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REGOLAMENTI
REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 796/2014
tat-23 ta' Lulju 2014
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 501/2008 dwar termini u kundizzjonijiet ta' applikazzjoni tarRegolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 rigward azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni
għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 tas-17 ta' Diċembru 2007 dwar azzjonijiet ta' informazz
joni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 15 tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 501/2008 (2) jistabbilixxi regoli għat-tfassil, l-għażla, l-implimentazzjoni,
il-finanzjament u l-verifika tal-programmi msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 3/2008.

(2)

Fid-dawl tar-riforma tal-politika tal-Unjoni dwar il-promozzjoni tal-prodotti agrikoli maħsuba sabiex tapplika
mill-1 ta' Diċembru 2015, huwa xieraq li jiġi rrivedut il-kalendarju għas-sottomissjoni tal-programmi stabbilit flArtikoli 8 u 11 tar-Regolament (KE) Nru 501/2008. Il-kalendarju rrivedut se jippermetti li l-organizzazzjonijiet
professjonali u interprofessjonali kkonċernati jsiru familjari mal-frekwenza l-ġdida ta' sottomissjonijiet li se tibda
tapplika mill-2016 minħabba r-riforma fil-politika.

(3)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 501/2008 għandu jiġi emendat skont dan.

(4)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni
tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 501/2008 huwa emendat kif ġej:
(a) fl-Artikolu 8(1), it-tieni subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:
“L-organizzazzjonijiet professjonali u interprofessjonali tal-Unjoni, li jirrappreżentaw is-setturi kkonċeranti (imsejħa
minn issa 'l quddiem ‘l-organizzazzjonijiet li jipproponu’), għandhom iressqu l-programmi tagħhom lill-Istat Membru
sa mhux aktar tard mit-28 ta' Frar”;
(1) ĠU L 3, 5.1.2008, p. 1.
(2) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 501/2008 tal-5 ta' Ġunju 2008 dwar termini u kundizzjonijiet ta' applikazzjoni tar-Regolament
tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 rigward azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi
(ĠU L 147, 6.6.2008, p. 3).
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(b) L-Artikolu 11 jinbidel b'dan li ġej:
“Artikolu 11
Għażla tal-Programmi mill-Kummissjoni
1.
L-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni l-lista msemmija fl-Artikolu 9(1), li jkun fiha wkoll, fejn
japplika, il-lista tal-korpi ta' implimentazzjoni magħżula minnhom, jekk dawn ikunu diġà ntgħażlu skont
l-Artikolu 8(3), u kif ukoll kopja ta' kull programm. Din għandha tintbagħat kemm b'mod elettroniku kif ukoll bilposta u trid tasal għand il-Kummissjoni sa mhux aktar tard mit-30 ta' April.
Meta jkun hemm programmi bis-sehem ta' bosta Stati Membri, din l-informazzjoni għandha tingħata bi qbil komuni
bejn l-Istati Membri kkonċernati.
2.
Sa mhux aktar tard mill-15 ta' Lulju, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri kkonċernati jekk tin
nota n-nuqqas ta' konformità totali jew parzjali ta' programm imressaq:
(a) mar-regoli tal-Unjoni; jew
(b) mal-linji gwida, għal dak li għandu x'jaqsam mas-suq intern; jew
(c) mal-kriterji msemmija fl-Artikolu 9(2), għal dak li għandu x'jaqsam mal-pajjiżi terzi.
3.
Skont l-Artikolu 7(2), it-tielet subparagrafu tar-Regolament (KE) Nru 3/2008, l-Istati Membri għandhom
jibagħtu l-programmi rriveduti lill-Kummissjoni fi żmien 55 jum kalendarju wara li tkun waslitilhom l-informazzjoni
msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.
Wara verifika tal-programmi rriveduti, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, sa mhux aktar tard mit-30 ta' Novembru,
liema programmi tista' tikkofinanzja skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 16(2) tar-Regolament (KE) Nru 3/2008.
4.
L-organizzazzjoni/jiet proponenti għandhom jaraw li l-programmi magħżula jitwettqu u jitmexxew kif għandu
jkun.”
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
Dan għandu japplika għall-proposti tal-programmi msemmija fir-Regolament (KE) Nru 3/2008 li jridu jitressqu
mill-2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Lulju 2014.
Għall-Kummissjoni
Il-President
José Manuel BARROSO

24.7.2014

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 218/3

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 797/2014
tat-23 ta’ Lulju 2014
li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu
frott u ħxejjex
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni
komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-OKS
unika) (1),
Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jip
preskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi talfrott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali mul
tilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet
minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

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

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011
huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Lulju 2014.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.
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ANNESS
Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex
(EUR/100 KG)
Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MK

59,9

TR

55,3

XS

56,8

ZZ

57,3

MK

48,7

TR

83,0

ZZ

65,9

TR

96,7

ZZ

96,7

AR

119,1

BO

98,4

CL

116,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

128,7

ZA

127,6

ZZ

115,6

BR

153,4

CL

81,7

EG

186,0

MA

148,9

TR

167,5

ZZ

147,5

AR

213,6

BR

89,2

CL

117,9

NZ

129,2

PE

57,3

US

145,0

ZA

138,1

ZZ

127,2

AR

73,9

CL

94,2

NZ

163,0

ZA

86,4

ZZ

104,4

MK

91,5

TR

240,2

XS

80,5

ZZ

137,4

0707 00 05

0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 10 00
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(EUR/100 KG)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0809 29 00

CA

344,6

TR

343,0

0809 30

0809 40 05

US

344,6

ZZ

344,1

MK

74,6

TR

138,1

ZZ

106,4

BA

50,6

MK

53,5

ZZ

52,1

(1) In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19).
Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/491/PESK
tat-22 ta' Lulju 2014
li temenda d-Deċiżjoni 2013/189/PESK li tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew ta' Sigurtà u ta' Difiża
(KESD)
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 42(4) tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,
Billi:
(1)

Fit-22 ta' April 2013, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2013/189/PESK (1) li tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew ta' Sigurtà
u ta' Difiża (KESD).

(2)

Id-Deċiżjoni 2013/189/PESK tipprovdi għal ammont ta' referenza finanzjarja maħsub biex ikopri n-nefqa talKESD matul l-ewwel 12-il xahar wara l-konklużjoni tal-ftehim ta' finanzjament, mill-1 ta' Awwissu 2013
sal-31 ta' Lulju 2014.

(3)

Fil-25 ta' Marzu 2014, il-Kumitat tat-Tmexxija stabbilit mid-Deċiżjoni 2013/189/PESK qabel li l-perijodu kopert
mill-ftehim ta' finanzjament għandu jkun allinjat mal-perijodu kontabilistiku annwali, mill-1 ta' Jannar
sal-31 ta' Diċembru, sabiex ikun meħtieġ sett ta' kontijiet wieħed biss mill-2016 'il quddiem.

(4)

Għalhekk għandu jiġi stabbilit ammont ta' referenza finanzjarja ġdid għall-perijodu mill-1 ta' Awwissu 2014
sal-31 ta' Diċembru 2015.

(5)

Id-Deċiżjoni 2013/189/PESK għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-Artikolu 16(2) tad-Deċiżjoni 2013/189/PESK hija emendata kif ġej:
huwa sostitwit b'dan li ġej:
“2.
L-ammont ta' referenza finanzjarja maħsub biex ikopri n-nefqa tal-KESD matul l-ewwel 12-il xahar wara lkonklużjoni tal-ftehim ta' finanzjament imsemmi fil-paragrafu 3 għandu jkun ta' EUR 535 000.
L-ammont ta' referenza finanzjarja maħsub biex ikopri n-nefqa tal-KESD matul il-perijodu mill-1 ta' Awwissu 2014
sal-31 ta' Diċembru 2015 għandu jkun ta' EUR 756 000.
L-ammonti ta' referenza finanzjarja maħsuba biex ikopru n-nefqa tal-KESD għal perijodi sussegwenti għandhom jiġu
deċiżi mill-Kunsill.”.
(1) Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/189/PESK tat-22 ta' April 2013 li tistabbilixxi Kulleġġ Ewropew ta' Sigurtà u ta' Difiża (KESD) u li tħassar lAzzjoni Konġunta 2008/550/PESK(ĠU L 112, 24.4.2013, p. 22).
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Artikolu 2
Dħul fis-seħħ
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Lulju 2014.
Għall-Kunsill
Il-President
C. ASHTON
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RETTIFIKA
Rettifika għad-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Novembru 2003
dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi
għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 345 tal-31 ta' Diċembru 2003)
(Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Volum 6)
F'paġna 368, Artikolu 14, paragrafu (2), subparagrafu (b):
minflok: “(b) f'għamla stampata li trid tintgħamel disponibbli lill pubbliku, mingħajr ħlas, fl-uffiċċji tas-suq li fih it-titoli
jkun sejrin jiġu ammessi għall-kummerċ, jew fl-uffiċċju reġistrat ta' min joħroġ it- titoli u fl-uffiċċji ta'
l-intermedjarji finanzjarji fejn jitqiegħdu jew jinbiegħu t-titoli, inklużi l-aġenti li jħallsu; jew”
aqra:

“(b) f'għamla stampata li trid tintgħamel disponibbli lill-pubbliku, mingħajr ħlas, fl-uffiċċji tas-suq li fih it-titoli
jkunu sejrin jiġu ammessi għall-kummerċ, jew fl-uffiċċju reġistrat ta' min joħroġ it- titoli u fl-uffiċċji
tal-intermedjarji finanzjarji fejn jitqiegħdu jew jinbiegħu t-titoli, inklużi l-aġenti li jħallsu; jew”.
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