tikkonċernahom, jikkoreġuha
jew iħassruha skont id-Direttiva 95/46/KE. B’mod parti
kolari, l-identifikaturi uniċi li jippermettu l-identifikazz
joni indiretta ta’ persuna, għandhom jiġu ttrattati bħala
dejta personali skont it-tifsira ta’ dik id-Direttiva.

(53)

Id-dispożizzjonijiet dwar il-miżuri ta’ infurzar għandhom
ikunu mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-awtori
tajiet pubbliċi indipendenti nazzjonali li huma stabbiliti
mill-Istati Membri skont id-Direttiva 95/46/KE biex
jimmonitorjaw il-konformità mad-dispożizzjonijiet nazz
jonali adottati fl-implimentazzjoni ta’ dik id-Direttiva.

(54)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u
tosserva l-prinċipji mnaqqxa fil-Karta tad-Drittijiet Funda
mentali tal-Unjoni Ewropea (“il-Karta”). Id-dispożizzjoni
jiet f’din id-Direttiva relatati mar-riżolviment ta’ tilwim,
ma għandux iżomm partijiet milli jeżerċitaw id-dritt
tagħhom ta’ aċċess għal tribunal kif garantit fil-Karta.
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Peress li l-objettivi ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li tittejjeb
il-kapaċità tal-membri tagħhom fl-eżerċizzju tal-kontroll
fuq l-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv, li tiġi ggarantita trasparenza suffiċjenti millorganizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv u li jittejjeb
il-ħruġ tal-liċenzji multiterritorjali tad-drittijiet tal-awturi
f’xogħlijiet mużikali għall-użu onlajn, ma jistgħux
jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu
pjuttost, minħabba l-iskala u l-effetti tagħhom jistgħu
jintlaħqu aħjar fuq il-livell tal-Unjoni, din tal-aħħar tista’
tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stab
bilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stipulat
f’dak l- Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn
dak li huwa meħtieġ biex jinkisbu dawk l-objettivi.
Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva huma mingħajr
preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli dwar il-kompe
tizzjoni, u kwalunkwe liġi oħra rilevanti f’oqsma oħra
inklużi l-kunfidenzjalità, is-sigrieti tan-negozju, il-priva
tezza, l-aċċess għad-dokumenti, il-liġi tal-kuntratti u lliġi internazzjonali privata li huma relatati mal-liġijiet u
l-ġurisdizzjoni tal-qrati, u l-libertà ta’ assoċjazzjoni talħaddiema u ta’ min iħaddem u d-dritt tagħhom għallorganizzazzjoni.
F’konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat28 ta’ Settembru 2011 tal-Istati Membri u tal-Kummiss
joni dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni (1), l-Istati
Membri impenjaw ruħhom li f’każijiet iġġustifikati
jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni
tagħhom b’dokument wieħed jew aktar li jispjega rrelazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet
korrispondenti ta’ strumenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali.
Fir-rigward ta’ din id-Direttiva, il-leġiżlatur jikkunsidra ttrażmissjoni ta’ dawn id-dokumenti bħala ġġustifikata.
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie
kkonsultat skont l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE)
Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u
ta opinjoni fid-9 ta’ Ottubru 2012,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:
TITOLU I
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1
Suġġett
Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti meħtieġa biex jiġi żgurat
il-funzjonament tajjeb tal-immaniġġjar tad-drittijiet tal-awtur u
d-drittijiet relatati mill-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollet
tiv. Tistabbilixxi wkoll ir-rekwiżiti għall-għoti ta’ liċenzji multi
territorjali mill-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv taddrittijiet tal-awturi f’xogħlijiet mużikali għall-użu onlajn.
(1) ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.
(2) Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu firrigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u lkorpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dak id-data (ĠU
L 8, 12.1.2001, p. 1).
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Artikolu 2
Kamp ta’ Applikazzjoni
1.
It-titoli I, II, IV u V bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 34(2) u 38
japplikaw għall-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv
kollha stabbiliti fl-Unjoni.
2.
It-Titolu III u l-Artikoli 34(2) u 38 japplikaw għal dawk lorganizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv stabbiliti fl-Unjoni li
jimmaniġġjaw id-drittijiet tal-awturi f’xogħlijiet mużikali għal
użu onlajn fuq bażi multiterritorjali.
3.
Id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ din id-Direttiva japplikaw
għall-entitajiet li huma direttament jew indirettament ippos
seduti jew ikkontrollati, b’mod sħiħ jew parzjalment, minn orga
nizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv, kemm-il darba tali entita
jiet iwettqu attività li, jekk issir minn organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv, tkun soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta’
din id-Direttiva.
4.
L-Artikolu 16(1), l-Artikoli 18 u 20, il-punti (a), (b), (c),
(e), (f) u (g) tal-Artikolu 21(1) u l-Artikoli 36 u 42, japplikaw
għall-entitajiet ta’ mmaniġġjar indipendenti kollha stabbiliti flUnjoni.
Artikolu 3
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw dawn iddefinizzjonijiet li ġejjin:
(a) “organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv” tfisser
kwalunkwe organizzazzjoni li hija awtorizzata mil-liġi jew
permezz ta’ assenjazzjoni, liċenzja jew kwalunkwe arranġa
ment kuntrattwali ieħor biex timmaniġġja d-drittijiet talawtur jew id-drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur f’isem
aktar minn detentur tad-drittijiet wieħed, għall-benefiċċju
kollettiv ta’ dawk id-detenturi tad-drittijiet, bħala l-għan
uniku jew l-għan prinċipali tagħha, u li tissodisfa wieħed
mill-kriterji li ġejjin jew it-tnejn li huma:
(i) tkun ipposseduta jew ikkontrollata mill-membri tagħha;
(ii) tkun organizzata fuq bażi mingħajr skop ta’ qligħ;
(b) “entità ta’ mmaniġġjar indipendenti” tfisser kwalunkwe
organizzazzjoni li hija awtorizzata mil-liġi jew permezz
ta’ assenjazzjoni, liċenzja jew kwalunkwe arranġament
kuntrattwali ieħor biex timmaniġġja d-drittijiet tal-awtur
jew id-drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur f’isem aktar
minn detentur tad-drittijiet wieħed, għall-benefiċċju
kollettiv ta’ dawk id-detenturi tad-drittijiet, bħala l-għan
uniku jew l-għan prinċipali tagħha u li:
(i) la tkun ipposseduta u l-anqas ikkontrollata, direttament
jew indirettament, b’mod sħiħ jew parzjalment, middetenturi tad-drittijiet u
(ii) tkun organizzata fuq bażi mingħajr skop ta’ qligħ;
(c) “detentur tad-drittijiet” tfisser kull persuna jew entità,
minbarra organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv, li
għandha dritt tal-awtur jew dritt relatat jew li, skont ftehim
għall-isfruttament tad-drittijiet jew bil-liġi, hija intitolata
għal sehem mid-dħul tad-drittijiet;
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(d) “membru ” tfisser detentur tad-drittijiet jew entità li tirrapp
reżenta detenturi tad-drittijiet, inklużi organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv u assoċjazzjonijiet oħra ta’ detenturi
tad-drittijiet, li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-adeżjoni tal-orga
nizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv u huma ammessi
minnha;
(e) “statut” tfisser il-memorandum u l-artikoli ta’ assoċjazzjoni,
l-istatut, ir-regoli jew id-dokumenti ta’ kostituzzjoni ta’
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv;
(f)

“assemblea ġenerali tal-membri” tfisser il-korp fl-organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv li fih il-membri jipparte
ċipaw u jeżerċitaw id-drittijiet tal-vot tagħhom, irrispettiva
ment mill-forma ġuridika tal-organizzazzjoni;

(g) “direttur” tfisser:
(i) fejn id-dritt nazzjonali jew l-istatut tal-organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv jipprovdu għal bord unitarju,
kwalunkwe membru tal-bord amministrattiv;
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(n) “drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali” tfisser kwalunkwe
wieħed mid-drittijiet ta’ awtur f’xogħol mużikali previsti
skont l-Artikoli 2 u 3 tad-Direttiva 2001/29/KE li huma
meħtieġa għall-forniment ta’ servizz ta’ mużika onlajn.
TITOLU II
ORGANIZZAZZJONIJIET TA’ MMANIĠĠJAR KOLLETTIV
KAPITOLU 1

Rappreżentazzjoni tad-detenturi tad-drittijiet u adeżjoni u
organizzazzjoni tal-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv
Artikolu 4
Prinċipji ġenerali
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv jaġixxu fl-aħjar interessi tad-detenturi taddrittijiet li d-drittijiet tagħhom huma jirrappreżentaw u li ma
jimponu l-ebda obbligu fuqhom li ma jkunx oġġettivament
neċessarju għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-interessi tagħhom
jew għall-immaniġġjar effettiv tad-drittijiet tagħhom.
Artikolu 5

(ii) fejn id-dritt nazzjonali jew l-istatut tal-organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv jipprovdi għal bord doppju,
kwalunkwe membru tal-bord ta’ tmexxija jew tal-bord
superviżorju;
(h) “dħul mid-drittijiet” tfisser id-dħul miġbur minn organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv f’isem id-detenturi taddrittijiet, kemm jekk joriġina minn dritt esklussiv, minn
dritt għal remunerazzjoni jew minn dritt għal kumpens;
(i)

“tariffi għall-immaniġġjar” tfisser l-ammonti imposti,
imnaqqsa jew paċuti minn organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv mid-dħul mid-drittijiet jew minn kwalunkwe
introjtu li jirriżulta mill-investiment tad-dħul mid-drittijiet
sabiex tkopri l-ispejjeż marbuta mal-immaniġġjar tagħha
tad-drittijiet tal-awtur jew id-drittijiet relatati;

(j)

“ftehim ta’ rappreżentazzjoni” tfisser kwalunkwe ftehim
bejn organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv li bih
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv waħda tawtorizza
lil organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra biex
timmaniġġja d-drittijiet li tirrappreżenta, inkluż ftehim
konkluż skont l-Artikoli 29 u 30.

(k) “utent” tfisser kwalunkwe persuna jew entità li tkun qed
twettaq atti suġġetti għall-awtorizzazzjoni tad-detenturi
tad-drittijiet, remunerazzjoni tad-detenturi tad-drittijiet jew
ħlas ta’ kumpens lid-detenturi tad-drittijiet u li ma tkunx
qed taġixxi fil-kapaċità ta’ konsumatur.
(l)

“repertorju” tfisser ix-xogħlijiet li fir-rigward tiegħu organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv timmaniġġja d-drittijiet.

(m) “liċenzja multiterritorjali” tfisser liċenzja li tkopri t-territorju
ta’ aktar minn Stat Membru wieħed;

Drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-detenturi tad-drit
tijiet għandhom id-drittijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 8 u li
dawk id-drittijiet huma spjegati fl-istatut jew termini ta’ adeżjoni
tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv.
2.
Id-detenturi tad-drittijiet għandu jkollhom id-dritt li jawto
rizzaw organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tal-għażla
tagħhom biex timmaniġġja d-drittijiet, il-kategoriji ta’ drittijiet
jew it-tipi ta’ xogħlijiet u materjal tematiku ieħor tal-għażla
tagħhom, għat-territorji tal-għażla tagħhom, irrispettivament
mill-Istat Membru ta’ nazzjonalità, residenza jew stabbilment
kemm tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv u kemm
tad-detentur tad-drittijiet. Kemm-il darba l-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv ma jkollhiex raġunijiet oġġettivament
ġustifikati biex tirrifjuta mmaniġġjar, hija għandha tiġi obbligata
timmaniġġja tali drittijiet, kategoriji ta’ drittijiet jew tipi ta’ xogħ
lijiet u materjal tematiku ieħor, kemm-il darba l-immaniġġjar
tagħhom jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-attività tagħha.
3.
Id-detenturi tad-drittijiet għandu jkollhom id-dritt jagħtu
liċenzji għal użi mhux kummerċjali ta’ kwalunkwe wieħed middrittijiet, kategoriji tad-drittijiet jew tipi ta’ xogħlijiet u materjal
tematiku ieħor li huma jistgħu jagħżlu.
4.
Id-detenturi tad-drittijiet għandu jkollhom id-dritt li jitter
minaw l-awtorizzazzjoni għall-immaniġġjar tad-drittijiet, il-kate
goriji ta’ drittijiet jew it-tipi ta’ xogħlijiet jew materjal tematiku
ieħor mogħtija minnhom lil organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv jew li jirtiraw minn organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv kwalunkwe wieħed mid-drittijiet, kategoriji ta’ drittijiet
jew tipi ta’ xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor tal-għażla
tagħhom, kif determinat skont il-paragrafu 2, għat-territorji
tal-għażla tagħhom, meta jagħtu avviż fi żmien raġonevoli li
ma jaqbiżx is-sitt xhur. L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv tista’ tiddeċiedi li din it-terminazzjoni jew dan l-irtirar
għandu jidħol fis-seħħ biss fl-aħħar tas-sena finanzjarja.

L 84/84

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

5.
Jekk ikun hemm ammonti dovuti lil detentur tad-drittijiet
għal atti ta’ sfruttament li jkunu seħħew qabel ma jkunu daħlu
fis-seħħ it-terminazzjoni tal-awtorizzazzjoni jew l-irtirar ta’ drit
tijiet, jew skont liċenzja mogħtija qabel ma jkunu daħlu fis-seħħ
din it-terminazzjoni jew dan l-irtirar, id-detentur tad-drittijiet
għandu jżomm id-drittijiet tiegħu skont l-Artikoli 12, 13, 18,
20, 28 u 33.

6.
Organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv ma għandhiex
tirrestrinġi l-eżerċitar tad-drittijiet previsti skont il-paragrafi 4
u 5 billi tirrikjedi, bħala kondizzjoni tal-eżerċitar ta’ dawk iddrittijiet, li l-immaniġġjar tad-drittijiet jew il-kategoriji ta’ dritti
jiet jew tipi ta’ xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor li huma
suġġetti għat-terminazzjoni jew l-irtirar jiġi fdat lil organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra.

7.
Fil-każijiet fejn detentur tad-drittijiet jawtorizza organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv biex timmaniġġja d-drittijiet
tiegħu, huwa għandu jagħti kunsens speċifikament għal kull
dritt jew kategorija ta’ drittijiet jew tip ta’ xogħlijiet jew materjal
tematiku ieħor li hu jawtorizza lill-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv timmaniġġja. Kwalunkwe tali kunsens
għandu jiġi evidenzjat f’forma dokumentata.

8.
Organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha
tinforma lid-detenturi tad-drittijiet dwar id-drittijiet tagħhom
skont il-paragrafi minn 1 sa 7, kif ukoll dwar kwalunkwe
kundizzjoni marbuta mad-dritt stabbilit fil-paragrafu 3, qabel
ma tikseb il-kunsens tagħhom biex timmaniġġja kwalunkwe
dritt jew kategorija ta’ drittijiet jew tip ta’ xogħlijiet jew materjal
tematiku ieħor.

Organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha tinforma lil
dawk id-detenturi tad-drittijiet li jkunu diġà awtorizzawha dwar
id-drittijiet tagħhom skont il-paragrafi 1 sa 7, kif ukoll dwar
kwalunkwe kundizzjoni marbuta mad-dritt stabbilit fil-paragrafu
3, sal-10 ta’ Ottubru 2016.

Artikolu 6
Regoli tal-adeżjoni tal-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv jirrispettaw ir-regoli stabbiliti fil-para
grafi 2 sa 5.

2.
Organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha taċċetta
lid-detenturi tad-drittijiet u lill-entitajiet li jirrappreżentaw liddetenturi tad-drittijiet, inklużi organizzazzjonijiet ta’ mmanġġjar
kollettiv u assoċjazzjonijiet tad-detenturi tad-drittijiet oħra, bħala
membri jekk dawn ikunu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ adeżjoni li
għandhom ikunu bbażati fuq kriterji objettivi, trasparenti u
mhux diskriminatorji. Dawk ir-rekwiżiti ta’ adeżjoni għandhom
jiġu inklużi fl-istatut jew it-termini ta’ sħubija tal-organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv u għandhom jitqiegħdu għaddispożizzjoni tal-pubbliku. Fil-każijiet fejn organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv tirrifjuta li tilqa’ talba għal adeżjoni, hija
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għandha tipprovdi lid-detentur tad-drittijiet spjegazzjoni ċara
tar-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha.
3.
L-istatut tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
għandu jipprovdi mekkaniżmi xierqa u effettivi ta’ parteċipazz
joni tal-membri tagħha fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet talorganizzazzjoni. Ir-rappreżentazzjoni tal-kategoriji differenti ta’
membri fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet għandu jkun wieħed
ġust u bilanċjat.
4.
Organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha tipper
metti lill-membri tagħha jikkomunikaw magħha permezz ta’
mezzi elettroniċi, inkluż għall-finijiet tal-eżerċitar tad-drittijiet
tal-membri.
5.
Organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha żżomm
rekords tal-membri tagħha u għandha regolarment taġġorna
dawk ir-rekords.
Artikolu 7
Drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet li mhumiex membri talorganizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv jirrispettaw ir-regoli stabbiliti fl-Artikoli
6(4), 20, 29(2) u 33 fir-rigward tad-detenturi tad-drittijiet li
għandhom relazzjoni ġuridika diretta permezz tal-liġi jew
permezz ta’ assenjazzjoni, liċenzja jew kwalunkwe arranġament
kuntrattwali ieħor magħhom imma li mhumiex membri tagħ
hom.
2.
L-Istati Membri jistgħu japplikaw dispożizzjonijiet oħra ta’
din id-Direttiva lid-detenturi tad-drittijiet imsemmija fil-para
grafu 1.
Artikolu 8
Assemblea ġenerali tal-membri tal-organizzazzjoni talimmaniġġjar kollettiv
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-assemblea ġenerali
tal-membri tkun organizzata skont ir-regoli stipulati fil-paragrafi
2 sa 10.
2.
Assemblea ġenerali tal-membri għandha tiġi organizzata
mill-inqas darba f’sena.
3.
L-assemblea ġenerali tal-membri għandha tiddeċiedi dwar
kwalunkwe emenda fl-istatut u dwar it-termini ta’ adeżjoni talorganizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv, fejn dawk it-termini
ma jkunux irregolati mill-istatut.
4.
L-assemblea ġenerali tal-membri għandha tiddeċiedi dwar
il-ħatra jew it-tneħħija tad-diretturi, tirrieżamina l-prestazzjoni
ġenerali tagħhom u tapprova r-remunerazzjoni tagħhom u
benefiċċji oħra bħal benefiċċji monetarji u mhux monetarji,
għotjiet ta’ pensjonijiet u drittijiet, drittijiet għal għotjiet oħra
u drittijiet għal danni.

20.3.2014

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

F’organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv b’sistema ta’ bord
doppju, l-assemblea ġenerali tal-membri ma għandhiex tidde
ċiedi dwar il-ħatra jew it-tneħħija tal-membri tal-bord ta’ tmex
xija jew tapprova r-remunerazzjoni u benefiċċji oħra tagħhom
fejn is-setgħa għat-teħid ta’ tali deċiżjonijiet hija delegata lillbord superviżorju.
5.
F’konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati fil-Kapitolu 2
tat-Titolu II, l-assemblea ġenerali tal-membri għandha tiddeċiedi
għall-anqas dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:
(a) il-politika ġenerali tat-tqassim ta’ ammonti dovuti lid-deten
turi tad-drittijiet;

dawk is-sistemi jew modalitajiet jiġu ddisinjati biex jiżguraw lindipendenza tal-awditur mill-persuni li jimmaniġġjaw l-affarijiet
tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv.

9.
Il-membri kollha tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv għandu jkollhom id-dritt li jipparteċipaw u jivvotaw,
fl-assemblea ġenerali tal-membri. Madankollu, l-Istati Membri
jistgħu jippermettu restrizzjonijiet fuq id-dritt tal-membri talorganizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv li jipparteċipaw, u li
jeżerċitaw id-dritt tal-vot, fl-assemblea ġenerali tal-membri,
abbażi ta’ waħda minn dawn il-kriterji li ġejjin jew it-tnejn li
huma:

(b) il-politika ġenerali dwar l-użu ta’ ammonti li ma jistgħux
jitqassmu;

(a) perjodu tal-adeżjoni;

(c) il-politika ta’ investiment ġenerali fir-rigward tad-dħul middrittijiet u kwalunkwe introjtu li jirriżulta mill-investiment
tad-dħul mid-drittijiet;

(b) l-ammonti riċevuti minn membru jew dovuti lilu,

(d) il-politika ġenerali dwar it-tnaqqis mid-dħul tad-drittijiet u
minn kwalunkwe introjtu li jirriżulta mill-investiment taddħul mid-drittijiet;
(e) l-użu ta’ ammonti li ma jistgħux jitqassmu;
(f) il-politika tal-immaniġġjar tar-riskju;
(g) l-approvazzjoni ta’ kwalunkwe akkwist, bejgħ jew ipoteka ta’
proprjetà immobbli;
(h) l-approvazzjoni ta’ fużjonijiet u alleanzi, it-twaqqif ta’ sussid
jarji, u l-akkwist ta’ entitajiet jew ishma jew drittijiet oħra
f’entitajiet oħra;
(i) l-approvazzjoni tat-teħid ta’ self, l-għoti ta’ self u l-provve
diment ta’ garanzija għal self.
6.
L-assemblea ġenerali tal-membri tista’ tiddelega s-setgħat
elenkati fil-punti (f), (g), (h) u (i) tal-paragrafu 5, permezz ta’
riżoluzzjoni jew permezz ta’ dispożizzjoni fl-istatut, lill-korp li
jeżerċita l-funzjoni superviżorja.
7.
Għall-finijiet tal-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 5, l-Istati
Membri jistgħu jesiġu li l-assemblea ġenerali tal-membri tidde
termina kundizzjonijiet aktar dettaljati għall-użu tad-dħul middrittijiet u l-introjtu li jirriżulta mill-investiment tad-dħul middrittijiet.
8.
L-assemblea ġenerali tal-membri għandha tikkontrolla lattivitajiet tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv billi, talanqas, tiddeċiedi dwar il-ħatra u t-tneħħija tal-awditur u lapprovazzjoni tar-rapport annwali dwar it-trasparenza msemmi
fl-Artikolu 22.
L-Istati Membri jistgħu jippermettu sistemi jew modalitajiet
alternattivi għall-ħatra u t-tneħħija tal-awditur, kemm-il darba
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kemm-il darba tali kriterji jiġu determinati u applikat b’tali mod
li jkun ġust u proporzjonat.

Il-kriterji stipulati fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu
għandhom jiġu inklużi fl-istatut jew fit-termini ta’ adeżjoni
tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv u għandhom
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont l-Artikoli 19
u 21.

10.
Kull membru ta’ organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
għandu jkollu d-dritt li jaħtar kwalunkwe persuna jew entità
oħra bħala detentur ta’ prokura biex tipparteċipa, u tivvota, flassemblea ġenerali tal-membri f’ismu, kemm-il darba tali ħatra
ma tirriżultax f’konflitt ta’ interess li jista’ jseħħ, pereżempju,
fejn il-membru li jkun qed jagħmel il-ħatra u d-detentur ta’
prokura jkunu jappartienu għal kategoriji differenti ta’ detenturi
tad-drittijiet fi ħdan l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal restrizzjoni
jiet li jikkonċernaw il-ħatra ta’ detenturi ta’ prokura u l-eżer
ċizzju tad-drittijiet tal-vot tal-membri li huma jirrappreżentaw
jekk tali restrizzjonijiet ma jippreġudikawx il-parteċipazzjoni
xierqa u effikaċi tal-membri fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet
ta’ organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv.

Kull prokura għandha tkun valida għal assemblea ġenerali talmembri waħda biss. Id-detentur tal-prokura għandu jkollu listess drittijiet fl-assemblea ġenerali tal-membri bħal dawk li
għalihom kien ikun intitolat il-membru li jagħmel il-ħatra. Iddetentur tal-prokura għandu jivvota skont l-istruzzjonijiet
maħruġa mill-membru li jagħmel il-ħatra.

11.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li s-setgħat tal-assem
blea ġenerali tal-membri jistgħu jiġu eżerċitati minn assemblea
tad-delegati eletti tal-inqas kull erba’ snin mill-membri tal-orga
nizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv, bil-kundizzjoni li:
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(a) tiġi żgurata parteċipazzjoni xierqa u effikaċi tal-membri filproċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet tal-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv; kif ukoll

5.
Il-korp li jeżerċita l-funzjoni superviżorja għandu jirra
porta dwar l-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu lil-laqgħa ġenerali
tal-membri mill-anqas darba fis-sena.

(b) ir-rappreżentanza tal-kategoriji differenti ta’ membri flassemblea tad-delegati tkun ġusta u bbilanċjata.

Artikolu 10

Ir-regoli stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 10 għandhom japplikaw
għall-assemblea tad-delegati mutatis mutandis.
12.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li fejn organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv, minħabba l-forma ġuridika tagħha, ma
għandhiex assemblea ġenerali tal-membri, is-setgħat ta’ dik lassemblea għandhom jiġu eżerċitati mill-korp li jeżerċita lfunzjoni superviżorja. Ir-regoli stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 5, 7
u 8 għandhom japplikaw mutatis mutandis għal tali korp li
jeżerċita l-funzjoni superviżorja.
13.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li fejn organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv ikollha membri li huma entitajiet li
jirrappreżentaw lid-detenturi tad-drittijiet, jew is-setgħat kollha
tal-assemblea ġenerali tal-membri jew uħud minnhom għan
dhom jiġu eżerċitati minn assemblea ta’ dawk id-detenturi taddrittijiet. Ir-regoli stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 10 għandhom japp
likaw mutatis mutandis għall-assemblea tad-detenturi tad-dritti
jiet.

Obbligi

tal-persuni li jimmaniġġjaw in-negozju
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv

tal-

1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv tieħu l-miżuri neċessarji kollha
sabiex il-persuni li jimmaniġġjaw in-negozju tagħha jagħmlu
dan b’mod prudenti, sod u adegwat, permezz ta’ proċeduri
amministrattivi u ta’ kontabbiltà u mekkaniżmi ta’ kontroll
intern tajba.
2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv jimplimentaw u japplikaw proċeduri
biex jevitaw kunflitti ta’ interess, u fejn tali kunflitti ma jkunux
jistgħu jiġu evitati, jużaw proċeduri li jidentifikaw, jimmaniġġ
jaw, jimmonitorjaw jaw u jiżvelaw kunflitti ta’ interess attwali
jew potenzjali b’tali mod li tevita milli taffettwa ħażin l-interessi
kollettiv tad-detenturi tad-drittijiet rappreżentati mill-organiz
zazzjoni.
Il-proċeduri msemmijin fl-ewwel subparagrafu għandhom
jinkludu dikjarazzjoni annwali individwali minn kull waħda
mill-persuni msemmija fil-paragrafu 1 lil-laqgħa ġenerali talmembri, li tkun tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Artikolu 9
Funzjoni Superviżorja
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha fis-seħħ funzjoni supervi
żorja għall-monitoraġġ kontinwu tal-attivitajiet u t-twettiq taddmirijiet tal-persuni li jimmaniġġjaw in-negozju tal-organizzazz
joni.
2.
Għandu jkun hemm rappreżentanza ġusta u bbilanċjata
tal-kategoriji differenti tal-membri tal-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv fil-korp li jeżerċita l-funzjoni superviżorja.
3.
Kull persuna li teżerċita l-funzjoni superviżorja għandha
tagħmel dikjarazzjoni individwali annwali dwar kunflitti ta’ inte
ress li jkun fiha l-informazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu
tal-Artikolu 10(2), lil-laqgħa ġenerali tal-membri.
4.
Il-korp li jeżerċita l-funzjoni superviżorja għandu jiltaqa’
b’mod regolari u għandu jkollu talanqas dawn il-poteri li ġejjin:
(a) li jeżerċita s-setgħat delegati lilu mil-laqgħa ġenerali talmembri, innkluż skont l-Artikolu 8(4) u (6);

(a) kwalunkwe interess fl-organizzazzjoni ta’
kollettiv;

mmaniġġjar

(b) kwalunkwe remunerazzjoni fis-sena finanzjarja preċedenti
mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv, inkluż filforma ta’ skemi ta’ pensjonijiet, benefiċċji materjali u tipi
oħra ta’ benefiċċji;
(c) kwalunkwe ammont li jasal fis-sena finanzjarja preċedenti
bħala detentur tad-dritt mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv;
(d) dikjarazzjoni li tikkonċerna kwalunkwe kunflitt reali jew
potenzjali bejn kwalunkwe interessi personali u dawk talorganizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv jew bejn
kwalunkwe obbligu dovut lill-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv u kwalunkwe dmir dovut lil
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra.
KAPITOLU 2

Immaniġġjar tad-dħul mid-drittijiet
Artikolu 11

(b) li jimmonitorja l-attivitajiet u t-twettiq tad-dmirijiet talpersuni msemmija fl-Artikolu 10, inkluża l-implimentazz
joni tad-deċiżjonijiet tal-laqgħa ġenerali tal-membri u,
b’mod partikolari, tal-politiki ġenerali elenkati fil-punti (a)
sa (d) tal-Artikolu 8(5).

Ġbir u użu ta’ dħul mid-drittijiet
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv jikkonformaw mar-regoli stipulati filparagrafi 2 sa 5.
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2.
L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom
ikunu diliġenti fil-ġbir u l-immaniġġjar tad-dħul mid-drittijiet.
3.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
żżomm separat fil-kontijiet tagħha:

kolletiv

għandha

(a) id-dħul mid-drittijiet u kwalunkwe introjtu li jirriżultamillinvestiment tad-dħul mid-drittijiet; kif ukoll
(b) kwalunkwe assi proprji u dħul derivat minn dawn l-assi, li
jista’ jkollha, mit-tariffi tal-immaniġġjar jew minn attivitajiet
oħra.
4.
Organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv ma għandhiex
tkun tista’ tuża d-dħul mid-drittijiet jew kwalunkwe introjtu li
jirriżulta mill-investiment ta’ dħul mid-drittijiet għal finijiet li
jmorru lil hinn mit-tqassim lid-detenturi tad-dritt, ħlief f’każijiet
fejn tista’ tnaqqas jew tpaċi t-tariffi tal-immaniġġjar tagħha
b’konformità ma’ deċiżjoni meħuda bi qbil mal-punt(d) tal-Arti
kolu 8(5) jew li tuża d-dħul mid-drittijiet jew kwalunkwe
introjtu li jirriżulta mill-investiment tad-dħul mid-drittijiet
b’konformità ma’ deċiżjoni meħuda bi qbil mal-Artikolu 8(5).
5.
Meta organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tinvesti ddħul mid-drittijiet jew kwalunkwe introjtu li jirriżulta mill-inves
timent tad-dħul mid-drittijiet, hija għandha tagħmel dan fl-aħjar
interess tad-detenturi tad-dritt li tirrappreżenta d-drittijiet tagħ
hom, skont il-politika ġenerali dwar l-investiment ġenerali u limmaniġġjar tar-riskju msemmija fil-punti (c) u (f) tal-Arti
kolu 8(5) u b’kunsiderazzjoni tar-regoli li ġejjin:
(a) meta jkun hemm kwalunkwe kunflitt ta’ interess potenzjali,
l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għanda tiżgura li
l-investiment isir biss fl-interess uniku ta’ dawk id-detenturi
tad-drittijiet;
(b) l-assi għandhom ikunu investiti sabiex jiżguraw is-sigurtà, ilkwalità, il-likwidità u l-profittabbiltà tal-portafoll kollu;
(c) l-assi għandhom ikunu diversifikati kif xieraq sabiex tkun
evitata dipendenza eċċessiva fuq kwalunkwe assi partikolari
u akkumulazzjoni ta’ riskji fil-portafoll kollu kemm hu.
Artikolu 12
Tnaqqis
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta detentur taddritt jawtorizza organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv biex
timmaniġġja d-drittijiet tiegħu, l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv hija mitluba tipprovdi lid-detentur tad-dritt b’infor
mazzjoni dwar it-tariffi tal-immaniġġjar u tnaqqis ieħor middħul mid-drittijiet u minn kwalunkwe introjtu li jirriżulta millinvestiment tad-dħul mid-drittijiet, qabel ma jinkiseb il-kunsens
tiegħu għall-immaniġġjar tagħha tad-drittijiet tiegħu.
2.
It-tnaqqis għandu jkun raġonevoli skont is-servizzi pprov
duti mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv lid-detenturi
tad-drittijiet, inkluż, fejn xieraq, is-servizzi msemmija fil-para
grafu 4, u għandu jkun stabbilit abbażi ta’ kriterji oġġettivi.
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3.
It-tariffi tal-immaniġġjar ma għandhomx jaqbżu l-ispejjeż
ġustifikati u dokumentati tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv fl-immaniġġjar tad-drittijiet tal-awtur u ta’ drittijiet rela
tati.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti applikabbli
għall-użu u t-trasparenza dwar l-użu tal-ammonti mnaqqsa
jew paċuti fir-rigward tat-tariffi tal-immaniġġjar japplikaw għal
kwalunkwe tnaqqis ieħor magħmul sabiex jiġu kopruti l-ispejjeż
tal-immaniġġjar tad-drittijiet tal-awtur u ta’ drittijiet relatati.
4.
Meta organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tipprovdi
servizzi soċjali, kulturali u edukattivi ffinanzjati permezz ta’
tnaqqis mid-dħul mid-drittijiet jew minn kwalunkwe introjtu li
jirriżulta mill-investiment tad-dħul mid-drittijiet, dawn isservizzi għandhom jiġu pprovduti abbażi ta’ kriterji ġusti,
b’mod partikolari fir-rigward tal-aċċess għal dawk is-servizzi u
l-estent tagħhom.
Artikolu 13
Tqassim ta’ ammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet
1.
Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 15(3) u 28, l-Istati
Membri għandhom jiżguraw li kull organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv tqassam u tħallas l-ammonti dovuti liddetenturi tad-drittijiet b’mod regolari, diliġenti u akkurat skont
il-politika ġenerali dwar it-tqassim imsemmi fil-punt (a) tal-Arti
kolu 8(5).
L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-organizzazzjoni
jiet ta’ mmaniġġjar kollettiv jew il-membri tagħhom li huma
entitajiet li jirrappreżentaw id-detenturi tad-drittijiet iqassmu u
jħallsu dawk l-ammonti lid-detenturi tad-drittijiet malajr kemm
jistà jkun iżda mhux aktar minn disa’ xhur mit-tmiem tas-sena
finanzjarja li tulha nġabar id-dħul mid-drittijiet, sakemm ma
jkunx hemm raġunijiet oġġettivi relatati b’mod partikolari
għar-rappurtar mill-utenti, l-identifikar tad-drittijiet, tad-deten
turi tad-drittijiet jew it-tqabbil ta’ informazzjoni dwar xogħolijiet
u materjal tematiku ieħor mad-detenturi tad-drittijiet li jipprev
jenu l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv jew, fejn
applikabbli, lill-membri tagħha milli jissodisfaw dik l-iskadenza.
2.
Fejn l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet ma
jkunux jistgħu jitqassmu, fl-iskadenza ffissata fil-paragrafu 1
peress li d-detenturi tad-drittijiet rilevanti ma jistgħux jiġu iden
tifikati jew jinstabu u li għalihom ma tapplikax l-eċċezzjoni għal
dik l-iskadenza, dawk l-ammonti għandhom jinżammu separati
fil-kontijiet tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv.
3.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha tieħu
l-miżuri kollha neċessarji, b’konformità mal-paragrafu 1, biex
tidentifika u tillokalizza d-detenturi tad-drittijiet. B’mod partiko
lari, sa mhux aktar minn tliet xhur mit-tmiem tal-iskadenza
ffissata fil-paragrafu 1, l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
għandha tagħmel disponibbli informazzjoni dwar ix-xogħolijiet
u materjal tematiku ieħor li għalihom detentur tad-dritt wieħed
jew aktar ma jkunux ġew identifikati jew misjuba lil:
(a) id-detenturi tad-drittijiet li tirrappreżenta;
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(b) l-entitajiet li jirrappreżentaw lid-detenturi tad-drittijiet, fejn
tali entitajiet huma membri ta’ organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv; u
(c) l-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv kollha li
magħhom tkun ikkonkludiet ftehimiet ta’ rappreżentazz
joni,.
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detentur tad-drittijiet li timmaniġġja d-drittijiet tiegħu skont
ftehim ta’ rappreżentanza, b’mod partikolari fir-rigward tattariffi applikabbli, it-tariffi tal-immaniġġjar, u l-kundizzjonijiet
għall-ġbir tad-dħul mid-drittijiet u t-tqassim ta’ ammonti dovuti
lid-detenturi tad-drittijiet.

Artikolu 15
L-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha
tinkludi, fejn disponibbli, dan li ġej:
(a) it-titolu tax-xogħol jew ta’ kwalunkwe materjal tematiku
ieħor,
(b) l-isem tad-detentur tad-dritt,
(c) l-isem tal-pubblikatur jew produttur rilevanti, u
(d) kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra disponibbli li tista’
tgħin fl-identifikazzjoni tad-detentur tad-dritt.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha tivverifika
ukoll ir-rekords imsemmija fl-Artikolu 6(5) u kwalunkwe rekord
ieħor disponibbli faċilment. Jekk il-miżuri msemmija hawn fuq
jonqsu milli jagħtu riżultati, l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli lillpubbliku sa mill-anqas sena wara t-tmiem tal-perjodu ta’ tliet
xhur.
4.
Fejn l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet ma
jkunux jistgħu jitqassmu, wara tliet snin mit-tmiem tas-sena
finanzjarja fejn ikun sar il-ġbir tad-dħul mid-drittijiet, u sakemm
l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tkun ħadet il-miżuri
neċessarji kollha biex tidentifika u tillokalizza d-detenturi taddrittijiet imsemmija fil-paragrafu 3, dawk l-ammonti għandhom
jitqiesu bħala li ma jistgħux jitqassmu..
5.
Il-laqgħa ġenerali tal-membri ta’ organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv għandha tiddeċiedi dwar l-użu ta’ ammonti
mhux utilizzabbli skont il-punt (b) tal-Artikolu 8(5), mingħajr
preġudizzju għad-dritt tad-detenturi tad-drittijiet li jitlobu dawn
l-ammonti mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv skont
il-liġijiet tal-Istati Membri dwar l-istatut tal-limitazzjonijiet tattalbiet.
6.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-użi permessi ta’
ammonti li ma jistgħux jitqassmu inter-alia billi jkun żgurat li
tali ammonti jintużaw b’mod separat u indipendenti sabiex jiġu
ffinanzjati attivitajiet soċjali, kulturali u edukattivi għall-bene
fiċċju tad-detenturi tad-drittijiet.

Tnaqqis u pagamenti fil-ftehimiet ta’ rappreżentazzjoni
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv ma għandha tapplika l-ebda tnaqqis, ħlief
fir-rigward tat-tariffi tal-immaniġġjar, mid-dħul mid-drittijiet
derivat mid-drittijiet li timmaniġġja abbażi ta’ ftehim ta’ rapp
reżentazzjoni, jew minn kwalunkwe introjtu li jirriżulta millinvestiment ta’ dak id-dħul mid-drittijiet, sakemm l-organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv li hi parti għall-ftehim ta’ rapp
reżentazzjoni tagħti kunsens ċar għal dan it-tnaqqis.

2.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha
tqassam u tħallas l-ammonti dovuti lill-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv l-oħrajn b’mod regolari, diliġenti u akkurat
lil organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra.

3.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha
tagħmel dan it-tqassim u l-ħlasijiet malajr kemm jista’ jkun u
mhux iktar tard minn disa’ xhur mit-tmiem tas-sena finanzjarja
li fiha kien miġbur id-dħul mid-drittijiet, sakemm raġunijiet
oġġettivi relatati b’mod partikolari mar-rappurtar mill-utenti, lidentifikar tad-drittijiet, id-detenturi tad-drittijiet jew it-tqabbil ta’
informazzjoni dwar xogħlijiet u materjal tematiku ieħor maddetenturi tad-drittijiet, jipprevjenu lis-soċjetà kollettriċi milli
tissodisfa l-iskadenza.

L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv l-oħra, jew, meta
jkollha bħala membri tagħha entitajiet li jirrappreżentaw liddetenturi tad-drittijiet, dawk il-membri, għandhom iqassmu u
jħallsu lid-detenturi tad-drittijiet l-ammonti dovuti lilhom malajr
kemm jistà jkun iżda mhux aktar tard minn sitt xhur minn
meta dawk l-ammonti ġew riċevuti, sakemm ma jkunx hemm
raġunijiet oġġettivi relatati b’mod partikolari għar-rappurtar
mill-utenti, l-identifikar tad-drittijiet, tad-detenturi tad-drittijiet
jew it-tqabbil ta’ informazzjoni dwar xogħolijiet u materjal
tematiku ieħor mad-detenturi tad-drittijiet li jipprevjenu l-orga
nizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv jew, fejn applikabbli lillmembri tagħha milli jissodisfaw dik l-iskadenza.

KAPITOLU 4
KAPITOLU 3

L-immaniġġjar tad-drittijiet f’isem organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv oħra

Relazzjonijiet mal-utenti
Artikolu 16

Artikolu 14

Ħruġ ta’ liċenzji

Drittijiet immaniġġjati skont ftehimiet ta’
rappreżentazzjoni

1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv u l-utenti għandhom jidħlu f’negozjati
għall-ħruġ ta’ liċenzji tad-drittijiet in bona fede. L-organizzazz
jonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv u l-utenti għandhom jipprovdu
lil xulxin bl-informazzjoni kollha meħtieġa.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv ma tiddiskriminax kontra kwalunkwe
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2.
It-termini għal ħruġ ta’ liċenzji għandhom ikunu bbażati
fuq kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji. Meta organizzazz
jonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv joħorġu liċenzji, mhumiex
meħtieġa jużaw, bħala preċedent għal servizzi onlajn oħra,
termini għall-ħruġ tal-liċenzji mifthiema ma’ utent, fejn l-utent
jipprovdi tip ġdid ta’ servizz onlajn li kien disponibbli għalllpubbliku fl-Unjoni għal inqas minn tliet snin.
Id-detenturi tad-drittijiet għandhom jirċievu remunerazzjoni
xierqa għall-użu tad-drittijiet tagħhom. Tariffi għal drittijiet
esklussivi u għal drittijiet ta’ rimunerazzjoni għandhom ikunu
raġonevoli fir-rigward ta’, inter alia, il-valur ekonomiku tal-użu
tad-drittijiet innegozjati b’kunsiderazzjoni tan-natura u talambitu tal-użu tax-xogħol u ta’ suġġetti oħra, kif ukoll firrigward tal-valur ekonomiku tas-servizz provdut mill-organiz
zazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv. L-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv għandhom jinformaw lill-utent ikkon
ċernat dwar il-kriterji użati għat-tfassil ta’ dawk it-tariffi.
3.
L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom
jirrispondu mingħajr dewmien għat-talbiet mill-utenti, billi
jindikaw inter alia l-informazzjoni meħtieġa biex l-organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv tkun tista’ toffri liċenzja.
Hekk kif tirċievi l-informazzjoni rilevanti kollha, l-organizzazz
joni ta’ mmaniġġġjar kollettiv għandhom mingħajr dewmien
żejjed, jew toffri liċenzja jew inkella tipprovdi lill-utent b’dikja
razzjoni motivata li tispjega għalfejn mhijiex beħsiebha toħroġ
liċenzja għal servizz partikolari.
4.
Organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha tipper
metti lill-utenti biex jikkomunikaw magħha permezz ta’ mezzi
elettroniċi, inkluż fejn xieraq, għall-finijiet tar-rappurtar dwar lużu tal-liċenzja.
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organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tqiegħed għaddispożizzjoni mhux anqas minn darba f’sena lil kull wieħed
mid-detenturi tad-drittijiet li lilu tkun attribwiet d-dħul mid-drit
tijiet jew tkun għamlet pagamenti, matul il-perjodu li għalih
tirreferi l-informazzjoni, tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:
(a) kwalunkwe dettall ta’ kuntatt li d-detentur tad-drittijiet ikun
awtorizza li tintuża mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv,biex jiġi identifikat u lokalizzat id-detentur tad-drit
tijiet;
(b) id-dħul mid-drittijiet attribwit lid-detentur tad-drittijiet;
(c) l-ammonti mħallsa mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv lid-detentur tad-drittijiet skont il-kategorija ta’ drit
tijiet immaniġġjati, u skont it-tip ta’ użu;
(d) il-perjodu li matulu saru l-użi li għalihom kienu allokati u
mħallsal-ammonti lid-detentur tad-drittijiet, sakemm ma
jkunx hemm raġunijiet oġġettivi relatati mar-rappurtar
mill-utenti
ma
jipprevjenux
l-organizzazzjoni
ta’
mmaniġġjar kollettiv milli tipprovdi din l-informazzjoni;
(e) it-tnaqqis li sar fir-rigward tat-tariffi tal-immaniġġjar;
(f) it-tnaqqis li sar għal kwalunkwe skop ħlief fir-rigward tattariffi tal-immaniġġjar, inklużi dawk li jistgħu jkunu rikjesti
mil-liġi nazzjonali għall-provvediment ta’ kwalunkwe servizz
soċjali, kulturali u edukattiv;
(g) kwalunkwe dħul mid-drittijiet attribwit lid-detentur tad-drit
tijiet li huwa pendenti għal kwalunkwe perjodu.

Artikolu 17
Obbligi tal-utenti
L-Istati Membri għandhom jadottaw dispożizzjonijiet li jipp
rovdu lil organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv, fi żmien
miftiehem jew stabbilit minn qabel, u f’format miftiehem jew
stabbilit minn qabel, b’tali informazzjoni rilevanti kollha
disponibbli għalihom dwar l-użu tad-drittijiet rappreżentati
mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv li hija meħtieġa
għall-ġbir tad-dħul tad-drittijiet u għat-tqassim u l-ħlas talammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet. Fid-deċiżjoni dwar
il-format għall-provviżjoni ta’ tali informazzjoni, l-organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv u l-utenti għandhom jikkunsidraw,
sa fejn ikun possibbli, standards industrijali volontarji.

2.
Meta organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tattribwixxi
dħul mid-drittijiet u jkollha bħala membri entitajiet li huma
responsabbli għat-tqassim ta’ dħul mid-drittijiet lid-detenturi
tad-drittijiet, l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha
tipprovdi l-informazzjoni elenkata fil-paragrafu 1 lil dawk l-enti
tajiet, sakemm huma ma jkollhomx f’idejhom dik l-informazz
joni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet jagħmlu
disponibbli tal-anqas l-informazzjoni elenkata fil-paragrafu 1,
mhux anqas minn darba fis-sena, lil kull detentur tad-dritt li
lilu jkunu attribwew dħul mid-drittijiet jew għamlu pagamenti
fil-perjodu relatat mal-informazzjoni.
Artikolu 19

KAPITOLU 5

Trasparenza u rappurtar
Artikolu 18
Informazzjoni pprovduta lid-detenturi tad-drittijiet dwar limmaniġġjar tad-drittijiet tagħhom
1.
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu
u l-Artikoli 19 u 28(2), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li

Informazzjoni pprovduta lill-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv oħra dwar l-immaniġġjar tad-drittijiet
skont il-ftehimiet ta’ rappreżentazzjoni
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv, tagħmel disponibbli talanqas l-informazz
joni li ġejja, mhux inqas minn darba kull sena u permezz ta’
mezzi elettroniċi, lill-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv
li jimmaniġġjaw id-drittijiet f’isimha skont ftehim ta’ rappreżen
tazzjoni, għall-perjodu li għalih tirrelata l-informazzjoni:
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(a) id-dħul mid-drittijiet attribwiti, l-ammonti mħallsa mill-orga
nizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv skont il-kategorija li
timmaniġġja, u skont it-tip ta’ użu, għad-drittijiet li timma
niġġja skont il-ftehim ta’ rappreżentazzjoni, u kwalunkwe
dħul mid-drittijiet attribwiti li huma żejda għal kwalunkwe
perjodu;
(b) it-tnaqqis li sar fir-rigward tat-tariffi tal-immaniġġjar;
(c) it-tnaqqis li sar għal kwalunkwe raġuni ħlief fir-rigward tattariffi tal-immaniġġjar kif imsemmija fl-Artikolu 15;
(d) informazzjoni dwar kull liċenzja mogħtija jew rifjutata firrigward ta’ xogħlijiet u materjal tematiku ieħor koperti millftehim ta’ rappreżentazzjoni;
(e) riżoluzzjonijietadottati mil-laqgħa ġenerali tal-membri
sakemm dawk ir-riżoluzzjonijiet jkunu rilevanti għall-imma
niġġjar tad-drittijiet skont il-ftehim ta’ rappreżentazzjoni.
Artikolu 20
Informazzjoni pprovduta lid-detenturi tad-drittijiet,
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra u utenti,
fuq talba
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 25, l-Istati Membri għan
dhom jiżguraw li, b’risposta għal talba debitament ġustifikata,
organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tagħmel disponibbli
mill-anqas l-informazzjoni li ġejja b’mezzi elettroniċi u mingħajr
dewmien żejjed lil organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv li
timmaniġġja f’isimha d-drittijiet skont ftehim ta’ rappreżentazz
joni jew lil kwalunkwe detentur tad-drittijiet jew għal
kwalunkwe utent:
(a) ix-xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor li tirrappreżenta, iddrittijiet li timmaniġġja, direttament jew skont ftehimiet ta’
rappreżentazzjoni, u t-territorji koperti; jew
(b) fejn, minħabba l-ambitu tal-attività tal-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv, tali xogħlijiet jew materjal tematiku
ieħor ma jistgħux jiġu determinati, it-tipi ta’ xogħlijiet jew
ta’ materjal tematiku ieħor li tirrappreżenta, id-drittijiet li
timmaniġġja u t-territorji koperti.
Artikolu 21
Divulgazzjoni ta’ informazzjoni lill-pubbliku
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw lil organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv tagħmel disponibbli mill-anqas l-infor
mazzjoni li ġejja:
(a) l-istatut tagħha;
(b) it-termini ta’ adeżjoni tagħha u t-termini ta’ terminazzjoni
tal-awtorizzazzjoni għall-immaniġġjar tad-drittijiet, jekk
dawn ma jkunux inklużi fl-istatut;
(c) il-kuntratti ta’ ħruġ ta’ liċenzji standard u t-tariffi applikabbli
standard inkluż it-tnaqqis,
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(d) il-lista tal-persuni msemmija fl-Artikolu 10;
(e) il-politika ġenerali tagħha dwar it-tqassim tal-ammonti
dovuti lid-detenturi tad-drittijiet;
(f) il-politika ġenerali tagħha dwar it-tariffi tal-immaniġġjar;
(g) il-politika ġenerali tagħha dwar it-tnaqqis, ħlief fir-rigward
tat-tariffi tal-immaniġġjar, mid-dħul mid-drittijiet jew minn
kwalunkwe introjtu li jirriżulta mill-investiment tad-dħul
mid-drittijiet, inkluż it-tnaqqis għall-finijiet ta’ servizzi
soċjali, kulturali u edukattivi;
(h) lista tal-ftehimiet ta’ rappreżentazzjoni li hi parti minngom,
u l-ismijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ mmaniġjar kollettivi li
magħhom kienu konklużi dawk il-ftehimiet ta’ rappreżen
tazzjoni;
(i) il-politika ġenerali dwar l-użu ta’ ammonti li ma jistgħux
jitqassmu;
(j) il-proċeduri ta’ trattament tal-ilmenti u ta’ riżolviment ta’
tilwim disponibbli skont l-Artikoli 33, 345 u 35.
2.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha
tippubblika u żżomm aġġornata fuq il-websajt tagħha l-infor
mazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.
Artikolu 22
Rapport annwali dwar it-trasparenza
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv, irrispettivament mill-forma ġuridika skont
il-liġi nazzjonali, tfassal u tagħmel disponibbli għall-pubbliku,
rapport annwali dwar it-trasparenza, inkluż ir-rapport speċjali
msemmi fil-paragrafu 3, għal kull sena finanzjarja, sa mhux
aktar tard minn tmin xhur wara t-tmiem ta’ dik is-sena finan
zjarja.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha tippubblika
fuq il-websajt tagħha r-rapport annwali dwar it-trasparenza, li
għandu jibqa’ disponibbli għall-pubbliku fuq dik il-websajt għal
talanqas ħames snin.
2.
Ir-rapport annwali dwar it-trasparenza għandu talanqas
jinkludi l-informazzjoni stipulata fl-Anness.
3.
Ir-rapport speċjali għandu jindirizza l-użu tal-ammonti
mnaqqsa għall-finijiet ta’ servizzi soċjali, kulturali u edukattivi
u għandu jinkludi talanqas l-informazzjoni stabbilita fil-punt 3
tal-Anness..
4.
L-informazzjoni dwar il-kontabbiltà nkluża fir-rapport
annwali dwar it-trasparenza, għandha tiġi awditjata minn
persuna waħda jew aktar li tkun mogħtija s-setgħa mil-liġi
biex tagħmel awditu tal-kontijiet skont id-Direttiva 2006/43/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).
(1) Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’
Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-konti
jiet konsolidati, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u
83/349/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE (ĠU
L 157, 9.6.2006, p. 87).
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Ir-rapport tal-awditu, inkluża kwalunkwe kwalifika għal dan,
għandhom jiġu riprodotti b’mod sħiħ fir-rapport annwali dwar
it-trasparenza.
Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, l-informazzjoni dwar ilkontabbiltà, għandha tinkludi d-dikjarazzjonijiet finanzjarji
msemmija fil-punt 1(a) tal-Anness u kwalunkwe informazzjoni
finanzjarja msemmija fil-punti (g) u (h) tal-punt 1 u fil-punt 2
tal-Anness.
TITOLU III
ĦRUĠ TA’ LIĊENZJI MULTITERRITORJALI TA’ DRITTIJIET
ONLAJN F’XOGĦLIJIET MUŻIKALI MILL-ORGANIZZAZZJONI
JIET TA’ MMANIĠĠJAR KOLLETTIV
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Artikolu 25
Trasparenza ta’ informazzjoni ta’ repertorju
multiterritorjali
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv li toħroġ liċenzji multiterritorjali għal drit
tijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali, tipprovdi lill-fornituri tasservizzi tal-mużika onlajn, lid-detenturi tad-drittijiet li tirrapp
reżenta d-drittijiet tagħhom u lil organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv oħrajn, permezz ta’ mezzi elettroniċi, b’ris
posta għal talba debitament ġustifikata, informazzjoni aġġornata
li tippermetti l-identifikazzjoni tar-repertorju ta’ mużika onlajn li
tirrappreżenta. Din għandha tinkludi:
(a) x-xogħlijiet mużikali rappreżentati;

Artikolu 23
Ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali fis-suq intern
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv li stabbiliti fit-territorju tagħhom, jikkon
formaw mar-rekwiżiti f’dan it-Titolu meta joħorġu liċenzji
multiterritorjali għal drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali.
Artikolu 24
Kapaċità li jiġu pproċessati liċenzji multiterritorjali
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv li toħroġ liċenzji multiterritorjali għal
drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali jkollha l-kapaċità suffiċjenti
biex tipproċessa elettronikament b’mod effiċjenti u trasparenti,
id-dejta meħtieġa għall-amministrazzjoni ta’ dawn il-liċenzji,
inkluż għall-finijiet tal-identifikazzjoni tar-repertorju u l-monito
raġġ tal-użu, il-fatturazzjoni tal-utenti, il-ġbir tad-dħul mid-drit
tijiet u t-tqassim tal-ammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet.
2.
Għall-finijiet tal-paragrafu 1, organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv talanqas għandha tikkonforma malkundizzjonijiet li ġejjin:
(a) li jkollha l-kapaċità li tidentifika b’mod preċiż, tidentifika
b’mod sħiħ jew parzjali, ix-xogħlijiet mużikali li l-organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv hi awtorizzata li tirrapp
reżenta;
(b) li jkollha l-kapaċità li tidentifika b’mod preċiż, u b’mod sħiħ
jew parzjali, fir-rigward ta’ kull territorju rilevanti, id-drittijiet
u d-detenturi tad-drittijiet korrispondenti għal kull xogħol
mużikali jew tiskambja ma’ dan li l-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv hija awtorizzata li tirrappreżenta;
(c) li tagħmel użu ta’ identifikaturi uniċi biex jiġu identifikati
detenturi tad-drittijiet u x-xogħlijiet mużikali, b’kunsiderazz
joni, sa fejn ikun possibbli, għall-istandards u l-prattiki
industrijali volontarji li ġew żviluppati fuq il-livell internazz
jonali jew tal-Unjoni;
(d) li tagħmel użu ta’ mezzi adegwati biex tidentifika u tirriżolvi
fil-ħin u b’mod effettiv inkonsistenzi fid-dejta miżmuma
minn organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra li
joħorġu liċenzji multiterritorjali għal drittijiet onlajn f’xogħ
lijiet mużikali.

(b) id-drittijiet rappreżentati b’mod sħiħ jew parzjali; u
(c) it-territorji koperti
2.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tista’ tieħu
miżuri raġonevoli, fejn neċessarju, biex tħares il-preċiżjoni u lintegrità tad-dejta, biex tikkontrolla l-użu mill-ġdid tagħha u
biex tħares id-dejta personali u l-informazzjoni kummerċjalment
sensittiva.
Artikolu 26
Preċiżjoni ta’ informazzjoni ta’ repertorju multiterritorjali
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv li toħroġ liċenzji multiterritorjali għal drit
tijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali jkollha fis-seħħ arranġamenti li
tippermetti lid-detenturi tad-drittijiet, lil organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv oħra u lil fornituri ta’ servizzi onlajn li
jitolbu korrezzjoni tad-dejta msemmija fil-lista ta’ kondizzjoni
jiet taħt l-Artikolu 24(2) jew l-informazzjoni pprovduta skont lArtikolu 25, fejn dawn id-detenturi tad-drittijiet, l-organizzazz
jonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv u l-fornituri ta’ servizzi onlajn,
abbażi ta’ evidenza raġonevoli, jemmnu li d-dejta jew l-infor
mazzjoni ma jkunux preċiżi fir-rigward tad-drittijiet onlajn
tagħhom f’xogħlijiet mużikali. Meta l-pretensjonijiet ikunu
sostanzjati biżżejjed, l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
għandha tiżgura li d-dejta jew l-informazzjoni jiġu korretti
mingħajr dewmien żejjed.
2.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha tipp
rovdi lid-detenturi tad-drittijiet li x-xogħlijiet tagħhom huma
inklużi fir-repertorju mużikali tagħha u lid-detenturi tad-drittijiet
li jkunu afdaw l-immaniġġjar tad-drittijiet onlajn tax-xogħolijiet
mużikali tagħhom bi qbil mal-Artikolu 31, b’mezzi għas-sotto
missjoni lilha, f’forma elettronika li tikkonċerna informazzjoni li
tikkonċerna x-xogħlijiet mużikali jew id-drittijiet tagħhom
f’dawk ix-xogħlijiet u t-territorji li fir-rigward tagħhom id-deten
turi tad-drittijiet jawtorizzaw l-organizzazzjoni. Meta tagħmel
dan, l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv u d-detenturi
tad-drittijiet għandhom sa fejn ikun possibbli jqisu, l-istandards
jew il-prattiki volontarji tal-industrija fir-rigward tal-iskambju
tad-dejta li ġie żviluppat fil-livell internazzjonali jew tal-Unjoni,
u għandha tippermetti lid-detenturi tad-drittijiet jispeċifikaw ixxogħol mużikali, b’mod sħiħ jew parzjali, id-drittijiet onlajn,
b’mod sħiħ jew parzjali, u t-territorji, li fir-rigward tagħhom
jawtorizzaw l-organizzazzjoni.
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3.
Meta organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tawtorizza
lil organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra li tagħti liċenzji
multiterritorjali għad-drittijiet onlajn tax-xogħolijiet mużikali
skont l-Artikoli 29 u 30, l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv awtorizzata għandha ukoll tapplika l-paragrafu 2 ta’
dan l-Artikolu fir-rigward tad-detenturi tad-drittijiet li tagħhom
ix-xogħolijiet mużikali jiġu inklużi fir-repertorju tal-organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv, sakemm l-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv ma jilħqux ftehim differenti.
Artikolu 27
Rappurtar u fatturazzjoni b’mod preċiż u fil-ħin
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv timmonitorja l-użu ta’ drittijiet onlajn
f’xogħlijiet mużikali li jirrappreżentaw, b’mod sħiħ jew parzjali,
minn fornituri tas-servizzi ta’ mużika onlajn li ħarġitilhom
liċenzja multiterritorjali għal dawk id-drittijiet.
2.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha toffri
lill-fornituri tas-servizzi ta’ mużika onlajn, il-possibbiltà li jirrap
purtaw b’mezzi elettroniċi l-użu reali ta’ drittijiet onlajn f’xogħ
lijiet mużikali u l-fornituri tas-servizzi onlajn għandhom jirrap
portaw b’mod preċiż l-użu reali ta’ dawk ix-xogħolijiet. L-orga
nizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha toffri l-użu
talanqas ta’ metodu wieħed ta’ rappurtar li jkun iqis l-istandards
u l-prattiki volontarji tal-industrija li ġew żviluppati fil-livell
internazzjonali jew tal-Unjoni għall-iskambju elettroniku ta’
din id-dejta. L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tista’
tirrifjuta li taċċetta r-rappurtar mill-fornitur ta’ servizz onlajn
f’format proprjetarju, jekk l-organizzazzjoni tippermetti rrappurtar permezz ta’ standard tal-industrija għall-iskambju
elettroniku ta’ dejta.
3.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha toħroġ
fattura lill-fornitur tas-servizz ta’ mużika onlajn permezz ta’
mezz elettroniku. L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
għandha toffri l-użu ta’ mill-anqas format wieħed li jkun iqis
l-istandards jew il-prattiki volontarji tal-industrija żviluppati fillivell internazzjonali jew tal-Unjoni. Il-fattura għandha tidenti
fika x-xogħlijiet u d-drittijiet li huma liċenzjati, b’mod sħiħ jew
parzjali, abbażi tad-dejta msemmija fil-lista tal-kondizzjonijiet
taħt l-Artikolu 24(2), u l-użi reali korrispondenti, sa fejn dan
ikun possibbli abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-fornitur
ta’ servizz onlajn u l-format użat biex tingħata dik l-informazz
joni. Il-fornitur ta’ servizz onlajn ma jistax jirrifjuta li jaċċetta
fattura minħabba l-format tagħha jekk l-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv tkun qed tuża format standard industrijali.
4.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha toħroġ
fattura b’mod preċiż u mingħajr dewmien lill-fornitur tas-servizz
ta’ mużika onlajn, wara li jkun ġie rrappurtat l-użu reali taxxogħol mużikali, ħlief meta dan ma jkunx possibbli għal raġu
nijiet attribwibbli lill-fornitur tas-servizz ta’ mużika onlajn.
5.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandu jkollha
fis-seħħ arranġamenti adegwati li jippermettu lill-fornitur tasservizz ta’ mużika onlajn li jikkontesta l-korrettezza tal-fattura,
inkluż meta l-fornitur tas-servizz ta’ mużika onlajn jirċievi
fatturi minn organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kolletiv, jew aktar
minn waħda, għall-istess drittijiet onlajn fl-istess xogħol mużi
kali.
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Artikolu 28
Ħlasijiet preċiżi u fil-ħin lid-detenturi tad-drittijiet
1.
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, l-Istati Membri
għandhom jiżguraw li organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
li toħroġ liċenzji multiterritorjali għal drittijiet onlajn f’xogħlijiet
mużikali, tqassam b’mod preċiż u mingħajr dewmien l-ammonti
dovuti lid-detenturi tad-drittijiet li jkunu akkumulaw minn dawn
il-liċenzji, wara li jkun ġie rrappurtat l-użu effettiv tax-xogħol,
ħlief meta dan ma jkunx possibbli minħabba raġunijiet attrib
wibbli lill-fornitur tas-servizz ta’ mużika onlajn.
2.
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, l-organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha talanqas tipprovdi l-infor
mazzjoni li ġejja lid-detenturi tad-drittijiet flimkien ma’ kull
pagament li tagħmel skont il-paragrafu 1:
(a) il-perjodu li matulu saru l-użi li għalihom huma dovuti lammonti lid-detenturi tad-drittijiet u t-territorji li fihom saru
l-użi;
(b) l-ammonti miġbura, it-tnaqqis magħmul u l-ammonti
mqassma mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
għal kull xogħol u dritt fi kwalunkwe xogħol mużikali li
d-detenturi tad-drittijiet jkunu awtorizzaw lill-organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv biex, b’mod sħiħ jew parzjali,
tirrappreżentahom;
(c) l-ammonti miġbura għad-detenturi tad-drittijiet, it-tnaqqis li
sar u l-ammonti mqassma mill-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv fir-rigward ta’ kull fornitur ta’ servizz
onlajn.
3.
Meta organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tawtorizza
lil organizzazzjoni oħra ta’ mmaniġġjar kollettiv, toħroġ liċenzji
multiterritorjali għad-drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali skont
l-Artikoli 29 u 30, l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
awtorizzata għandha tqassam l-ammonti msemmija fil-paragrafu
1 b’mod preċiż u mingħajr dewmien u għandha tipprovdi linformazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 lill-organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv li qed tagħti l-awtorizzazzjoni. L-organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv għandha tkun responsabbli
għat-tqassim sussegwenti ta’ dawn l-ammonti u għandha tipp
rovdi din l-informazzjoni lid-detenturi tad-drittijiet sakemm lorganizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv ma jilħqux ftehim
mod ieħor.
Artikolu 29
Ftehimiet bejn organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv
għal ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull ftehim ta’ rapp
reżentazzjoni bejn organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv li
bih organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tawtorizza lil orga
nizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra, toħroġ liċenzji multi
territorjali għad-drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali fir-reper
torju ta’ mużika tagħha, ikun ta’ natura mhux esklussiva. Lorganizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv awtorizzata għandha
timmaniġġja dawk id-drittijiet onlajn fuq termini mhux diskri
minatorji.
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2.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv li qed tagħti lawtorizzazzjoni għandha tinforma lill-membri tagħha dwar ittermini ewlenin tal-ftehim, inkluż it-tul tal-ftehim u l-ispejjeż
tas-servizzi pprovduti mill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv awtorizzata.

3.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv awtorizzata
għandha tinforma lill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
li tagħti l-awtorizzazzjoni dwar it-termini ewlenin li fuqhom se
jiġu liċenzjati d-drittijiet onlajn tagħha, inkluż in-natura talisfruttament, id-dispożizzjonijiet kollha li huma relatati mattariffa tal-liċenzja jew li jaffettwawha, il-perjodu ta’ żmien talliċenzja, il-perjodi ta’ żmien tal-kontabbiltà u t-territorji koperti.

Artikolu 30
Obbligu ta’ rappreżentazzjoni ta’ organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv oħra għall-ħruġ ta’ liċenzji
multiterritorjali
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv li ma toħroġx jew ma li toffrix li
toħroġ liċenzji multiterritorjali għad-drittijiet onlajn f’xogħlijiet
mużikali fir-repertorju mużikali tagħha, titlob lil organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv sabiex tidħol fi ftehim ta’ rappreżen
tazzjoni biex tirrappreżenta dawk id-drittijiet, l-organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv hi obbligata tilqa’ din it-talba jekk diġà
tkun qed tagħti jew toffri li tagħti liċenzji multiterritorjali għallistess kategorija ta’ drittijiet onlajn f’xogħolijiet mużikali firrepertorju ta’ organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv waħda
jew aktar.
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multiterritorjali għal drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali. Meta linformazzjoni tkun insuffiċjenti jew tingħata f’forma li ma
tippermettix lill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
mitluba tilħaq ir-rekwiżiti ta’ dan it-Titolu, l-organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv mitluba għandha tkun intitolata li
tiċċarġja għall-ispejjeż raġonevoli mġarrba biex tilħaq dawn irrekwiżiti jew li teskludi dawn ix-xogħlijiet li għalihom l-infor
mazzjoni hija insuffiċjenti jew ma tistax tintuża.

Artikolu 31
Aċċess għall-ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv ma toħroġx jew ma toffrix li toħroġ
liċenzji multiterritorjali għal drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużikali
jew ma tippermettix lil organizzazzjoni oħra ta’ mmaniġġjar
kollettiv tirrappreżenta dawk id-drittijiet għal dan l-iskop sal10 ta’ April 2017, id-detenturi tad-drittijiet li awtorizzaw lil
dik l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tirrappreżenta ddrittijiet onlajn tagħhom f’xogħlijiet mużikali, jistgħu jirtiraw
minn dik l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv id-drittijiet
onlajn tagħhom f’xogħlijiet mużikali għall-finijiet tal-ħruġ ta’
liċenzji multiterritorjali fir-rigward tat-territorji kollha mingħajr
ma jkunu obbligati li jirtiraw id-drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużi
kali għall-finijiet ta’ ħruġ ta’ liċenzji monoterritorjali, b’mod li
jkunu jistgħu jagħtu liċenzji multiterritorjali għad-drittijiet
onlajn tagħhom f’xogħlijiet mużikali, huma nnifishom jew
permezz ta’ xi parti oħra li huma jawtorizzaw jew permezz
ta’ xi organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv li tikkonforma
mad-dispożizzjonijiet ta’ dan it-Titolu.

Artikolu 32
2.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv mitluba
għandha twieġeb lill-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv li
qed tressaq it-talba bil-miktub u mingħajr dewmien.

3.
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 5 u 6, l-organizzazz
joni ta’ mmaniġġjar kollettiv mitluba għandha timmaniġġja rrepertorju rappreżentat tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv bl-istess kundizzjonijiet bħal dawk li hija tapplika
għall-immainġġjar tar-repertorju tagħha stess.

4.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv mitluba t-talba
għandha tinkludi r-repertorju rappreżentat tal-organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv li qed tressaq it-talba fl-offerti kollha
li tindirizza lill-fornituri ta’ servizzi onlajn.

Deroga għal drittijiet ta’ mużika onlajn meħtieġa għal
programmi tar-radju u tat-televiżjoni
It-Titolu III ma għandux japplika għall-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv meta jagħtu, abbażi tal-aggregazzjoni
volontarja tad-drittijiet meħtieġa, f’konformità mar-regoli taddritt dwar il-kompetizzjoni skont l-Artikoli 101 u 102 TFUE,
liċenzja multiterritorjali għad-drittijiet onlajn f’xogħlijiet mużi
kali meħtieġa minn xandar biex jikkomunika jew jagħmel
disponibbli għall-pubbliku l-programmi tar-radju jew televiżivi
tiegħu simultanjament max-xandira inizjali tagħhom jew
warajha, kif ukoll kwalunkwe materjal ieħor onlajn, inkluż
wiri b’mod antiċipat, prodott mix-xandar jew għalih.

TITOLU IV
MIŻURI TA’ INFURZAR

5.
It-tariffa tal-immaniġġjar għas-servizz ipprovdut mill-orga
nizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv mitluba lill-organizzazzjoni
li qed tressaq it-talba, ma għandhiex taqbeż l-ispejjeż li raġone
volment iġġarrab l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv
miltuba.

6.
L-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tad-drittijiet li
tressaq it-talba għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv mitluba l-informazzjoni dwar
ir-repertorju ta’ mużika tagħha meħtieġa għall-ħruġ ta’ liċenzji

Artikolu 33
Proċeduri ta’ lmenti
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet
ta’ mmaniġġjar kollettiv jagħmlu disponibbli għall-membri, u
lill-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv li f’isimhom
jimmaniġġjaw id-drittijiet skont ftehim ta’ rappreżentazzjoni,
proċeduri biex jittrattaw l-ilmenti u biex isolvu t-tilwim b’mod
effettiv u fil-ħin, partikolarment fir-rigward tal-awtorizzazzjoni
biex jimmaniġġjaw id-drittiijiet, u t-terminazzjoni jew l-irtirar
tad-drittijiet, it-termini ta’ adeżjoni, il-ġbir ta’ ammonti dovuti
lid-detenturi tad-drittijiet, it-tnaqqis u t-tqassim.
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2.
L-organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv għandhom
jirrispondu bil-miktub l-ilmenti mressqa mill-membri jew millorganizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv li f’isimhom jimma
niġġjaw id-drittijiet skont ftehim ta’ rappreżentazzjoni. Meta lorganizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tirrifjuta ilment,
għandha tagħti r-raġunijiet.

mmaniġġjar kollettiv u partijiet interessati oħra jkunu jistgħu
jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti maħtura għal dan ilgħan, dwar attivitajiet jew ċirkostanzi fejn, fl-opinjoni tagħhom,
jkun hemm ksur tad-dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali adot
tati skont ir-rekwiżiti stipulati minn din id-Direttiva.

Artikolu 34

3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet
kompetenti nominati għal dan il-għan ikollhom is-setgħa li
jimponu sanzjonijiet adegwati jew li jieħdu miżuri adegwati
meta d-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali adottati fl-implimen
tazzjoni ta’ din id-Direttiva ma jkunux konformi magħha. Dawk
is-sanzjonijiet u miżuri għandhom ikunu effettivi, proporzjonati
u dissważivi.

Proċeduri alternattivi għar-riżolviment ta’ tilwim
1.
L-Istati Membri jistgħu jiddisponu li t-tilwim bejn organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv, membri tal-organizzazz
jonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv, detenturi tad-drittijiet jew utenti
fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali adottati
skont ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva għandhom jitressqu għal
proċedura alternattiva għar- riżolviment ta’ tilwim li tkun
rapida, indipendenti u imparzjali.
2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw għall-finijiet tat-Titolu
III, li t-tilwim li ġej relatat mal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv stabbilita fit-territorju tagħhom li toħroġ jew toffri li
toħroġ liċenzji multiterritorjai għal drittijiet onlajn f’xogħlijiet
mużikali, jistgħu jiġu sottomessi lil korpi indipendenti u impar
zjali għal riżolviment ta’ tilwim:
(a) tilwim ma’ fornitur tas-servizzi ta’ mużika onlajn reali u
potenzjali dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 16, 25, 26 u 27;
(b) tilwim ma’ detentur tad-drittijiet wieħed jew aktar dwar lapplikazzjoni tal-Artikoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 u 31;
(c) tilwim ma’ organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra
dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 25, 26, 27, 28, 29, u 30.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar lawtoritajiet kompetenti msemmija f’dan l-Artikolu u fl-Artikoli
37 u 38 sal-10 ta’ April 2016. Il-Kummissjoni għandha
tippubblika l-informazzjoni li tkun irċeviet f’dak ir-rigward.
Artikolu 37
L-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar
1.
Sabiex tiffaċilità l-monitoraġġ tal-applikazzjoni ta’ din idDirettiva, kull Stat Membru għandu jiżgura li talba għall-infor
mazzjoni riċevuta minn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru
ieħor, nominata għal dak il-għan, rigward kwistjonijiet rilevanti
għall-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, b’mod partikolari firrigward tal-attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv stabbiliti fit-territorju tal-Istat Membru li jirċievi t-talba,
tingħatalha tweġiba mingħajr dewmien żejjed mill-awtorità
kompetenti nominata għal dak il-għan, sakemm din it-talba
tkun debitament ġustifikata.

Artikolu 35
Riżolvimentta’ tilwim
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tilwim bejn orga
nizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv u l-utenti fir-rigward,
b’mod partikolari, kundizzjonijiet attwali u proposti ta’ ħruġ
ta’ liċenzji jew ksur ta’ kuntratt, ikunu jistgħu jitressqu quddiem
il-qorti, jew jekk xieraq, lil korp ta’ riżolviment ieħor li jkun
indipendenti u imparzjali, meta dak il-korp ikollu l-għarfien
espert fid-dritt dwar il-proprjetà intelletwali.
2.
L-Artikoli 33 u 34 u l-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għan
dhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-partijiet li
jasserixxu u jiddefendu id-drittijiet tagħhom billi jieħdu azzjoni
f’qorti.
Artikolu 36
Konformità
1.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konformità maddispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali adottati skont ir-rekwiżiti
stabbiliti f’din id-Direttiva min-naħa tal-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv stabbiliti fit-territorju tagħhom tiġi
mmonitorjata mill-awtoritajiet kompetenti magħżula għal dak
l-iskop.
2.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jeżistu proċeduri
biex membri ta’ organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv, iddetenturi tad-drittijiet, l-utenti, organizzazzjonijiet ta’

2.
Meta awtorità kompetenti tqis illi organizzazzjoni ta’
mmaniġġjar kollettiv stabbilita fi Stat Membru ieħor iżda li
taġixxi fit-territorju tal-awtorità, tista’ ma tkunx qed tosserva
d-dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali tal-Istat Membru li fih
dik l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv hi stabbilita
liema dispożizzjonijiet ikunu ġew adottati skont id-dispożizz
jonijiet stipulati f’din id-Direttiva, tista’ tittrasmetti l-informazz
joni rilevanti kollha lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li
fih hi stabbilta l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv,
akkumpanjata fejn xieraq minn talba lil dik l-awtorità li tieħu
azzjoni xierqa skont il-kompetenzi tagħha. L-awtorità kompe
tenti li tirċievi t-talba għandha tagħti tweġiba motivata fi żmien
tliet xhur.
3.
Il-kwistjonijiet msemmija fil-paragrafu 2 jistgħu jiġu rife
ruti wkoll mill-awtorità kompetenti li tkun qed tagħmel din ittalba lill-grupp ta’ esperti stabbilit skont l-Artikolu 41.
Artikolu 38
Kooperazzjoni għall-iżvilupp ta’ ħruġ ta’ liċenzji
multiterritorjali
1.
Il-Kummissjoni għandha tippromwovi skambju regolari ta’
informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti maħtura għal dan
il-għan fl-Istati Membri u bejn dawk l-awtoritajiet u l-Kummiss
joni dwar is-sitwazzjoni u l-iżvilupp tal-ħruġ ta’ liċenzji multi
territorjali.
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2.
Il-Kummissjoni għandha tmexxi konsultazzjonijiet regolari
mar-rappreżentanti tad-detenturi tad-drittijiet, l-organizzazzjoni
jiet ta’ mmaniġġjar kollettiv, l-utenti, il-konsumaturi u partijiet
interessati oħra dwar l-esperjenza tagħhom bl-applikazzjoni taddispożizzjonijiet tat-Titolu III ta’ din id-Direttiva. Il-Kummissjoni
għandha tipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti, bl-informazzjoni
kollha rilevanti li toħroġ minn dawk il-konsultazzjonijiet, filqafas tal-iskambju tal-informazzjoni provdut fil-paragrafu 1.
3.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sal-10 ta’ Ottubru
2017, l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jipprovdu lillKummissjoni, b’rapport dwar is-sitwazzjoni u l-iżvilupp talħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali fit-territorju tagħhom. Ir-rapport
għandu jinkludi informazzjoni dwar, b’mod partikolari, iddisponibbiltà ta’ liċenzji multiterritorjali fl-Istat Membru
konċernat u dwar il-konformità tal-organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv mad-dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali
adottati fl-implimentazzjoni tat-Titolu III ta’ din id-Direttiva,
flimkien ma’ valutazzjoni tal-iżvilupp tal-ħruġ ta’ liċenżji multi
territorjali ta’ drittijiet onlajn f’xogħolijiet mużikali minn utenti,
konsumaturi, detenturi tad-drittijiet u partijiet interessati oħra.
4.
Abbażi tar-rapporti li jkunu wasslu skont il-paragrafu 3 u
l-informazzjoni miġbura skont il-paragrafi 1 u 2, il-Kummiss
joni għandha tivvaluta l-applikazzjoni tat-Titolu III ta’ din idDirettiva. Jekk meħtieġ, u fejn xieraq abbażi ta’ rapport speċi
fiku, hija għandha tikkunsidra passi ulterjuri biex ikunu indiriz
zati kwalunkwe tip ta’ problemi identifikati. B’mod partikulari,
dik il-valutazzjoni għandha tkopri dan li ġej:
(a) l-għadd ta’ organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv li
jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-Titolu III;
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Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni ta’ din idDirettiva. Dak ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni tal-impatt
ta’ din id-Direttiva fuq l-iżvilupp ta’ servizzi transkonfinali, fuq
id-diversità kulturali, fuq ir-relazzjonijiet bejn l-organizzazzjoni
jiet ta’ mmaniġġjar kollettiv u l-utenti u l-operat tal-Unjoni ta’
organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv stabbiliti barra millUnjoni u jekk ikun meħtieġ, dwar il-bżonn ta’ reviżjoni. Irrapport tal-Kummissjoni għandu jkun akkumpanjat minn
proposta leġiżlattiva, jekk dan ikun xieraq.
Article 41
Grupp ta’ esperti
Għandu jiġi stabbilit grupp ta’ esperti. Dan għandu jkun
kompost minn rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti talIstati Membri. Il-grupp ta’ esperti għandu jkun presedut minn
rappreżentant tal-Kummissjoni u għandu jiltaqa’ jew fuq l-iniz
jattiva tal-president jew fuq talba tad-delegazzjoni ta’ Stat
Membru. Il-kompiti tal-kumitat għandhom ikunu kif ġej:
(a) li jeżamina l-impatt tat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva
dwar il-funzjonament ta’ organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv u ta’ entitajiet ta’ mmaniġġjar indipendenti fis-suq
intern u biex jiġu enfasizzati kwalunkwe tip ta’ diffikultajiet;
(b) li jorganizza konsultazzjonijiet dwar il-kwistjonijiet kollha li
joħorġu mill-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva;

(b) l-applikazzjoni tal-Artikoli 29 u 30, inkluż l-għadd ta’ ftehi
miet ta’ rappreżentazzjoni konklużi minn organizzazzjoni
jiet ta’ mmaniġġjar kollettiv skont dawk l-Artikoli;

(c) li jiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni dwar l-iżviluppi rile
vanti fil-leġiżlazzjoni u fil-każistika, kif ukoll l-iżviluppi
ekonomiċi, soċjali, kulturali u teknoloġiċi rilevanti speċjal
ment fir-rigward tas-suq diġitali fix-xogħolijiet u materjal
tematiku ieħor.

(c) il-proporzjon mir-repertorju fl-Istati Membri li huwa
disponibbli għall-ħruġ ta’ liċenzji fuq bażi multiterritorjali.

Artikolu 42
Protezzjoni tad-dejta personali

TITOLU V
RAPPURTAR U DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

L-ipproċessar tad-dejta personali li jsir fil-qafas ta’ din id-Diret
tiva għandu jkun soġġett għad-Direttiva 95/46/KE.

Artikolu 39
Notifika ta’ organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv

Artikolu 43

Sal-10 ta’ April 2016, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lillKummissjoni, abbażi tal-informazzjoni li tinsab għad-dispożizz
joni tagħhom lista ta’ organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv stabbiliti fit-territorji tagħhom.

Traspożizzjoni

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw minnufih lill-Kummiss
joni bi kwalunkwe tibdil f’dik il-lista.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika dik l-informazzjoni u
żżommha aġġornata.
Artikolu 40
Rapport
Sal-10 ta’ April 2021, il-Kummissjoni għandha tivvaluta lapplikazzjoni ta’ din id-Direttiva u tissottometti lill-Parlament

1.
L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ, il-liġijiet, irregolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sal-10 ta’ April 2016. Huma
għandhom immedjatament jinfurmaw lill-Kummissjoni b’dan.
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom
ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu
akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni
uffiċjali tagħhom. Il-metodi li bihom issir din ir-referenza għan
dhom jiġu stipulati mill-Istati Membri.
2.
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni
t-test tal-miżuri ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw filqasam kopert minn din id-Direttiva.
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Artikolu 44
Dħul fis-seħħ
Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Artikolu 45
Indirizzati
Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, is-26 ta’ Frar 2014.

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ANNESS
1. L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fir-rapport annwali dwar it-trasparenza msemmi fl-Artikolu 22(2) għandha
tinkludi:
(a) dikjarazzjonijiet finanzjarji li jinkludu karta ta’ bilanċ jew dikjarazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet, kont tad-dħul u
n-nefqa għas-sena finanzjarja u dikjarazzjoni tal-fluss tal-flus;
(b) rapport dwar l-attivitajiet fis-sena finanzjarja;
(c) informazzjoni dwar ir-rifjut għall-ħruġ ta’ liċenzja skont l-Artikolu 16(3);
(d) deskrizzjoni tal-istruttura ġuridika u ta’ governanza tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv;
(e) informazzjoni dwar kwalunkwe entità direttament jew indirettament ta’ proprjetà jew taħt il-kontroll, b’mod sħiħ
jew parzjali tal-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv;
(f) informazzjoni dwar l-ammont totali ta’ remunerazzjoni mħallsa lill-persuni msemmija fl-Artikoli 9(3) u 10 fis-sena
preċedenti, u dwar benefiċċji oħra li ngħatawlhom;
(g) l-informazzjoni finanzjarja msemmija fil-punt 2 ta’ dan l-Anness;
(h) rapport speċjali dwar l-użu ta’ kwalunkwe ammont imnaqqas għall-finijiet tas-servizzi soċjali, kulturali u edukattivi,
li jkun fih l-informazzjoni msemmija fil-punt 3 ta’ dan l-Anness.
2. Informazzjoni finanzjarja li għandha tkun ipprovduta fir-rapport annwali dwar it-trasparenza:
(a) informazzjoni finanzjarja dwar id-dħul mid-drittijiet, skont il-kategorija ta’ drittijiet immaniġġjati u skont it-tip ta’
użu (eż. xandir, onlajn, wiri pubblika) inkluż l-informazzjoni dwar l-introjtu li jirriżulta mill-investiment ta’ dħul
mid-drittijiet u l-użu ta’ dan id-dħul (kemm jekk imqassam lid-detenturi tad-drittijiet jew lil organizzazzjonijiet ta’
mmaniġġjar kollettiv oħrajn, jew jekk jintuża b’mod differenti);
(b) informazzjoni finanzjarja dwar l-ispiża tas-servizzi ta’ ġestjoni tad-drittijiet u servizzi oħra pprovduti mill-organiz
zazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv lid-detenturi tad-drittijiet, b’deskrizzjoni komprensiva ta’ mill-anqas dawn il-punti
li ġejjin:
(i) l-ispejjeż operattivi u finanzjarji kollha, imqassma skont il-kategorija ta’ drittijiet ġestiti u fejn l-ispejjeż huma
indiretti u ma jistgħux jiġu attribwiti lil kategorija waħda jew aktar ta’ drittijiet, spjegazzjoni tal-metodu użat
biex jiġu allokati l-ispejjeż indiretti;
(ii) l-ispejjeż operattivi u finanzjarji kollha, imqassma skont il-kategorija ta’ drittijiet immaniġġjati, u meta l-ispejjeż
ikunu indiretti u ma jistgħux jiġu attribwiti lil kategorija waħda jew aktar ta’ drittijiet, spjegazzjoni tal-metodu
użat għall-allokazzjoni ta’ dawn l-ispejjeż indiretti, unikament fir-rigward tal-immaniġġjar tad-drittijiet inkluż
il-ġestjoni ta’ tariffi tal-immaniġġjar imnaqqsa minn jew paċuti mad-dħul mid-drittijiet jew minn kwalunkwe
introjtu li jirriżulta mill-investiment tad-dħul mid-drittijiet bi qbil mal-Artikolu 11(4) u l-Artikolu 12(1), (2) u
(3);
(iii) l-ispejjeż operattivi u finanzjarji fir-rigward tas-servizzi ħlief l-immaniġġjar tad-drittijiet, iżda li jinkludi servizzi
soċjali, kulturali u edukattivi;
(iv) riżorsi użati biex ikopru l-ispejjeż;
(v) tnaqqis li jsir mid-dħul tad-drittijiet, imqassma skont il-kategorija ta’ drittijiet immaniġġjati u skont it-tip ta’
użu u l-iskop tat-tnaqqis, bħall-ispejjeż relatati mal-immaniġġjar tad-drittijiet jew mas-servizzi soċjali, kulturali
jew edukattivi;
(vi) il-perċentwali li l-ispiża tas-servizzi ta’ mmaniġġjar tad-drittijiet u servizzi oħra pprovduti mill-organizzazzjoni
ta’ mmaniġġjar kollettiv lid-detenturi tad-drittijiet jirrappreżentaw meta mqabbla mad-dħul mid-drittijiet fissena finanzjarja rilevanti, u, fejn l-ispejjeż ikunu indiretti u ma jistgħux jiġu attribwiti lil kategorija waħda jew
aktar ta’ drittijiet, spjegazzjoni tal-metodu użat għall-allokazzjoni ta’ dawn l-ispejjeż indiretti;
(c) informazzjoni finanzjarja dwar l-ammonti dovuti lid-detenturi tad-drittijiet, b’deskrizzjoni komprensiva ta’ millanqas il-punti li ġejjin:
(i) l-ammont totali attribwit lid-detenturi tad-drittijiet, imqassma skont il-kategorija ta’ drittijiet immaniġġjati u
skont it-tip ta’ użu;
(ii) l-ammont totali mħallas lid-detenturi tad-drittijiet, imqassam skont il-kategorija ta’ drittijiet immaniġġjati u
skont it-tip ta’ użu;
(iii) il-frekwenza tal-pagamenti, imqassma skont il-kategorija ta’ drittijiet immaniġġjati u skont it-tip ta’ użu;
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(iv) l-ammont totali miġbur iżda li jkun għadu ma ġiex attribwit lid-detenturi tad-drittijiet, imqassam skont ilkategorija ta’ drittijiet immaniġġjati u t-tip ta’ użu u li jindika s-sena finanzjarja li fiha nġabru dawk lammonti;
(v) l-ammont totali miġbur iżda li jkun għadu ma ġiex mqassam lid-detenturi tad-drittijiet, imqassam skont ilkategorija ta’ drittijiet immaniġġjati u t-tip ta’ użu u li jindika s-sena finanzjarja li fiha nġabru dawk lammonti;
(vi) meta l-organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar kollettiv tkun għadha ma għamlitx it-tqassim u l-ħlasijiet qabel liskadenza ffissata fl-Artikolu 13(1), ir-raġunijiet għal dan id-dewmien;
(vii) l-ammonti totali li ma jistgħux jitqassmu, flimkien ma’ spjegazzjoni dwar il-mod kif dawk l-ammonti ntużaw.
(d) informazzjoni dwar ir-relazzjonijet ma’ organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv b’deskrizzjoni ta’ mill-anqas ilpunti li ġejjin:
(i) l-ammonti li waslu minn organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra u l-ammonti mħallsa lil organiz
zazzjonijiet ta’ mmaniġġjar kollettiv oħra, imqassma skont il-kategorija tad-drittijiet, skont it-tip ta’ użu u
skont l-organizzazzjoni;
(ii) it-tariffi tal-immaniġġjar u tnaqqis ieħor mid-dħul mid-drittijiet dovut lil organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv oħra, imqassma skont il-kategorija ta’ drittijiet, skont it-tip ta’ użu u skont l-organizzazzjoni;
(iii) it-tariffi tal-immaniġġjar għal u tnaqqis ieħor mill-ammonti mħallsa minn organizzazzjonijiet ta’ mmaniġġjar
kollettiv oħra, imqassma skont il-kategorija ta’ drittijiet u għal kull organizzazzjoni;
(iv) l-ammonti distribwiti direttament lid-detenturi tad-drittijiet li joriġina minn organizzazzjoni ta’ mmaniġġjar
kollettiv, imqassam skont il-kategorija ta’ drittijiet u għal kull organizzazzjoni.
3. L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fir-rapport speċjali msemmi fl-Artikolu 22(3) għandha tinkludi:
(a) l-ammonti mnaqqsa għall-finijiet ta’ servizzi soċjali, kulturali u edukattivi fis-sena finanzjarja, imqassma skont it-tip
ta’ skop u, għal kull tip ta’ skop, skont il-kategorija ta’ drittijiet immaniġġjati u għal kull tip ta’ użu;
(b) spjegazzjoni tal-użu ta’ dawk l-ammonti, imqassma għal kull tip ta’ skop inkluż l-ispejjeż tal-immaniġġjar talammonti mnaqqsa għall-finanzjament ta’ servizzi soċjali, kulturali u edukattivi u tal-ammonti separati użati għasservizzi soċjali, kulturali u edukattivi.

20.3.2014

20.3.2014

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 84/99

DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Nru 136/2014/UE
tal-20 ta’ Frar 2014
li tistabbilixxi regoli u proċeduri biex jippermettu l-parteċipazzjoni tal-Groenlandja fl-iskema ta’
ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process
maħruġ għall-finijiet tal-iskema ta’ ċertifikazzjoni, bilħsieb li jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku tal-Groenlan
dja.

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 203 tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

(5)

In-negozju ta’ djamanti mhux maħduma fil-Groenlandja
għandu, għalhekk, isir b’konformità għar-regoli tal-Unjoni
li jimplimentaw l-iskema ta’ ċertifikazzjoni KP għallkummerċ internazzjonali ta’ djamanti mhux maħduma.
Għaldaqstant, il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament
(KE) Nru 2368/2002 ser jiġi estiż bir-Regolament (UE)
Nru 257/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3)
għat-territorju tal-Groenlandja għall-finijiet tal-iskema ta’
ċertifikazzjoni.

(6)

B’mod partikolari l-Groenlandja għandha tesporta biss
djamanti mhux maħduma lill-parteċipanti l-oħra fliskema ta’ ċertifikazzjoni PK wara li jkunu ġew ċertifikati
minn awtorità tal-Unjoni elenkata fl-Anness III tar-Rego
lament (KE) Nru 2368/2002. L-importazzjonijiet ta’
djamanti mhux maħduma fil-Groenlandja għandhom
jiġu verifikati wkoll mill-awtoritajiet tal-Unjoni.

(7)

Sabiex jiġi permess il-kummerċ internazzjonali taddjamanti mhux maħduma fil-Groenlandja, skont ir-regoli
dwar il-kummerċ fl-Unjoni, il-Groenlandja għandha
tikkommetti ruħha li tittrasponi d-dispożizzjonijiet rile
vanti tar-Regolament (KE) Nru 2368/2002 fil-liġi nazz
jonali tal-Groenlandja sabiex tkun tista’ ssir l-applikazz
joni ta’ din id-Deċiżjoni,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazz
jonali,
Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),
Filwaqt li jaġixxi skont proċedura leġislattiva speċjali,
Billi:
(1)

L-Unjoni Ewropea hija parteċipant fl-iskema ta’ ċertifi
kazzjoni tal-Kimberley Process għall-kummerċ internazz
jonali fid-djamanti mhux maħdumin (“skema taċ-ċertifi
kazzjoni KP”). Bħala parteċipant hija għandha l-obbligu li
tiżgura li ertifikat jakkumpanja kull merkanzija ta’
djamanti mhux maħduma impurtati fi jew li huma espor
tati mit-territorju tal-Unjoni.

(2)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 (2) jistab
bilixxi sistema tal-Unjoni ta’ ċertifikazzjoni u tal-kontrolli
ta’ importazzjoni u esportazzjoni għad-djamanti mhux
maħduma bil-għan tal- implimentazzjoni tal-iskema ta’
ċertifikazzjoni KP.

(3)

Il-Groenlandja mhijiex parti mit-territorju tal-Unjoni iżda
hija inkluża fil-lista ta’ pajjiżi u territorji barranin stipulati
fl-Anness II tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea (TFUE). B’konformità mal-Artikolu 198 tatTFUE, l-għan tal-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji
barranin mal-Unjoni huwa li jippromwovi l-iżvilupp
ekonomiku u soċjali tal-pajjiżi u t-territorji lil hinn
mix-xtut u jiġu stabbiliti relazzjonijiet ekonomiċi millqrib bejnhom u l-Unjoni.

(4)

Id-Danimarka u l-Groenlandja talbu li jippermettu lparteċipazzjoni tal-Groenlandja fl-iskema ta’ċertifikazz
joni KP dwar djamanti mhux maħduma permezz talkooperazzjoni tagħha mal-Unjoni. Tali kooperazzjoni
ssaħħaħ ir-relazzjonijiet ekonomiċi bejn l-Unjoni u lGroenlandja fl-industrija tad-djamanti, u b’mod partiko
lari din tippermetti lill-Groenlandja tesporta djamanti
mhux maħduma akkumpanjati miċ-Ċertifikat tal-UE

(1) Opinjoni tal-4 ta’ Frar 2014 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal
Uffiċjali).
(2) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 tal-20 ta’ Diċembru
2002 li jimplimenta l-iskema ta’ ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process
fil-kummerċ internazzjonali ta’ djamanti mhux maħduma
(ĠU L 358, 31.12.2002, p. 28).

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni
Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-regoli u l-kundizzjonijiet ġenerali
għall-parteċipazzjoni tal-Groenlandja fis-sistema ta’ ċertifikazz
joni u kontrolli fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’
djamanti mhux maħduma stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru
2368/2002. Għal dan l-għan, din id-Deċiżjoni tistabbilixxi rregoli u proċeduri għall-applikazzjoni tal-iskema ta’ ċertifikazz
joni tal-Kimberley Process (“skema ta’ ċertifikazzjoni KP”) għaddjamanti mhux maħduma impurtati jew esportati mill-Groen
landja, jew lejn l-Unjoni jew lil parteċipanti oħra fl-iskema ta’
ċertifikazzjoni KP.
(3) Regolament (UE) Nru 257/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-26 ta’ Frar 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
2368/2002 fir-rigward tal-inklużjoni tal-Groenlandja fl-iskema ta’
ċertifikazzjoni tal-Kimberely Process (Ara paġna 69 ta’ dan il-Ġurnal
Uffiċjali).
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Artikolu 2
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, japplikaw id-definizzjonijiet li
ġejjin:
(a) it-tifsira ta’ ‘Parteċipant’ tfisser ‘Parteċipant’ kif stipulat filpunt (c) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 2368/2002;
(b) it-tifsira ta’ “Awtorita tal-Unjoni” tfisser “l-awtorità talKomunità” kif stipulat fil-punt (f) tal-Artikolu 2 tar-Regola
ment (KE) Nru 2368/2002;
(c) it-tifsira ta’ “ċertifikat tal-UE” tfisser iċ-“ċertifikat Komuni
tarju” kif stipulat fil-punt (g) tal-Artikolu 2 tar-Regolament
(KE) Nru 2368/2002.
Artikolu 3
Regoli ġenerali
1.
Il-Groenlandja għandha tiżgura li r-Regolament (KE) Nru
2368/2002 huwa traspost fid-dispożizzjonijiet leġislattivi
applikabbli għall-Groenlandja fir-rigward tal-kundizzjonijiet u
l-formalitajiet għall-importazzjoni u għall-esportazzjoni ta’
djamanti mhux maħduma, it-tranżitu tagħhom fl-Unjoni minn
u lil parteċipant għajr l-Unjoni, il-parteċipazzjoni tal-Unjoni,
inkluża l-Groenlandja, fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni KP, l-obbligi
dwar diliġenza xierqa, l-anti-lċirkomvenzjoni, l-iskambju talinformazzjoni, u l-iżgurar tal-konformità ma’ dawn iddispożizzjonijiet.
2.
Il-Groenlandja għandha taħtar l-awtoritajiet responsabbli
għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regola
ment (KE) Nru 2368/2002 fit-territorji tagħha u tikkomunika
lill-Kummissjoni il-ħatra u d-dettalji tal-kuntatt ta’ dawn l-awto
ritajiet.
Artikolu 4
L-importazzjoni lejn l-Unjoni ta’ djamanti mhux maħduma
imminati jew estratti fil-Groenlandja
1.
Id-djamanti mhux maħduma imminati jew estratti filGroenlandja jistgħu jiġu impurtati biss fl-Unjoni meta:
(a) ikunu akkumpanjati mid-dokumenti ta’ attestazzjoni msem
mija fil-paragrafu 2;
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3.
L-awtorità tal-Groenlandja għandha tikkonsenja d-doku
ment ta’ attestazzjoni lill-applikant u għandha żżomm kopja
għal tliet snin għall-finijiet taż-żamma ta’ rekords.
4.
L-aċċettazzjoni ta’ dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċċirkolazzjoni ħielsa skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru
2913/92 (1) tad-djamanti mhux maħduma msemmija fil-para
grafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha tkun soġġetta għall-verifika
minn awtorità tal-Unjoni elenkata fl-Anness III tar-Regolament
(KE) Nru 2368/2002 tad-dokument ta’ attestazzjoni maħruġ
skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. Għal dan l-għan, ilkontenituri ta’ djamanti mhux maħduma imminati jew estratti
fil-Groenlandja għandhom, fmal-importazzjoni lejn l-Unjoni,
jiġu ppreżentati mingħajr dewmien għall-verifikazzjoni ma’
awtorità xierqa tal-Unjoni.
5.
Jekk xi awtorità tal-Unjoni tistabbilixxi li l-kundizzjonijiet
fil-paragrafu 1 huma ssodisfati, hija għandha tikkonferma dan
fuq l-oriġinal tad-dokument ta’ attestazzjoni u tipprovdi lillimportatur kopja awtentika u reżistenti għall-falsifikazzjoni ta’
dak iċ-ċertifikat. Din il-proċedura ta’ konfermazzjoni għandha
sseħħ fi żmien għaxart ijiem ta’ xogħol mill-preżentazzjoni taddokument ta’ attestazzjoni.
6.
L-Istat Membru li lejh jiġu importati d-djamanti mhux
maħduma mill-Groenlandja għandu jiżgura l-preżentazzjoni
tagħhom lill-awtorità adatta tal-Unjoni. L-importatur għandu
jkun responsabbli għall-moviment kif suppost tad-djamanti
mhux maħduma u għall-ispejjeż ta’ dan.
7.
Fil-każ ta’ dubji dwar l-awtentiċità jew il-korrettezza ta’
ċertifikat maħruġ skont il-paragrafu 2, u f’każijiet fejn ikun
meħtieġ parir ulterjuri, l-awtoritajiet doganali għandhom jikkun
tattjaw l-awtorità tal-Groenlandja.
8.
L-awtorità tal-Unjoni għandha żżomm l-oriġinali taddokumenti ta’ attestazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ippreżen
tati għall-verifikazzjoni għal mill-inqas tliet snin. Għandha tipp
rovdi lill-Kummissjoni jew lil persuni jew korpi magħżula millKummissjoni aċċess għal dawk id-dokumenti oriġinali ta’ attes
tazzjoni partikolarment bl-għan li twieġeb il-mistoqsijiet
imqajma fil-qafas tal-iskema ta’ ċertifikazzjoni KP.
Artikolu 5
Kwalunkwe importazzjoni sussegwenti ta’ djamanti mhux
maħduma imminati jew estratt fil-Groenlandja fl-Unjoni

(b) dawn jinsabu f’kontenituri li ma jistgħux jiġu mbagħbsa, u
s-siġilli applikati waqt l-esportazzjoni mhumiex miksura;

Minkejja l-Artikolu 4, id-djamanti mhux maħduma imminati
jew estratti fil-Groenlandja jistgħu jiġu importati fl-Unjoni fejn:

(c) id-dokument ta’ attestazzjoni msemmi fil-paragrafu 2 jiden
tifika b’mod ċar il-kunsinna li jkun qed jirreferi għaliha;

(a) qabel dawn kienu legalment esportati mill-ġdid mill-Unjoni
lejn il-Groenlandja;

(d) id-djamanti mhux maħduma ma kinux preċedentament
esportati għal parteċipant minbarra l-Unjoni.
2.
Biex tippermetti d-djamanti mhux maħduma imminati jew
estratti fil-Groenlandja jiġu importati fl-Unjoni, l-awtorità
kompetenti għall-Groenlandja elenkata fl-Anness II (“l-awtorità
tal-Groenlandja”) għandha, fuq talba toħroġ dokument ta’ attes
tazzjoni li jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I.

(b) huma akkumpanjati minn kopja awtentikata u li ma tkunx
tista’ tiġi ffalsifikata tad-dokument ta’ attestazzjoni msemmi
fl-Artikolu 4(2) kif ivvalidat minn awtorità tal-Unjoni skont
l-Artikolu 4(5);
(1) Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992
li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992,
p. 1).
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(c) id-djamanti mhux maħduma jinsabu ġo kontenituri li ma
jistax jiġi mbagħbas, u s-siġilli applikati waqt l-esportazzjoni
mhumiex miksura;
(d) id-dokument imsemmi fil-punt (b) jidentifika b’mod ċar ilkunsinna li jkun qed jirreferi għaliha;
(e) id-djamanti mhux maħduma ma kinux preċedentament
esportati għal parteċipant minbarra l-Unjoni.
Artikolu 6
Importazzjonijiet oħra lejn l-Unjoni ta’ djamanti mhux
maħduma mill-Groenlandja
Minkejja l-Artikoli 4 u 5, id-djamanti mhux maħduma millGroenlandja jistgħu jiġu importati fl-Unjoni fejn:
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4.
L-esportatur għandu jkun responsabbli għall-moviment kif
suppost tad-djamanti mhux maħduma u għall-ispejjeż ta’ dan.
Artikolu 8
L-esportazzjoni mill-ġdid mill-Unjoni fil-Groenlandja ta’
djamanti mhux maħduma imminati jew estratti filGroenlandja
Id-djamanti mhux maħduma imminati jew estratti fil-Groenlan
dja, jistgħu jiġu esportati mill-ġdid lejn il-Groenlandja millUnjoni fejn:
(a) dawn kienu l-ewwel legalment importati minn Groenlandja
fl-Unjoni f’konformità mal-Artikoli 4(1), 5 jew 6;

(a) qabel dawn kienu legalment esportati mill-Unjoni lejn ilGroenlandja;

(b) huma akkumpanjati minn kopja awtentikata u li ma tkunx
tista’ tiġi ffalsifikata tad-dokument ta’ attestazzjoni msemmi
fl-Artikolu 4(2) kif ivvalidat minn awtorità tal-Unjoni skont
l-Artikolu 4(5);

(b) dawn huma akkumpanjati mid-dokument imsemmi fil-punt
(b) tal–Artikolu 9;

(c) dawn jinsabu f’kontenituri li ma jistgħux jiġu mbagħbsa, ssiġilli applikati waqt l-esportazzjoni mhumiex miksura;

(c) dawn jinsabu f’kontenituri li ma jistgħux jiġu mbagħbsa, u
s-siġilli applikati waqt l-esportazzjoni mhumiex miksura;

(d) id-dokument imsemmi fil-punt (b) jidentifika b’mod ċar ilkunsinna li jkun qed jirreferi għaliha;

(d) id-dokument imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 9 jidentifika
b’mod ċar il-kunsinna li jkun qed jirreferi għaliha.

(e) id-djamanti mhux maħduma ma kienux preċedentament
esportati lejn parteċipant minbarra l-Unjoni.

Artikolu 7

Artikolu 9

L-esportazzjoni ta’ djamanti mhux maħduma millGroenlandja lil parteċipanti oħra

Importazzjonijiet oħrajn fil-Groenlandja ta’ djamanti mhux
maħduma minn parteċipanti oħra

1.
Id-djamanti mhux maħduma jistgħu s jiġu esportati millGroenlandja lil parteċipant minbarra l-Unjoni biss fejn:

Minkejja l-Artikolu 8, id-djamanti mhux maħduma jistgħu jiġu
esportati fil-Groenlandja mill-Unjoni fejn:

(a) dawn kienu l-ewwel legalment importati minn Groenlandja
fl-Unjoni skont l-Artikoli 4(1), 5 jew 6;

(a) dawn kienu l-ewwel legalment importati fl-Unjoni minn
parteċipant barra l-Unjoni skont il-Kapitolu II tar-Regola
ment (KE) Nru 2368/2002;

(b) mal-importazzjoni fl-Unjoni, dawn ġew ippreżentati għallverifika quddiem awtorità tal-Unjoni;
(c) dawn huma akkumpanjati b’ċertifikat tal-UE korrispondenti
maħruġ u vvalidat minn awtorità tal-Unjoni;

(b) huma akkumpanjati minn kopja awtentikata u li ma tkunx
tista’ tiġi ffalsifikata taċ-ċertifikat ikkonfermat f’konformità
mal-punt (a) tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru
2368/2002;

(d) huma jinsabu f’kontenituri li ma jistgħux jiġu mbagħbsa
f’konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru
2368/2002.

(c) dawn ikunu ġewwa kontenituri li ma jistgħux jiġu
mbagħbsa u s-siġilli applikati waqt l-esportazzjoni mhumiex
miksura;

2.
Awtorità tal-Unjoni li quddiema jiġu ppreżentati għal veri
fika d-djamanti mhux maħduma impurtati mill-Groenlandja lejn
l-Unjoni għandha toħroġ ċertifikat tal-UE għall-esportatur ta’ tali
djamanti f’konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru
2368/2002.

(d) id-dokument imsemmi fil-punt (b) jidentifika b’mod ċar ilkunsinna li jkun qed jirreferi għaliha.

3.
Stat Membru li lejh jiġu importati d-djamanti mhux
maħduma mill-Groenlandja għandu jiżgura l-preżentazzjoni
tagħhom lill-awtorità xierqa tal-Unjoni.

1.
L-Awtorità tal-Groenlandja għandha tipprovdi lillKummissjoni rapport kull xahar dwar id-dokumenti kollha ta’
attestazzjoni maħruġa taħt l-Artikolu 4(2).

Artikolu 10
Rappurtar
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2.
Għal kull dokument ta’ attestazzjoni, dan ir-rapport
għandu minn tal-anqas jelenka:
(a) l-uniku numru tas-serje tad-dokument ta’ attestazzjoni;
(b) l-isem tal-awtorità emittenti, kif elenkat fl-Anness II;
(c) id-data tal-ħruġ;
(d) id-data tal-għeluq tal-validità;
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Artikolu 11
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewro
pea.
Din għandha tapplika mill-jum li l-Groenlandja tinnotifika lillKummissjoni li hija implimentat fil-liġi nazzjonali d-dispożizz
jonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 2368/2002 sabiex
tkun tista’ ssir l-inklużjoni tal-Groenlandja fl-iskema taċ-ċertifi
kazzjoni tal-KP.

(e) il-pajjiż tal-oriġini;
(f) il-kodiċi(jiet) tas-Sistema Armonizzata ta’ Deskrizzjoni u
Kodifikazzjoni tal-Merkanzija (“Kodiċi tas-SA”);

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Frar 2014.

(g) il-piż (il-karat);

Għall-Kunsill
Il-President

(h) il-valur (stima).

K. HATZIDAKIS

20.3.2014
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ANNESS I
Id-dokument ta’ attestazzjoni kif imsemmi fl-Artikoli 4, 5, 8 u 10
Id-dokument ta’ attestazzjoni msemmi fl-Artikoli 4, 5, 8 u 10 għandu jkollu tal-anqas dawn il-karatteristiċi li ġejjin:
(a) numru tas-serje uniku,
(b) id-data tal-ħruġ,
(c) id-data tal-għeluq tal-validità,
(d) l-isem, il-firma u t-timbru tal-awtorità emittenti identifikata fl-Anness II,
(e) il-pajjiż tal-oriġini (il-Groenlandja),
(f) il-kodiċi(jiet)tas-SA,
(g) il-piż (il-karat),
(h) il-valur (stima),
(i) l-identifikazzjoni tal-esportatur u r-riċevitur.

L 84/103

L 84/104
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ANNESS II
L-awtorità kompetenti għall-Groenlandja kif imsemmi fl-Artikoli 3(2), 4 u 10
Bureau of Minerals and Petroleum
Imaneq 1 A 201, P.O. Box 930, 3900 Nuuk, Greenland
Tel. (+ 299) 34 68 00 - Fax (+ 299) 32 43 02 - Posta elettronika: bmp@nanoq.gl

20.3.2014

EUR-Lex (http://new.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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