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REGOLAMENTI
REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/2425
tal-21 ta' Diċembru 2015
li jimplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi
diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu, u li jħassar irRegolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1325
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2580/2001 tas-27 ta' Diċembru 2001 dwar miżuri
restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu (1), u b'mod partikolari
l-Artikolu 2(3) tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,
Billi:
(1)

Fil-31 ta' Lulju 2015, il-Kunsill adotta r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1325 (2) li jimplimenta lArtikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001, li jistabbilixxi lista aġġornata ta' persuni, gruppi u entitajiet li
għalihom japplika r-Regolament (KE) Nru 2580/2001 (“il-lista”).

(2)

Il-Kunsill ipprovda, fejn possibbli fil-prattika, lill-persuni, il-grupp u l-entitajiet kollha b'dikjarazzjonijiet ta'
raġunijiet li fihom jispjega għaliex huma ġew inklużi fil-lista.

(3)

B'avviż ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill informa lill-persuni, il-gruppi u l-entitajiet fillista li huwa kien iddeċieda li jżommhom fiha. Il-Kunsill informa wkoll lill-persuni, il-gruppi u l-entitajiet
ikkonċernati bil-possibbiltà li jitolbu dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill għall-inklużjoni tagħhom fil-lista fejn
tali dikjarazzjoni ma kinitx diġà ġiet ikkomunikata lilhom.

(4)

Il-Kunsill irrieżamina l-lista kif rikjest mill-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001. F'dan ir-rieżami, ilKunsill ħa kont tal-osservazzjonijiet ippreżentati lilu minn dawk ikkonċernati kif ukoll tal-informazzjoni
aġġornata riċevuta mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti dwar l-istatus tal-individwi u entitajiet inklużi fil-lista
fil-livell nazzjonali.

(5)

Il-Kunsill ivverifika li l-awtoritajiet kompetenti kif imsemmi fl-Artikolu 1(4) tal-Pożizzjoni Komuni
2001/931/PESK (3) ħadu deċiżjoni fir-rigward tal-persuni, il-gruppi u l-entitajiet kollha fil-lista fejn jirriżulta li
dawn kienu involuti f'atti terroristiċi fis-sens tal-Artikolu 1(2) u (3) tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK. IlKunsill ikkonkluda wkoll li l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet li għalihom japplikaw l-Artikoli 2, 3 u 4 talPożizzjoni Komuni 2001/931/PESK għandhom jibqgħu soġġetti għall-miżuri restrittivi speċifiċi previsti firRegolament (KE) Nru 2580/2001.

(1) ĠU L 344, 28.12.2001, p. 70.
(2) Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2015/1325 tal-31 ta' Lulju 2015 li jimplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE)
Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu u li jħassar
ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/513 (ĠU L 206, 1.8.2015, p. 12).
(3) Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2001/931/PESK tas-27 ta' Diċembru 2001 dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra tterroriżmu (ĠU L 344, 28.12.2001, p. 93; Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 18 Volum 001 p. 217).
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Il-lista għandha tiġi aġġornata skont dan u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1325 għandu jitħassar.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-lista prevista fl-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 tinsab fl-Anness għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1325 qiegħed b'dan jitħassar.
Artikolu 3
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Diċembru 2015.
Għall-Kunsill
Il-President
J. ASSELBORN
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ANNESS
LISTA TA' PERSUNI, GRUPPI U ENTITAJIET IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1
I.

PERSUNI

1.

ABDOLLAHI Hamed (magħruf ukoll bħala Mustafa Abdullahi), imwieled fil-11 ta' Awwissu 1960 fl-Iran. Passaport:

D9004878.
2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, imwieled f'Al Ihsa (Arabja Sawdija), ċittadin tal-Arabja Sawdija.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, imwieled fis-16 ta' Ottubru 1966 f'Tarut (Arabja Sawdija), ċittadin tal-Arabja

Sawdija.
4.

ARBABSIAR Manssor (magħruf ukoll bħala Mansour Arbabsiar), imwieled fis-6 jew il-15 ta' Marzu 1955 fl-Iran.

Ċittadin Iranjan u tal-Istati Uniti. Passaport: C2002515 (Iran); Passaport: 477845448 (Stati Uniti tal-Amerika).
Numru tal-ID nazzjonali: 07442833, data tal-iskadenza l-15 ta' Marzu 2016 (liċenzja tas-sewqan tal-Istati Uniti talAmerika).
5.

BOUYERI, Mohammed (magħruf ukoll bħala Abu ZUBAIR, magħruf ukoll bħala SOBIAR, magħruf ukoll bħala Abu
ZOUBAIR), imwieled fit-8 ta' Marzu 1978 f'Amsterdam (in-Netherlands) — membru tal-“Hofstadgroep”.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (magħruf ukoll bħala GARBAYA, Ahmed, magħruf ukoll bħala SA-ID, magħruf ukoll bħala
SALWWAN, Samir), il-Libanu, imwieled fl-1963 fil-Libanu, ċittadin tal-Libanu.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (magħruf ukoll bħala ALI, Salem, magħruf ukoll bħala BIN KHALID, Fahd Bin Adballah,
magħruf ukoll bħala HENIN, Ashraf Refaat Nabith, magħruf ukoll bħala WADOOD, Khalid Adbul) imwieled fl-

14 ta' April 1965 jew l-1 ta' Marzu 1964 fil-Pakistan, Numru tal-passaport 488555.
8.

SHAHLAI Abdul Reza (magħruf ukoll bħala Abdol Reza Shala'i, magħruf ukoll bħala Abd-al Reza Shalai, magħruf

ukoll bħala Abdorreza Shahlai, magħruf ukoll bħala Abdolreza Shahla'i, magħruf ukoll bħala Abdul-Reza Shahlaee,
magħruf ukoll bħala Hajj Yusef, magħruf ukoll bħala Haji Yusif, magħruf ukoll bħala Hajji Yasir, magħruf ukoll
bħala Hajji Yusif, magħruf ukoll bħala Yusuf Abu-al-Karkh), imwieled bejn wieħed u ieħor fl-1957 fl-Iran. Indirizzi:
(1) Kermanshah, l-Iran, (2) Bażi Militari ta' Mehran, Provinċja ta' Ilam, l-Iran.
9.

SHAKURI Ali Gholam, imwieled bejn wieħed u ieħor fl-1965 f'Teheran, l-Iran.

10. SOLEIMANI Qasem (magħruf ukoll bħala Ghasem Soleymani, magħruf ukoll bħala Qasmi Sulayman, magħruf ukoll
bħala Qasem Soleymani, magħruf ukoll bħala Qasem Solaimani, magħruf ukoll bħala Qasem Salimani, magħruf
ukoll bħala Qasem Solemani, magħruf ukoll bħala Qasem Sulaimani, magħruf ukoll bħala Qasem Sulemani),
imwieled fil-11 ta' Marzu 1957 fl-Iran. Ċittadin Iranjan. Passaport: 008827 (Diplomatiku Iranjan), maħruġ fl-1999.
Titolu: Maġġur Ġeneral
II.

GRUPPI U ENTITAJIIET

1.

“L-Organizzazzjoni Abu Nidal” — “ANO” (magħrufa wkoll bħala l-“Kunsill Rivoluzzjonarju tal-Fatah”, magħrufa
wkoll bħala l-“Brigati Rivoluzzjonarji Għarab”, magħrufa wkoll bħala s-“Settembru l-Iswed”, magħrufa wkoll bħala l“Organizzazzjoni Rivoluzzjonarja tal-Musulmani Soċjalisti”

2.

Il-Brigata tal-Martri ta' Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Babbar Khalsa'

5.

“Il-Partit Komunista tal-Filippini”, inkluża l-“Armata l-Ġdida tal-Poplu” — “NPA”, il-Filippini

6.

“Gama'a al-Islamiyya” (magħruf ukoll bħala “Al-Gama'a al-Islamiyya”) (il-“Grupp Iżlamiku” — “IG”)

7.

“İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” — “IBDA-C” (il-“Front Kbir Iżlamiku tal-Ġellieda tal-Lvant”

8.

“Hamas”, inkluż “Hamas-Izz al-Din al-Qassem.”

9.

“Il-Fergħa Militari ta' Hizballah” (magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari tal-Hezbollah”, magħrufa wkoll
“Fergħa Militari ta' Hizbullah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari ta' Hizbollah”, magħrufa wkoll
“Fergħa Militari ta' Hezballah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari ta' Hisbollah”, magħrufa wkoll
“Fergħa Militari ta' Hizbu'llah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari ta' Hizb Allah”, magħrufa wkoll
“Kunsill tal-Ġihad” (u l-unitajiet kollha li jirrappurtaw lilha, inkluża l-Organizzazzjoni Esterna tas-Sigurtà))

bħala
bħala
bħala
bħala

10. “Hizbul Mujahideen” — “HM”.
11. Hofstadgroep.
12. “Il-Federazzjoni Internazzjonali taż-Żgħażagħ Sikh” — “ISYF”.
13. “Khalistan Zindabad Force” — “KZF”.
14. Il-“Partit tal-Ħaddiema tal-Kurdistan” — “PKK” (magħruf ukoll bħala “KADEK”, magħruf ukoll bħala “KONGRA-GEL”).

llll-
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15. It-“Tigri għal-Liberazzjoni tat-Tamil Eelam” — “LTTE”.
16. “Ejército de Liberación Nacional” (l-“Armata għal-Liberazzjoni Nazzjonali”).
17. Il-“Ġiħad Iżlamika tal-Palestina” — “PIJ”.
18. “Front Popolari għal-Liberazzjoni tal-Palestina” — “PFLP”.
19. Il-“Front Popolari għal-Liberazzjoni tal-Palestina — Kmand Ġenerali” (magħruf ukoll bħala “PFLP — Kmand
Ġenerali”).
20. “Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — “FARC” (il-“Forzi Armati Rivoluzzjonarji tal-Kolombja”).
21. “Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” — “DHKP/C” (magħruf ukoll bħala “Devrimci Sol” (ix-“Xellug Rivoluz
zjonarju”), magħruf ukoll bħala “Dev Sol”) (“Armata/Front/Partit Rivoluzzjonarju għall-Ħelsien tal-Poplu”).
22. “Sendero Luminoso” — “SL” (it-“Triq li Tiddi”).
23. “Teyrbazen Azadiya Kurdistan” — “TAK” (magħruf ukoll bħala l-“Falkuni għall-Ħelsien tal-Kurdistan”, magħruf ukoll
bħala l-“Isqra għall-Ħelsien tal-Kurdistan”).
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2426
tat-18 ta' Diċembru 2015
li jemenda r-Regolament (UE) 2015/1998 f'dak li għandu x'jaqsam ma' pajjiżi terzi rrikonoxxuti
bħala pajjiżi li japplikaw standards tas-sigurtà li huma ekwivalenti għall-istandards bażiċi komuni
dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 dwar
regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 (1), u b'mod
partikulari l-Artikolu 4(3) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 272/2009 (2) jissupplimenta l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà
tal-avjazzjoni ċivili stabbiliti fl-Anness tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 300/2008.

(2)

Dak l-istess Regolament (KE) Nru 272/2009 iqabbad lill-Kummissjoni tirrikonoxxi l-ekwivalenza tal-istandards
tas-sigurtà ta' pajjiżi terzi skont il-kriterji mogħtija fit-Taqsima E tal-Anness ta' dak ir-Regolament.

(3)

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1998 (3) jelenka l-pajjiżi terzi li huma
rrikonoxxuti bħala pajjiżi li japplikaw standards tas-sigurtà li huma ekwivalenti għall-istandards bażiċi komuni.

(4)

Il-Kummissjoni vverifikat li l-Kanada u l-Montenegro wkoll jissodisfaw il-kriterji mogħtija fit-Taqsima E tal-Anness
tar-Regolament (KE) Nru 272/2009.

(5)

Għaldaqstant, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1998 għandu jiġi emendat kif
xieraq.

(6)

Għandu jiġi previst perjodu xieraq taż-żmien qabel ma jibda japplika dan ir-Regolament minħabba li jista' jkun
hemm bżonn li jsir xi tibdil fl-operat u/jew fl-infrastruttura tal-ajruporti.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar is-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ċivili
stabbilit permezz tal-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 300/2008,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1998 qed jiġi emendat skont l-Anness ta' dan
ir-Regolament.

Artikolu 2
Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Huwa jibda japplika mid-29 ta' Frar 2016.
(1) ĠU L 97, 9.4.2008, p. 72.
(2) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 272/2009 tat-2 ta' April 2009 li jissupplimenta l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà talavjazzjoni ċivili stabbiliti fl-Anness tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 300/2008 (ĠU L 91, 3.4.2009, p. 7).
(3) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1998 tal-5 ta' Novembru 2015 li jistipula miżuri dettaljati għallimplimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni (ĠU L 299, 14.11.2015, p. 1).
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Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Diċembru 2015.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Violeta BULC

Membru tal-Kummissjoni
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ANNESS

L-Anness qed jiġi emendat kif ġej:
(1) fil-Kapitolu 3, id-dokument mehmuż 3-B jinbidel b'dan li ġej:
“ID-DOKUMENT MEHMUŻ 3-B
SIGURTÀ TAL-INĠENJI TAL-AJRU
PAJJIŻI TERZI, KIF UKOLL PAJJIŻI U TERRITORJI OĦRA LI FIHOM, F'KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 355 TAT-TRATTAT
DWAR IL-FUNZJONAMENT TAL-UNJONI EWROPEA, MA JAPPLIKAX IT-TITOLU VI TAL-PARTI TLIETA TA' DAK IT-TRATTAT,
LI HUMA RRIKONOXXUTI BĦALA PAJJIŻI U TERRITORJI LI JAPPLIKAW STANDARDS TAS-SIGURTÀ LI HUMA
EKWIVALENTI GĦALL-ISTANDARDS BAŻIĊI KOMUNI DWAR IS-SIGURTÀ TAL-AVJAZZJONI ĊIVILI

Fir-rigward tas-sigurtà tal-inġenji tal-ajru, il-pajjiżi terzi li ġejjin, kif ukoll pajjiżi u territorji oħra li fihom,
f'konformità mal-Artikolu 355 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ma japplikax it-Titolu VI talParti Tlieta ta' dak it-Trattat, ġew irrikonoxxuti bħala pajjiżi u territorji li japplikaw standards tas-sigurtà li huma
ekwivalenti għall-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili:
Il-Kanada
Il-Gżejjer Faeroe, fir-rigward tal-ajruport Vagar
Greenland, fir-rigward tal-ajruport Kangerlussuaq
Guernsey
Isle of Man
Jersey
Il-Montenegro
L-Istati Uniti tal-Amerka
Il-Kummissjoni għandha tinnotifika minnufih lill-awtoritajiet ix-xierqa tal-Istati Membri jekk ikollha xi tagħrif li
jindika li l-istandards tas-sigurtà applikati mill-pajjiż terz jew minn pajjiż jew territorju ieħor ikkonċernat li jkollhom
impatt sinifikanti fuq il-livelli ġenerali tas-sigurtà tal-avjazzjoni fl-Unjoni mhumiex iktar ekwivalenti għall-istandards
bażiċi komuni tal-Unjoni.
L-awtoritajiet ix-xierqa tal-Istati Membri għandhom jiġu nnotifikati mingħajr dewmien meta l-Kummissjoni jkollha
tagħrif dwar azzjonijiet, inklużi miżuri ta' kumpens, li jikkonfermaw li l-ekwivalenza tal-istandards rilevanti tassigurtà applikati mill-pajjiż terz jew mill-pajjiż jew mit-territorju l-ieħor ikkonċernat ġiet stabbilita mill-ġdid.”;
(2) fil-Kapitolu 4, id-dokument mehmuż 4-B jinbidel b'dan li ġej:
“ID-DOKUMENT MEHMUŻ 4-B
PASSIĠĠIERI U BAGALJI TAL-KABINA
PAJJIŻI TERZI, KIF UKOLL PAJJIŻI U TERRITORJI OĦRA LI FIHOM, F'KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 355 TAT-TRATTAT
DWAR IL-FUNZJONAMENT TAL-UNJONI EWROPEA, MA JAPPLIKAX IT-TITOLU VI TAL-PARTI TLIETA TA' DAK IT-TRATTAT,
LI HUMA RRIKONOXXUTI BĦALA PAJJIŻI U TERRITORJI LI JAPPLIKAW STANDARDS TAS-SIGURTÀ LI HUMA
EKWIVALENTI GĦALL-ISTANDARDS BAŻIĊI KOMUNI DWAR IS-SIGURTÀ TAL-AVJAZZJONI ĊIVILI

Fir-rigward tal-passiġġieri u tal-bagalji tal-kabina, il-pajjiżi terzi li ġejjin, kif ukoll pajjiżi u territorji oħra li fihom,
f'konformità mal-Artikolu 355 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ma japplikax it-Titolu VI talParti Tlieta ta' dak it-Trattat, ġew irrikonoxxuti bħala pajjiżi u territorji li japplikaw standards tas-sigurtà li huma
ekwivalenti għall-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili:
Il-Kanada
Il-Gżejjer Faeroe, fir-rigward tal-ajruport Vagar
Greenland, fir-rigward tal-ajruport Kangerlussuaq
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Guernsey
Isle of Man
Jersey
Il-Montenegro
L-Istati Uniti tal-Amerka
Il-Kummissjoni għandha tinnotifika mingħajr dewmien lill-awtoritajiet ix-xierqa tal-Istati Membri jekk ikollha xi
tagħrif li jindika li l-istandards tas-sigurtà applikati mill-pajjiż terz jew minn pajjiż jew territorju ieħor ikkonċernat li
jkollhom impatt sinifikanti fuq il-livelli ġenerali tas-sigurtà tal-avjazzjoni fl-Unjoni mhumiex iktar ekwivalenti għallistandards bażiċi komuni tal-Unjoni.
L-awtoritajiet ix-xierqa tal-Istati Membri għandhom jiġu nnotifikati mingħajr dewmien meta l-Kummissjoni jkollha
tagħrif dwar azzjonijiet, inklużi miżuri ta' kumpens, li jikkonfermaw li l-ekwivalenza tal-istandards rilevanti tassigurtà applikati mill-pajjiż terz jew mill-pajjiż jew mit-territorju l-ieħor ikkonċernat ġiet stabbilita mill-ġdid.”;
(3) fil-Kapitolu 5, id-dokument mehmuż 5-A jinbidel b'dan li ġej:

“ID-DOKUMENT MEHMUŻ 5-A
BAGALJI TAL-ISTIVA
PAJJIŻI TERZI, KIF UKOLL PAJJIŻI U TERRITORJI OĦRA LI FIHOM, F'KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 355 TAT-TRATTAT
DWAR IL-FUNZJONAMENT TAL-UNJONI EWROPEA, MA JAPPLIKAX IT-TITOLU VI TAL-PARTI TLIETA TA' DAK IT-TRATTAT,
LI HUMA RRIKONOXXUTI BĦALA PAJJIŻI U TERRITORJI LI JAPPLIKAW STANDARDS TAS-SIGURTÀ LI HUMA
EKWIVALENTI GĦALL-ISTANDARDS BAŻIĊI KOMUNI DWAR IS-SIGURTÀ TAL-AVJAZZJONI ĊIVILI

Fir-rigward tal-bagalji tal-istiva, il-pajjiżi terzi li ġejjin, kif ukoll pajjiżi u territorji oħra li fihom, f'konformità malArtikolu 355 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ma japplikax it-Titolu VI tal-Parti Tlieta ta' dak itTrattat, ġew irrikonoxxuti bħala pajjiżi u territorji li japplikaw standards tas-sigurtà li huma ekwivalenti għallistandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili:
Il-Kanada
Il-Gżejjer Faeroe, fir-rigward tal-ajruport Vagar
Greenland, fir-rigward tal-ajruport Kangerlussuaq
Guernsey
Isle of Man
Jersey
Il-Montenegro
L-Istati Uniti tal-Amerka
Il-Kummissjoni għandha tinnotifika mingħajr dewmien lill-awtoritajiet ix-xierqa tal-Istati Membri jekk ikollha xi
tagħrif li jindika li l-istandards tas-sigurtà applikati mill-pajjiż terz jew minn pajjiż jew territorju ieħor ikkonċernat li
jkollhom impatt sinifikanti fuq il-livelli ġenerali tas-sigurtà tal-avjazzjoni fl-Unjoni mhumiex iktar ekwivalenti għallistandards bażiċi komuni tal-Unjoni.
L-awtoritajiet ix-xierqa tal-Istati Membri għandhom jiġu nnotifikati mingħajr dewmien meta l-Kummissjoni jkollha
tagħrif dwar azzjonijiet, inklużi miżuri ta' kumpens, li jikkonfermaw li l-ekwivalenza tal-istandards rilevanti tassigurtà applikati mill-pajjiż terz jew mill-pajjiż jew mit-territorju l-ieħor ikkonċernat ġiet stabbilita mill-ġdid.”;
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(4) fil-Kapitolu 6, id-dokument mehmuż 6-F jinbidel b'dan li ġej:
“ID-DOKUMENT MEHMUŻ 6-F
MERKANZIJA U POSTA

6-Fi
PAJJIŻI TERZI, KIF UKOLL PAJJIŻI U TERRITORJI OĦRA LI FIHOM, F'KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 355 TATTRATTAT DWAR IL-FUNZJONAMENT TAL-UNJONI EWROPEA, MA JAPPLIKAX IT-TITOLU VI TAL-PARTI
TLIETA TA' DAK IT-TRATTAT, LI HUMA RRIKONOXXUTI BĦALA PAJJIŻI U TERRITORJI LI JAPPLIKAW
STANDARDS TAS-SIGURTÀ LI HUMA EKWIVALENTI GĦALL-ISTANDARDS BAŻIĊI KOMUNI DWAR ISSIGURTÀ TAL-AVJAZZJONI ĊIVILI
Fir-rigward tal-merkanzija u tal-posta, il-pajjiżi terzi li ġejjin ġew irrikonoxxuti bħala pajjiżi li japplikaw standards
tas-sigurtà li huma ekwivalenti għall-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili:
Il-Montenegro
Il-Kummissjoni għandha tinnotifika mingħajr dewmien lill-awtoritajiet ix-xierqa tal-Istati Membri jekk ikollha xi
tagħrif li jindika li l-istandards tas-sigurtà applikati mill-pajjiż terz jew minn pajjiż jew territorju ieħor ikkonċernat li
jkollhom impatt sinifikanti fuq il-livelli ġenerali tas-sigurtà tal-avjazzjoni fl-Unjoni mhumiex iktar ekwivalenti għallistandards bażiċi komuni tal-Unjoni.
L-awtoritajiet ix-xierqa tal-Istati Membri għandhom jiġu nnotifikati mingħajr dewmien meta l-Kummissjoni jkollha
tagħrif dwar azzjonijiet, inklużi miżuri ta' kumpens, li jikkonfermaw li l-ekwivalenza tal-istandards rilevanti tassigurtà applikati mill-pajjiż terz jew mill-pajjiż jew mit-territorju l-ieħor ikkonċernat ġiet stabbilita mill-ġdid.
6-Fii
PAJJIŻI TERZI, KIF UKOLL PAJJIŻI U TERRITORJI OĦRA LI FIHOM, F'KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 355 TATTRATTAT DWAR IL-FUNZJONAMENT TAL-UNJONI EWROPEA, MA JAPPLIKAX IT-TITOLU VI TAL-PARTI
TLIETA TA' DAK IT-TRATTAT, LI GĦALIHOM IN-NOMINAZZJONI ACC3 MHIX RIKJESTA HUMA ELENKATI
FID-DEĊIZJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI C(2015) 8005
6-Fiii
ATTIVITAJIET TA' VALIDAZZJONI TA' PAJJIŻI TERZI, KIF UKOLL TA' PAJJIŻI U TERRITORJI OĦRA LI FIHOM,
F'KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 355 TAT-TRATTAT DWAR IL-FUNZJONAMENT TAL-UNJONI EWROPEA, MA
JAPPLIKAX IT-TITOLU VI TAL-PARTI TLIETA TA' DAK IT-TRATTAT, LI HUMA RRIKONOXXUTI BĦALA
ATTIVITAJIET LI HUMA EKWIVALENTI GĦALL-VALIDAZZJONI TAS-SIGURTÀ TAL-AVJAZZJONI TAL-UE
L-ebda dispożizzjoni ma ġiet adottata s'issa.”
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2427
tal-21 ta' Diċembru 2015
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 (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 (1),
Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli
dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex
u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali
multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjo
nijiet 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) tarRegolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan irRegolament 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, il-21 ta' Diċembru 2015.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.
(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 ( )

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

IL

236,2

MA

99,6

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

TR

113,3

ZZ

149,7

EG

174,9

MA

82,9

TR

145,3

ZZ

134,4

MA

46,3

TR

146,0

ZZ

96,2

EG

57,7

MA

66,1

TR

55,6

ZA

74,1

ZZ

63,4

MA

80,8

ZZ

80,8

IL

110,0

TR

87,3

ZZ

98,7

TR

92,6

ZZ

92,6

CA

153,6

CL

85,4

US

172,3

ZA

141,1

ZZ

138,1

CN

59,9

TR

122,3

ZZ

91,1

(1) In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimpli
menta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ es
tern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012,
p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/2428
tal-10 ta' Diċembru 2015
li temenda d-Deċiżjoni 2009/791/KE u d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2009/1013/UE li
jawtorizzaw lill-Ġermanja u lill-Awstrija rispettivament ikomplu japplikaw miżura ta' deroga millArtikoli 168 u 168a tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur
miżjud
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 291(2) tiegħu,
Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq
il-valur miżjud (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 395(1) tagħha,
Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,
Billi:
(1)

Permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/791/KE (2) u d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill
2009/1013/UE (3) rispettivament, il-Ġermanja u l-Awstrija t-tnejn ingħataw miżura ta' deroga. Id-Deċiżjoni ta'
Implimentazzjoni tal-Kunsill 2012/705/UE (4) estendiet l-applikazzjoni ta' din il-miżura sal-31 ta' Diċembru
2015.

(2)

Il-miżura ta' deroga tagħti deroga mill-Artikoli 168 u 168a tad-Direttiva 2006/112/KE li jirregolaw id-dritt talpersuni taxxabbli li jnaqqsu t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) imposta fuq l-oġġetti u s-servizzi fornuti lilhom
għall-iskopijiet tat-tranżazzjonijiet taxxabbli tagħhom. Il-miżura ta' deroga għandha l-għan li teskludi
kompletament mid-dritt tat-tnaqqis tal-VAT fuq l-oġġetti u s-servizzi li jintużaw għal iktar minn 90 % millpersuna taxxabbli għall-użu privat tagħha jew għal dak tal-impjegati tagħha, jew b'mod ġenerali għal għanijiet li
mhumiex tan-negozju.

(3)

Sabiex titqies il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, skont liema l-VAT tal-input marbuta
man-nefqa mġarrba minn persuna taxxabbli ma tistax titnaqqas jekk tkun marbuta ma' attivitajiet li, fid-dawl tannatura mhux ekonomika tagħhom, ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2006/112/KE, huwa
xieraq li jiġi ċċarat li l-miżura ta' deroga tapplika wkoll għall-oġġetti u għas-servizzi li jintużaw għall-attivitajiet ta'
natura mhux ekonomika.

(4)

L-għan tal-miżura ta' deroga huwa li tissimplifika l-proċedura tal-intaxxar u tal-ġbir tal-VAT. L-ammont ta' taxxa
dovut fil-livell tal-konsum finali huwa affettwat biss b'mod negliġibbli.

(5)

Permezz ta' ittri rreġistrati mal-Kummissjoni fis-16 ta' Marzu 2015 u fid-19 ta' Marzu 2015 il-Ġermanja u lAwstrija rispettivament talbu awtorizzazzjoni biex ikomplu japplikaw il-miżura ta' deroga.

(6)

Skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 395(2) tad-Direttiva 2006/112/KE, permezz ta' ittri tal15 ta' Settembru 2015, il-Kummissjoni għarrfet lill-Istati Membri l-oħra dwar it-talbiet li għamlu l-Awstrija u lĠermanja. Permezz ta' ittri tas-17 ta' Settembru 2015, il-Kummissjoni għarrfet lill-Awstrija u lill-Ġermanja li hija
kellha l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tqis it-talbiet tagħhom.

(1) ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1.
(2) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/791/KE tal-20 ta' Ottubru 2009 li tawtorizza lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja biex tkompli tapplika
miżura ta' deroga mill-Artikolu 168 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 283,
30.10.2009, p. 55).
(3) Id-Deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill 2009/1013/UE tat-22 ta' Diċembru 2009 li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija biex
tkompli tapplika miżura ta' deroga mill-Artikolu 168 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud
(ĠU L 348, 29.12.2009, p. 21).
(4) Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2012/705/UE tat-13 ta' Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2009/791/KE u dDeċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2009/2013/UE li jawtorizzaw lill-Ġermanja u lill-Awstrija rispettivament li jkomplu japplikaw miżura ta'
deroga mill-Artikoli 168 u 168a tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 319,
16.11.2012, p. 8).
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(7)

Skont l-informazzjoni li bagħtu l-Awstrija u l-Ġermanja, is-sitwazzjoni legali u fattwali li ġġustifikat l-applikazz
joni attwali tal-miżura ta' deroga kkonċernata ma nbidlitx u għadha teżisti. Għalhekk, l-Awstrija u l-Ġermanja
għandhom ikunu awtorizzati jkomplu japplikaw din il-miżura ta' deroga għal perjodu addizzjonali taż-żmien, li
madankollu għandu jkun limitat sal-31 ta' Diċembru 2018 sabiex ikun jista' jiġi analizzat kemm hemm bżonn u
kemm huma effikaċi l-miżura ta' deroga u r-rata ta' tqassim bejn l-użu kummerċjali u mhux kummerċjali.

(8)

F'każ li l-Awstrija jew il-Ġermanja jqisu li jkun hemm bżonn ta' estensjoni ulterjuri wara l-2018, l-Istat Membru
konċrenat għandu jissottometti lill-Kummissjoni, huma għandhom jibagħtu rapport lill-Kummissjoni dwar l-appli
kazzjoni tal-miżura ta' deroga, li jkun jinkludi analiżi tar-rata ta' tqassim applikata, flimkien mat-talba għallestensjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu 2018, sabiex il-Kummissjoni jkollha biżżejjed żmien biex
teżamina t-talba.

(9)

Il-miżuri ta' derogi se jkollhom biss effett negliġibbli fuq l-ammont globali ta' taxxa miġbura fl-istadju tal-konsum
finali u mhux se jkollhom impatt negattiv fuq ir-riżorsi proprji tal-Unjoni li jinġabru mill-VAT.

(10)

Għalhekk, id-Deċiżjoni 2009/791/KE u d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2009/1013/UE għandhom
jiġu emendati skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-Artikoli 1 u 2 tad-Deċiżjoni 2009/791/KE huma sostitwiti b'dan li ġej:
“Artikolu 1
B'deroga mill-Artikolu 168 u mill-Artikolu 168a tad-Direttiva 2006/112/KE, il-Ġermanja hija awtorizzata teskludi
għalkollox it-taxxa fuq il-valur miżjud (il-VAT) imġarrba fuq l-oġġetti u s-servizzi mid-dritt ta' tnaqqis tal-VAT meta
dawk l-oġġetti u s-servizzi jintużaw, f'iktar minn 90 % tal-każijiet, għall-għanijiet privati ta' persuna taxxabbli jew talimpjegati tagħha, jew, b'mod iktar ġenerali, għal għanijiet li mhumiex tan-negozju jew għal attivitajiet mhux
ekonomiċi.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2018.
Kull talba għal estensjoni tal-miżura ta' deroga prevista f'din id-Deċiżjoni għandha tintbagħat lill-Kummissjoni sal31 ta' Marzu 2018.
Flimkien mat-tali talba għandu jintbagħat rapport dwar l-applikazzjoni ta' din il-miżura li jinkludi analiżi tar-rata ta'
tqassim applikata għad-dritt ta' tnaqqis tal-VAT abbażi ta' din id-Deċiżjoni.”.

Artikolu 2
L-Artikoli 1 u 2 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2009/1013/UE għandhom jiġu sostitwiti b'dan li ġej:
“Artikolu 1
B'deroga mill-Artikolu 168 u mill-Artikolu 168a tad-Direttiva 2006/112/KE, l-Awstrija hija awtorizzata teskludi
għalkollox t-taxxa fuq il-valur miżjud (il-VAT) imġarrba fuq l-oġġetti u s-servizzi mid-dritt ta' tnaqqis tal-VAT meta
dawk l-oġġetti u s-servizzi li jintużaw, għal iktar minn 90 % mill-persuna taxxabbli għall-użu privat tagħha jew għal
dak tal-impjegati tagħha, jew, b'mod iktar ġenerali, għal għanijiet li mhumiex tan-negozju jew għal attivitajiet mhux
ekonomiċi.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2018.
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Kull talba għal estensjoni tal-miżura ta' deroga prevista f'din id-Deċiżjoni għandha tintbagħat lill-Kummissjoni sal31 ta' Marzu 2018.
Flimkien mat-tali talba għandu jintbagħat rapport dwar l-applikazzjoni ta' din il-miżura li jinkludi analiżi tar-rata ta'
tqassim applikata għad-dritt ta' tnaqqis tal-VAT abbażi ta' din id-Deċiżjoni.”.
Artikolu 3
Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2016.
Artikolu 4
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u lir-Repubblika tal-Awstrija.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Diċembru 2015.
Għall-Kunsill
Il-President
F. BAUSCH
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DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2015/2429
tal-10 ta' Diċembru 2015
li tawtorizza lil-Latvja biex iddaħħal miżura speċjali ta' deroga mill-punt (a) tal-Artikolu 26(1) u lArtikoli 168 u 168a tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur
miżjud
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 291(2) tiegħu,
Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq
il-valur miżjud (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 395(1) tagħha,
Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,
Billi:
(1)

Permezz ta' ittri rreġistrati mal-Kummissjoni fit-8 ta' April 2015 u t-30 ta' Lulju 2015, il-Latvja talbet l-awtoriz
zazzjoni biex tkompli tapplika, b'ċerti modifiki, miżura ta' deroga mill-punt (a) tal-Artikolu 26(1), l-Artikoli 168
u 168a tad-Direttiva 2006/112/KE sabiex tkun tista' tillimita d-dritt għal tnaqqis tat-taxxa fuq il-valur miżjud
(VAT) fejn jidħlu l-ispejjeż fuq ċerti karozzi tal-passiġġieri li ma jintużawx biss għal finijiet kummerċjali.

(2)

B'konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 395(2) tad-Direttiva 2006/112/KE,, il-Kummissjoni infurmat lillIstati Membri l-oħrajn permezz ta' ittri ddatati l-21 u l-24 ta' Awwissu 2015, bit-talba tal-Latvja. Permezz ta' ittra
li ġġib id-data tal-24 ta' Awwissu 2015, il-Kummissjoni nnotifikat lil-Latvja li kellha l-informazzjoni kollha
meħtieġa sabiex tikkunsidra it-talba.

(3)

L-Artikoli 168 u 168a tad-Direttiva 2006/112/KE jistabbilixxu d-dritt ta' persuna taxxabbli li tnaqqas il-VAT
imposta fuq provvisti ta' oġġetti u servizzi rċevuti minnha għall-użu fit-tranżazzjonijiet taxxabbli tagħha. Ilpunt (a) tal-Artikolu 26(1) ta' dik id-Direttiva jesiġi li persuni taxxabbli jiddikjaraw il-VAT meta assi kummerċjali
jintuża għal għanijiet mhux kummerċjali.

(4)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2013/191/UE (2) tawtorizza lil-Latvja biex tapplika miżura ta' deroga
skont l-Artikolu 395(1) tad-Direttiva 2006/112/KE sabiex tillimita d-dritt ta' tnaqqis tal-VAT tal-input għal 80 %
fir-rigward tax-xiri, l-akkwist intra-Komunitaru u l-importazzjoni ta' karozzi tal-passiġġieri speċifiċi u dwar nefqa
marbuta maħhom, inkluż ix-xiri tal-fjuwil, meta l-vetturi ma jkunux jintużaw biss għal finijiet kummerċjali. IdDeċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill se tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2015.

(5)

Flimkien mat-talba, il-Latvja ressqet rapport li jkopri l-applikazzjoni tal-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni ta' Implimen
tazzjoni tal-Kunsill 2013/191/UE li jinkludi rieżami tal-perċentwal previst għal-limitazzjoni tad-dritt tat-tnaqqis.
Mill-informazzjoni provduta mil-Latvja jidher li r-rata ta' 80 % ta' tnaqqis ma għadhiex tikkorrispondi maċċirkostanzi attwali u li din ir-rata għandha titnaqqas għal 50 %. L-informazzjoni hija bbażata fuq ċifri statistiċi
derivati minn taxxa speċjali fuq vetturi ħfief li huma proprjetà ta' operaturi kummerċjali jew miżmuma minnhom
li huma użati għal attivitajiet privati u kummerċjali.

(6)

Il-limitazzjoni tad-dritt ta' tnaqqis taħt l-awtorizzazzjoni għandha tapplika għall-VAT imħallas fuq ix-xiri, il-kiri
fit-tul, l-akkwist intra-Komunitarju u l-importazzjoni ta' karozzi tal-passiġġieri speċifikati u fuq l-infiq marbut
magħhom, inkluż ix-xiri ta' fjuwil.

(7)

Il-miżura għandha tapplika biss għal karozzi tal-passiġġieri b'piż massimu awtorizzat ta' mhux aktar minn
3 500 kilogramma u li ma jkollhomx aktar minn tmien postijiet minbarra l-post tas-sewwieq. Kwalunkwe użu
mhux kummerċjali ta' karozzi tal-passiġġieri li jeċċedu t-3 500 kilogramma jew li jkollhom aktar minn tmien
postijiet minbarra l-post tas-sewwieq huwa negliġibbli minħabba n-natura tagħhom jew it-tip ta' kummerċ li
għalih jintużaw. Għandha tiġi pprovduta wkoll lista dettaljata ta' karozzi tal-passiġġieri speċifiċi esklużi minn din
l-awtorizzazzjoni, abbażi tal-użu partikolari tagħhom.

(1) ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1.
(2) Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2013/191/UE tat-22 ta' April 2013 li tawtorizza lil-Latvja biex iddaħħal miżura speċjali ta'
deroga mill-punt (a) tal-Artikolu 26(1) u l-Artikoli 168 u 168a tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur
miżjud (ĠU L 113, 25.4.2013, p. 11).
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(8)

Għaldaqstant il-Latvja għandha għalhekk tkun awtorizzata li tapplika l-miżura ta' deroga għal perjodu limitat, sal31 ta' Diċembru 2018.

(9)

F'każ li l-Latvja tqis li titlob estensjoni ulterjuri tal-miżura ta' deroga lil hinn mill-2018, jeħtieġ li tissottometti lillKummissjoni rapport ġdid li jinkludi rieżami tal-perċentwal applikabbli, flimkien mat-talba għal estensjoni, sal31 ta' Marzu 2018.

(10)

Id-deroga se jkollha biss effett negliġibbli fuq l-ammont ġenerali tad-dħul mit-taxxa miġbur fl-istadju tal-konsum
finali u mhux se jkollha effett negattiv fuq ir-riżorsi proprji tal-Unjoni li jinġabru mill-VAT,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
B'deroga mill-Artikoli 168 u 168a tad-Direttiva 2006/112/KE, il-Latvja hija awtorizzata li tillimita għal 50 % id-dritt li
tnaqqas it-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) fuq in-nefqa fuq karozzi tal-passiġġieri li ma jintużawx biss għal finijiet
kummerċjali.

Artikolu 2
B'deroga mill-punt (a) tal-Artikolu 26(1) tad-Direttiva 2006/112/KE, il-Latvja ma tittrattax bħala provvista ta' servizzi bi
ħlas l-użu għal finijiet privati ta' karozza tal-passiġġieri inkluża fl-assi kummerċjali ta' persuna taxxabbli, fejn dik ilkarozza kienet suġġetta għal limitazzjoni awtorizzata skont l-Artikolu 1 ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3
In-nefqa msemmija fl-Artikolu 1 għandha tkopri x-xiri, il-kiri fit-tul, l-akkwist intra-Komunitarju u l-importazzjoni ta'
karozzi bħal dawn kif ukoll l-infiq relatat mal-manutenzjoni, it-tiswija u l-fjuwil għal karozzi bħal dawn.

Artikolu 4
Din id-Deċiżjoni għandha tapplika biss għal karozzi tal-passiġġieri b'piż massimu awtorizzat ta' mhux aktar minn
3 500 kilogramma u li għandhom mhux aktar minn tmien postijiet minbarra l-post tas-sewwieq.

Artikolu 5
L-Artikoli 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għall-kategoriji ta' karozzi tal-passiġġieri li ġejjin:
(a) karozzi mixtrija biex jerġgħu jinbiegħu, għall-kiri jew għall-kiri fit-tul;
(b) karozzi użati għat-trasportazzjoni tal-passiġġieri bi ħlas, inklużi servizzi tat-taxi;
(c) karozzi użati għall-provvista ta' trasportazzjoni ta' oġġetti;
(d) karozzi użati biex jingħataw lezzjonijiet tas-sewqan;
(e) karozzi użati għall-provvista ta' servizzi ta' għassa;
(f) karozzi użati bħala vettura ta' emerġenza;
(g) karozzi li jintużaw bħala dimostrazzjoni għal vetturi għall-bejgħ.
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Artikolu 6
1.

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2016. Din għandha tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2018.

2.
Kull talba għall-estensjoni tal-awtorizzazzjoni prevista f'din id-Deċiżjoni għandha tittressaq lill-Kummissjoni sal31 ta' Marzu 2018. Tali talba għandha tiġi akkumpanjata minn rapport li jinkludi analiżi tal-perċentwali stabbilit flArtikolu 1.
Artikolu 7
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Latvja.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Diċembru 2015.
Għall-Kunsill
Il-President
F. BAUSCH
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DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2015/2430
tal-21 ta' Diċembru 2015
li taġġorna l-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għall-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni
Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, u li
tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2015/1334
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,
Billi:
(1)

Fis-27 ta' Diċembru 2001, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK (1).

(2)

Fil-31 ta' Lulju 2015, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2015/1334 (2) li taġġorna l-lista ta' persuni, gruppi u
entitajiet soġġetti għall-Artikoli 2, 3, u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK (“il-lista”).

(3)

F'konformità mal-Artikolu 1(6) tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK, jinħtieġ li ssir rieżami f'intervalli regolari
tal-ismijiet ta' persuni, gruppi u entitajiet fil-lista biex jiġi żgurat li jkun hemm raġunijiet sabiex dawn jinżammu
fiha.

(4)

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi r-riżultat tar-rieżami li l-Kunsill wettaq fir-rigward ta' persuni, gruppi u entitajiet li
għalihom japplikaw l-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK.

(5)

Il-Kunsill ivverifika li l-awtoritajiet kompetenti kif imsemmi fl-Artikolu 1(4) tal-Pożizzjoni Komuni
2001/931/PESK ħadu deċiżjonijiet fir-rigward tal-persuni, il-gruppi u l-entitajiet kollha fil-lista fejn jirriżulta li
dawn kienu involuti f'atti terroristiċi fis-sens tal-Artikolu 1(2) u (3) tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK. IlKunsill ikkonkluda wkoll li l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet li għalihom japplikaw l-Artikoli 2, 3 u 4 talPożizzjoni Komuni 2001/931/PESK għandhom jibqgħu soġġetti għall-miżuri restrittivi speċifiċi previsti fihom.

(6)

Il-lista għandha tiġi aġġornata skont dan u d-Deċiżjoni (PESK) 2015/1334 għandha titħassar,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Il-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplikaw l-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK
tinsab fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2
Id-Deċiżjoni (PESK) 2015/1334 qiegħda b'dan titħassar.
(1) Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2001/931/PESK tas-27 ta' Diċembru 2001 dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra tterroriżmu (ĠU L 344, 28.12.2001, p. 93).
(2) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/1334 tal-31 ta' Lulju 2015 li taġġorna u temenda l-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għallArtikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u li
tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2015/521 (ĠU L 206, 1.8.2015, p. 61).
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Artikolu 3
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Diċembru 2015.
Għall-Kunsill
Il-President
J. ASSELBORN
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ANNESS
LISTA TA' PERSUNI, GRUPPI U ENTITAJIET IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1
I.

PERSUNI

1.

ABDOLLAHI Hamed (magħruf ukoll bħala Mustafa Abdullahi), imwieled fil-11 ta' Awwissu 1960 fl-Iran. Passaport:

D9004878.
2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, imwieled f'Al Ihsa (Arabja Sawdija), ċittadin tal-Arabja Sawdija.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, imwieled fis-16 ta' Ottubru 1966 f'Tarut (Arabja Sawdija), ċittadin tal-Arabja

Sawdija.
4.

ARBABSIAR Manssor (magħruf ukoll bħala Mansour Arbabsiar), imwieled fis-6 jew il-15 ta' Marzu 1955 fl-Iran.

Ċittadin Iranjan u tal-Istati Uniti. Passaport: C2002515 (Iran); Passaport: 477845448 (Stati Uniti tal-Amerika).
Numru tal-ID Nazzjonali: 07442833, data tal-iskadenza l-15 ta' Marzu 2016 (liċenzja tas-sewqan tal-Istati Uniti talAmerika).
5.

BOUYERI, Mohammed (magħruf ukoll bħala Abu ZUBAIR, magħruf ukoll bħala SOBIAR, magħruf ukoll bħala Abu
ZOUBAIR), imwieled fit-8 ta' Marzu 1978 f'Amsterdam (Netherlands) — membru tal-“Hofstadgroep”.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (magħruf ukoll bħala GARBAYA, Ahmed, magħruf ukoll bħala SA-ID, magħruf ukoll bħala
SALWWAN, Samir), il-Libanu, imwieled fl-1963 fil-Libanu, ċittadin tal-Libanu.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (magħruf ukoll bħala ALI, Salem, magħruf ukoll bħala BIN KHALID, Fahd Bin Adballah,
magħruf ukoll bħala HENIN, Ashraf Refaat Nabith, magħruf ukoll bħala WADOOD, Khalid Adbul) imwieled fl-

14 ta' April 1965 jew l-1 ta' Marzu 1964 fil-Pakistan, Numru tal-passaport 488555.
8.

SHAHLAI Abdul Reza (magħruf ukoll bħala Abdol Reza Shala'i, magħruf ukoll bħala Abd-al Reza Shalai, magħruf

ukoll bħala Abdorreza Shahlai, magħruf ukoll bħala Abdolreza Shahla'i, magħruf ukoll bħala Abdul-Reza Shahlaee,
magħruf ukoll bħala Hajj Yusef, magħruf ukoll bħala Haji Yusif, magħruf ukoll bħala Hajji Yasir, magħruf ukoll
bħala Hajji Yusif, magħruf ukoll bħala Yusuf Abu-al-Karkh), imwieled bejn wieħed u ieħor fl-1957 fl-Iran. Indirizzi:
(1) Kermanshah, l-Iran, (2) Bażi Militari ta' Mehran, Provinċja ta' Ilam, l-Iran.
9.

SHAKURI Ali Gholam, imwieled bejn wieħed u ieħor fl-1965 f'Teheran, l-Iran.

10. SOLEIMANI Qasem (magħruf ukoll bħala Ghasem Soleymani, magħruf ukoll bħala Qasmi Sulayman, magħruf ukoll
bħala Qasem Soleymani, magħruf ukoll bħala Qasem Solaimani, magħruf ukoll bħala Qasem Salimani, magħruf
ukoll bħala Qasem Solemani, magħruf ukoll bħala Qasem Sulaimani, magħruf ukoll bħala Qasem Sulemani),
imwieled fil-11 ta' Marzu 1957 fl-Iran. Ċittadin Iranjan. Passaport: 008827 (Diplomatiku Iranjan), maħruġ fl-1999.
Titolu: Maġġur Ġeneral
II.

GRUPPI U ENTITAJIIET

1.

“L-Organizzazzjoni Abu Nidal” — “ANO” (magħrufa wkoll bħala l-“Kunsill Rivoluzzjonarju tal-Fatah”, magħrufa
wkoll bħala l-“Brigati Rivoluzzjonarji Għarab”, magħrufa wkoll bħala s-“Settembru l-Iswed”, magħrufa wkoll bħala l“Organizzazzjoni Rivoluzzjonarja tal-Musulmani Soċjalisti”.

2.

Il-Brigata tal-Martri ta' Al-Aqsa.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

“Babbar Khalsa”.

5.

“Il-Partit Komunista tal-Filippini”, inkluża l-“Armata l-Ġdida tal-Poplu” — “NPA”, il-Filippini.

6.

“Gama'a al-Islamiyya” (magħruf ukoll bħala “Al-Gama'a al-Islamiyya”) (il-“Grupp Iżlamiku” — “IG”).

7.

“İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” — “IBDA-C” (il-“Front Kbir Iżlamiku tal-Ġellieda tal-Lvant”.

8.

“Hamas”, inkluż “Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

Il-“Fergħa Militari ta' Hizballah” (magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari tal-Hezbollah”, magħrufa wkoll bħala l“Fergħa Militari ta' Hizbullah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari ta' Hizbollah”, magħrufa wkoll bħala l“'Fergħa
Militari ta' Hezballah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari ta' Hisbollah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari
ta' Hizbu'llah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari ta' Hizb Allah”, magħrufa wkoll bħala l-“Kunsill tal-Ġihad”
(u l-unitajiet kollha li jirrappurtaw lilha, inkluża l-Organizzazzjoni Esterna tas-Sigurtà)).

10. “Hizbul Mujahideen” — “HM”.
11. Hofstadgroep.
12. Il-“Federazzjoni Internazzjonali taż-Żgħażagħ Sikh” — “ISYF”.
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13. “Khalistan Zindabad Force” — “KZF”.
14. Il-“Partit tal-Ħaddiema tal-Kurdistan” — “PKK” (magħruf ukoll bħala “KADEK”, magħruf ukoll bħala “KONGRA-GEL”).
15. It-“Tigri għal-Liberazzjoni tat-Tamil Eelam” — “LTTE”.
16. “Ejército de Liberación Nacional” (l-“Armata għal-Liberazzjoni Nazzjonali”).
17. Il-“Ġiħad Iżlamika tal-Palestina” — “PIJ”.
18. “Front Popolari għal-Liberazzjoni tal-Palestina” — “PFLP”.
19. Il-“Front Popolari għal-Liberazzjoni tal-Palestina — Kmand Ġenerali” (magħruf ukoll bħala “PFLP — Kmand
Ġenerali”).
20. “Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — “FARC” (il-“Forzi Armati Rivoluzzjonarji tal-Kolombja”).
21. “Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” — “DHKP/C” (magħruf ukoll bħala “Devrimci Sol” (ix-“Xellug Rivoluz
zjonarju”), magħruf ukoll bħala “Dev Sol”) (“Armata/Front/Partit Rivoluzzjonarju għall-Ħelsien tal-Poplu”).
22. “Sendero Luminoso” — “SL” (it-“Triq li Tiddi”).
23. “Teyrbazen Azadiya Kurdistan” — “TAK” (magħruf ukoll bħala l-“Falkuni għall-Ħelsien tal-Kurdistan”, magħruf ukoll
bħala l-“Isqra għall-Ħelsien tal-Kurdistan”).
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DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2015/2431
tal-21 ta' Diċembru 2015
li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/512/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet
tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,
Billi:
(1)

Fil-31 ta' Lulju 2014 il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2014/512/PESK (1).

(2)

Fid-19 ta' Marzu 2015, il-Kunsill Ewropew qabel li kellhom jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikun hemm rabta
ċara bejn id-durata tal-miżuri restrittivi stabbiliti fid-Deċiżjoni 2014/512/PESK u l-implimentazzjoni sħiħa talftehimiet ta' Minsk.

(3)

Il-ftehimiet ta' Minsk mhux ser ikunu implimentati b'mod sħiħ sal-31 ta' Diċembru 2015. Id-Deċiżjoni
2014/512/PESK għandha għalhekk tiġġedded għal sitt xhur oħra sabiex il-Kunsill ikun jista' jivvaluta aktar limplimentazzjoni ta' dawk il-ftehimiet.

(4)

Id-Deċiżjoni 2014/512/PESK għandha għalhekk tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 9(1) tad-Deċiżjoni 2014/512/PESK huwa sostitwit b'dan li ġej:
“Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sal-31 ta' Lulju 2016.”.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Diċembru 2015.
Għall-Kunsill
Il-President
J. ASSELBORN

(1) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/512/PESK tal-31 ta' Lulju 2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw
is-sitwazzjoni fl-Ukrajna (ĠU L 229. 31.7.2014, p.13).
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DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2432
tat-18 ta' Settembru 2015
dwar l-għajnuna mill-Istat SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)) mogħtija mill-Ġermanja
għal testijiet tal-kwalità tal-ħalib skont il-Liġi dwar il-Ħalib u x-Xaħam
(notifikata bid-dokument C(2015) 6295)
(It-test bil-Ġermaniż biss huwa awtentiku)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu talArtikolu 108(2) tiegħu,
Wara li stiednet lill-partijiet interessati kollha sabiex iressqu l-kummenti tagħhom skont l-imsemmija dispożizzjoni (1),
Billi:

1. PROĊEDURA
(1)

Permezz tal-ittri datati t-28 ta' Novembru 2011 u s-27 ta' Frar 2012, il-Kummissjoni Ewropea (minn hawn 'il
quddiem: “il-Kummissjoni”) staqsiet lill-Ġermanja għal aktar informazzjoni dwar ir-Rapport Annwali tal-2010
dwar l-Għajnuna mill-Istat fis-settur tal-agrikultura li l-Ġermanja kienet issottomettiet skont l-Artikolu 21(1) tarRegolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta' Marzu 1999. (2) Il-Ġermanja wieġbet il-mistoqsijiet talKummissjoni permezz tal-ittri datati s-16 ta' Jannar 2012 u s-27 ta' April 2012. Fid-dawl tat-tweġibiet talĠermanja, irriżulta li l-Ġermanja kienet tat għajnuna finanzjarja lis-settur tal-ħalib Ġermaniż skont il-Gesetz über
den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten tal-1952 (minn hawn 'il quddiem: “Milch- und Fettgesetz” [Il-Liġi
dwar il-Ħalib u x-Xaħam] jew “l-MFG”).

(2)

Permezz tal-ittra datata t-2 ta' Ottubru 2012, il-Kummissjoni informat lill-Ġermanja li l-miżuri inkwistjoni kienu
ġew irreġistrati bħala għajnuna mhux notifikata taħt in-numru SA.35484 (2012/NN). Permezz tal-ittri datati s16 ta' Novembru 2012, is-7, it-8, il-11, it-13, l-14, il-15 u d-19 ta' Frar, il-21 ta' Marzu, it-8 ta' April, it28 ta' Mejju, l-10 u l-25 ta' Ġunju u t-2 ta' Lulju 2013, il-Ġermanja ssottomettiet aktar informazzjoni.

(3)

Permezz tal-ittra tas-17 ta' Lulju 2013 (C(2013) 4457 finali) il-Kummissjoni informat lill-Ġermanja li kienet
iddeċidiet li ser tagħti bidu għall-proċedura stipulata fl-Artikolu 108(2) tat-TFUE (3) (minn hawn 'il quddiem: “idDeċiżjoni tal-ftuħ”) fir-rigward ta' ċerti miżuri sekondarji taħt l-MFG. Fl-istess ittra, il-Kummissjoni indikat li
miżuri sekondarji oħrajn kienu kompatibbli mas-suq intern, kemm fil-perjodu bejn it-28 ta' Novembru 2001 u l31 ta' Diċembru 2006 jew fil-perjodu li beda mill-1 ta' Jannar 2007 kif ukoll fiż-żewġ perjodi, jew li miżuri
sekondarji ulterjuri ma kinux jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 107(1) tat-TFUE jew li ma kinux
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

(4)

Fil-każ tal-għajnuna koperta minn din id-Deċiżjoni relatata mat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib f'Baden-Württemberg
u fil-Bavarja, il-Kummissjoni sabet li kienet kompatibbli mas-suq intern għall-perjodu ta' bejn it28 ta' Novembru 2001 u l-31 ta' Diċembru 2006.

(5)

Madankollu, il-Kummissjoni esprimiet id-dubji tagħha dwar il-kompatibbiltà tal-istess testijiet tal-kwalità tal-ħalib
mas-suq intern għall-perjodu li beda mill-1 ta' Jannar 2007.

(6)

Din id-Deċiżjoni tirrigwarda esklussivament it-testijiet tal-kwalità tal-ħalib li saru fil-perjodu li beda mill1 ta' Jannar 2007.

(1) ĠU C 7, 10.1.2014, p. 8.
(2) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta' Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1).
(3) B'effett mill-1 ta' Diċembru 2009, l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat dwar il-KE saru l-Artikoli 107 u 108, rispettivament tat-TFUE. Iż-żewġ
settijiet ta' dispożizzjonijiet huma, sostanzjalment, identiċi. Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, ir-referenzi għall-Artikoli 87 u 88 tatTrattat dwar il-KE għandhom jinftiehmu bħala referenzi għall-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE, fejn xieraq.
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(7)

Permezz tal-ittra datata l-20 ta' Settembru 2013, il-Ġermanja ssottomettiet kummenti dwar id-Deċiżjoni tal-ftuħ.

(8)

Id-Deċiżjoni tal-ftuħ kienet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (4). Il-Kummissjoni stiednet lillpartijiet interessati sabiex iressqu l-kummenti tagħhom fi żmien xahar.

(9)

Il-Kummissjoni rċeviet 19-il kumment mingħand il-partijiet interessati. Waħda minn dawn il-partijiet talbet lillKummissjoni biex ma tiżvelax l-identità tagħha u tat raġunijiet validi għal dan. Sebgħa minn dawn
id-19-il kumment minn partijiet interessati, għalkemm mhux dawn tal-aħħar, kienu relatati mal-miżuri li
jirrigwardaw it-testijiet tal-kwalità tal-ħalib inkwistjoni.

(10)

Il-kummenti li waslu ntbagħtu lill-Ġermanja permezz tal-ittri tas-27 ta' Frar, it-3 ta' Marzu u t-3 ta' Ottubru 2014
mingħajr ma ġiet żvelata l-identità tal-parti interessata msemmija hawn fuq.

(11)

Għall-ewwel il-Ġermanja ma weġbitx għall-kummenti ppreżentati mill-partijiet interessati fi Frar 2014. IlĠermanja wieġbet għal opinjoni oħra li ġġib id-data tat-8 ta' Lulju 2014 permezz tal-ittra datata t3 ta' Diċembru 2014.

2. DESKRIZZJONI TAL-MIŻURI
(12)

Hawn taħt insibu deskrizzjoni tal-għajnuna finanzjarja relatata mat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib li saru f'BadenWürttemberg u fil-Bavarja, indikati fid-Deċiżjoni tal-ftuħ bħala l-miżuri sekondarji BW 1 u BY 1, li dwarhom ilKummissjoni esprimiet dubji rigward il-kompatibbiltà tagħhom mas-suq intern għall-perjodu li beda mill1 ta' Jannar 2007.

Ir-raġunijiet li wasslu lill-Kumissjoni biex tibda l-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) tat-TFUE
(13)

L-MFG hija Liġi federali li daħlet fis-seħħ fl-1952 u minn dakinhar ġiet emendata diversi drabi, l-aħħar darba fil31 ta' Ottubru 2006. Hija tikkostitwixxi l-qafas legali tal-miżuri ta' għajnuna sottostanti inkwistjoni, u l-validità
tagħha ma għandhiex limitu fiż-żmien.

(14)

Kif indikat il-Ġermanja, it-testijiet tal-kwalità tal-ħalib li saru fil-Bavarja mhumiex iffinanzjati biss minn riżorsi ta'
imposta fuq il-ħalib iżda wkoll mill-baġit tal-Land.

(15)

It-Taqsima 22(1) tal-MFG tawtorizza lil-Länder Ġermaniżi jimponu imposta fuq il-ħalib fuq l-imħaleb ibbażata fuq
il-kwantitajiet ta' ħalib ikkonsenjat. L-imposti imposti mil-Länder jammontaw sa EUR 0,0015 għal kull kg ta'
ħalib.

(16)

Il-Ġermanja fissret li l-imposta fuq il-ħalib imposta mil-Länder rispettiv mhijiex applikabbli għall-importazzjonijiet.
Iżda l-esportazzjonijiet jistgħu jkunu soġġetti għall-imposta fuq il-ħalib.

(17)

It-Taqsima 22(2) tal-MFG tipprovdi li d-dħul miksub mill-imposta fuq il-ħalib jista' jintuża biss:
1. għat-titjib u ż-żamma tal-kwalità abbażi ta' ċerti dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni;
2. għat-titjib tal-iġjene waqt il-ħlib u t-twassil, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib;
3. għar-reġistrazzjoni tar-rendiment tal-ħalib;
4. għall-għoti ta' pariri lill-operaturi dwar kwistjonijiet relatati mal-industrija tal-ħalib u t-taħriġ kontinwu ta'
impjegati żgħażagħ;
5. għar-reklamar immirat biex iżid il-konsum tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib;
6. għat-twettiq tal-kompiti konferiti mill-MFG.

(4) Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 1. Rettifika kienet ippreżentata preċedentement lill-Ġermanja permezz ta' ittra datata d9 ta' Diċembru 2013.
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It-Taqsima 22(2)(a) tal-MFG tipprovdi li, b'deroga mill-paragrafu nru 2, id-dħul iġġenerat skont l-ewwel paragrafu
jista' jintuża wkoll sabiex:
1. titnaqqas iż-żieda fl-ispejjeż tal-ġbir strutturali relatati mal-provvista ta' ħalib u krema mill-produttur għallmaħleb.
2. titnaqqas iż-żieda fl-ispejjeż ta' trasport relatati mal-provvista tal-ħalib bejn l-imħaleb fejn tali provvista hija
meħtieġa biex tiġi żgurata l-provvista tal-ħalib tax-xorb fiż-żona tal-bejgħ tal-maħleb, u
3. titjieb il-kwalità relatata mad-distribuzzjoni ċentrali tal-prodotti tal-ħalib.

(19)

It-Taqsima 22(4) tal-MFG tipprovdi li l-kontribuzzjonijiet u l-miżati mħallsa mill-imħaleb jew mill-assoċjazzjonijiet
tagħhom lill-istabbilimenti fl-industrija tal-ħalib għall-finijiet stipulati fit-tieni aragrafu jistgħu jkunu kkumpensati
kollha jew parzjalment mid-dħul iġġenerat mill-imposta fuq il-ħalib.

(20)

Baden-Württemberg u l-Bavarja jagħtu għajnuna finanzjarja għat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib indikati fid-Deċiżjoni
tal-ftuħ bħala l-miżuri sekondarji BW 1 u BY 1. Il-fondi kollha assenjati (miż-żewġ Länder ikkombinati, inklużi
riżorsi tal-baġit ġenerali tal-Land fil-każ tal-Bavarja) kienu jammontaw għal madwar EUR 9 miljuni fis-sena.

(21)

Skont it-Taqsima 10 tal-MFG, kif moqrija flimkien mat-Taqsima 1(1) tal-Verordnung über die Güteprüfung und
Bezahlung der Anlieferungsmilch (Milch-Güteverordnung [ir-Regolament dwar il-Kwalità tal-Ħalib]; minn hawn 'il
quddiem “l-MGV”) tad-9 ta' Lulju 1980, (5) min jixtri l-ħalib irid jara li, għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-kwalità, ilħalib kollu mwassal jiġi ttestjat jew jittestjawh huma stess għal dan:
— il-kontenut tax-xaħam,
— il-kontenut ta' proteini,
— il-kontenut batterjoloġiku,
— il-kontenut taċ-ċelloli somatiċi u
— il-punt ta' ffriżar.

(22)

It-testijiet imsemmija fit-Taqsima 1(1) tal-MGV huma obbligatorji għall-ħalib miksub mill-imħaleb fil-Ġermanja
(ix-xerrejja tal-ħalib).

(23)

Mhemm l-ebda Länder minbarra Baden-Württemberg u l-Bavarja, inklużi dawk il-Länder li ma jitolbux imposta
fuq il-ħalib, li jagħti għajnuna finanzjarja għat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib.

(24)

Il-bażijiet legali elenkati hawn taħt jirregolaw l-implimentazzjoni tal-miżuri sekondarji BW 1 u BY 1:
— it-Taqsima 22(2), il-punt 1, tal-MFG;
— l-MGV tad-9 ta' Lulju 1980;
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-MGV tat-18 ta' Mejju 2004; (6)
— il-Komunikazzjoni dwar l-approvazzjoni tal-Milchprüfring Baden-Württemberg e.V. [l-Aġenzija tal-Ittestjar ta'
Baden-Württemberg], kif emendata fil-21 ta' Lulju 2004 (7);
— it-Taqsimiet 23 u 44 tal-Ordni tal-Baġit tal-Land ta' Baden-Württemberg (LHO);
— ir-Regolament dwar imposta fuq il-ħalib (BayMilchUmlV) tas-17 ta' Ottubru 2007; (8)

(5) Il-Gazzetta tal-Liġi Federali (BGBl.) I p. 878, 1081, kif emendata l-aħħar mill-Artikolu 1 tar-Regolament tas-17 ta' Diċembru 2010
(BGBl. I, p. 2132)
(6) Il-Gazzetta tal-Liġi (GBl.) Nru 8, p. 350.
(7) Il-Gazzetta tal-Istat [Staatsanzeiger] Nru 30 tat-2 ta' Awwissu 2004.
(8) GVBl 2007, p. 727, kif emendata l-aħħar mir-Regolament tad-29 ta' Novembru 2012.
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— ir-Regolament dwar l-impożizzjoni ta' imposti fir-rigward tal-industrija tal-ħalib tat-18 ta' Mejju 2004 (9),
imħassar mir-Regolament tal-Ministeru tal-Affarijiet Rurali u l-Ħarsien tal-Konsumatur tal-14 ta' Frar 2013 li
ħassar ir-Regolament dwar it-talba għal imposti fir-rigward tal-industrija tal-ħalib;
— it-Taqsimiet 23 u 44 tal-Baġit tal-Land tal-Bavarja (BayHO).
(25)

Il-Ġermanja tgħid li dawn il-miżuri mhumiex għajnuna għar-raġunijiet li ġejjin: Il-pagamenti jsiru biex
jikkumpensaw lill-aġenziji li jagħmlu t-testijiet għall-ispejjeż li jġarrbu fit-twettiq ta' kompiti pubbliċi.

(26)

Il-pagamenti jikkumpensaw għal piżijiet meħtieġa li l-Milchprüfringe ikollhom iġorru għat-twettiq ta' kompiti li
huma obbligu tal-Istat. It-testijiet jiżugraw is-sigurtà tal-prodotti bl-għan li jħarsu lill-konsumaturi mill-perikli
għas-saħħa u jipprovdu lill-pubbliku bi prodotti ta' kwalità għolja.

(27)

Partikolarment importanti huma testijiet oħrajn fuq il-ħalib mhux ipproċessat, li jmorru ferm lil hinn minn dak li
huwa meħtieġ mill-MGV. Dan jippermetti lill-aġenziji tat-testijiet li jħaddmu sistema ta' monitoraġġ tal-inibituri
sabiex jidentifikaw u, jekk ikun meħtieġ, jippenalizzaw iż-żieda ta' inibituri mal-ħalib ikkonsenjat b'mod immirat
f'każijiet ta' suspett. Il-Kummissjoni tinnota li l-għajnuna finanzjarja mħallsa fir-rigward ta' dawn it-testijiet
addizzjonali huma koperti minn Deċiżjoni separata.

(28)

Wara li l-Kummissjoni kienet irreġistrat il-miżuri kollha li jaqgħu taħt l-MFG bħala għajnuna mhux notifikata
permezz tal-ittra tat-2 ta' Ottubru 2012, Baden-Württemberg u l-Bavarja qablu li jissospendu r-rimborż talispejjeż relatati mat-testijiet uffiċjali tal-kwalità tal-ħalib li qabel kienu koperti mid-dħul mill-imposta fuq il-ħalib.
Minflok, l-industrija tal-ħalib tibda tħallas lura l-ispejjeż direttament lill-aġenziji li jagħmlu t-testijiet. Minħabba li
l-parti l-kbira tar-riżorsi tal-imposta fuq il-ħalib f'Baden-Württemberg (madwar 80 %) kienet qiegħda tintefaq fuq
l-imsemmija testijiet uffiċjali tal-ħalib ikkonsenjat, biex tissemplifika u tnaqqas il-burokrazija, Baden-Württemberg
kien abolixxa għal kollox il-ġbir tal-imposta fuq il-ħalib, mill-1 ta' Jannar 2013. Iżda fil-Bavarja, is-sospensjoni
tar-rimborż tal-ispejjeż kienet tpattiet bi tnaqqis fir-rata tal-imposta fuq il-ħalib.

Il-kummenti tal-Ġermanja tal-20 ta' Settembru 2013
(29)

Dwar is-suġġett tal-miżuri sekondarji BY 1 u BW 1 inkwistjoni, il-Ġermanja ssottomettiet il-kummenti li ġejjin u
li kienu ġew ikkoordinati bejn iż-żewġ Länder ikkonċernati.

(30)

Hija qieset li l-kumpens tal-ispejjeż għall-kontrolli ta' rutina fuq il-kwalità tal-ħalib kien legali wkoll anki wara lperjodu 2001-2006. Minħabba li t-testijiet saru minn Milchprüfring Bayern e.V. (“MPBY”)/Milchprüfring BadenWürttemberg e.V. (“MPBW”), ma kienet ingħatat l-ebda għajnuna peress li ma ngħatatx preferenza lill-industrija
tal-ħalib fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE. Anki jekk ingħatat għajnuna (li l-Ġermanja tiċħad), kellha titqies
bħala għajnuna eżistenti. Fi kwalunkwe każ, il-Ġermanja argumentat li l-miżuri BY 1 u BW 1 kienu kompatibbli
mas-suq intern. Kien biss għal raġunijiet ta' ċertezza legali li l-Bavarja kienet issospendiet temporanjament ilfinanzjament tal-imposta. Bl-istess mod, kien biss għal raġunijiet ta' ċertezza legali marbuta mas-sitwazzjoni
speċifika f'Baden-Württemberg li l-finanzjament tal-imposta u l-ġbir kienu ġew sospiżi għalkollox fil31 ta' Diċembru 2012.

(31)

Il-miżuri BY 1 u BW 1 ma kienu jinvolvu ebda għajnuna fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE peress li l-imħaleb
ma bbenefikawx mit-testijiet imwettqa minn MPBY u MPBW. B'mod partikolari, l-imħaleb ma ġew meħlusa minn
ebda spiża li normalment ikollhom iġorru. Ma kienx korrett li l-ispejjeż imġarrba fit-twettiq tal-obbligi legali
nazzjonali jitqiesu bħala spejjeż operattivi tipiċi li l-impriżi inkwistjoni, jiġifieri l-imħaleb, normalment ikollhom
iġarrbu huma stess.

(32)

L-ispejjeż li impriża “normalment” ikollha ġġarrab kienu ġejjin minn rekwiżiti stipulati bil-liġi nazzjonali (test
anċillari). Dan wassal għall-mistoqsija rigward il-piżijiet li impriża “normalment” ikollha ġġorr. Rigward skemi ta'
taxxa, il-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet li ma jeżisti l-ebda vantaġġ (selettiv) li huwa rilevanti mill-aspett ta'
għajnuna mill-Istat meta japplikaw arranġamenti ta' taxxa differenti f'reġjuni differenti ta' Stat Membru. Il-qafas ta'
referenza għall-iskemi ta' taxxa ma kienx jeħtieġ neċessarjament li jkun definit fil-konfini tal-Istat Membru
kkonċernat, u għalhekk miżura li tagħti vantaġġ f'parti waħda tat-territorju nazzjonali ma kinitx selettiva għal dik
ir-raġuni biss għall-finijiet tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE (10).

(9) GBl. p. 350.
(10) Is-sentenza tal-Qorti tas-6 ta' Settembru 2006, Il-Portugall vs il-Kummissjoni, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, il-paragrafu 56.
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(33)

L-istess japplika meta dan jiġi applikat għall-ħlas tal-ispejjeż ta' testijiet tal-kwalità tal-ħalib. Peress li s-setgħat
jingħataw fuq bażi Federali, “it-tassazzjoni normali” fil-Ġermanja kienet tirriżulta biss minn interazzjoni bejn illiġi Federali u tal-Land. Għaldaqstant, l-ispejjeż tal-ittestjar tal-ħalib ma kinux jikkostitwixxu spejjeż operattivi
tipiċi għall-imħaleb.

(34)

Il-liġi Federali ma kinitx tistipula li l-imħaleb għandhom iġorru l-ispejjeż tat-testijiet tal-kwalità. Il-kwistjoni ta'
min kellu jġorr l-ispejjeż ma kinitx iddeterminata mill-MFG u lanqas mill-MGV. It-Taqsima 1(1) tal-MGV taqra kif
ġej: “Min jixtri l-ħalib għandu jiżgura, għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-kwalità […] li l-ħalib ikkonsenjat kollu jiġi
ttestjat jew jittestjah huwa stess skont it-Taqsima 2(1) sa (8).”

(35)

It-Taqsima 2(8) tipprovdi biss li mhumiex l-imħaleb iżda korpi awtorizzati għall-ittestjar li għandhom jagħmlu ttestijiet. “L-analiżijiet jistgħu jsiru biss minn korpi tal-ittestjar awtorizzati minn awtorità kompetenti taħt il-liġi talLand. L-awtorità kompetenti taħt il-liġi tal-Land tista' tippermetti li t-testijiet isiru mix-xerrej innifsu.”

(36)

Għaldaqstant, il-Liġi Federali (l-MFG u l-MGV) stipulat biss li x-xerrejja tal-ħalib għandhom id-dmir li jiżguraw li
jsiru l-analiżijiet. Għalhekk, taħt it-Taqsima 10(2) tal-MFG, il-kompetenza biex jiġi ddeterminat kif jiġi
implimentat l-ittestjar tal-ħalib fil-prattika (b'mod partikolari fir-rigward ta' min iġarrab l-ispejjeż) hija r-respon
sabbiltà tal-Länder.

(37)

Għaldaqstant kienet il-liġi tal-Land li tiddetermina jekk it-testijiet isirux minn korp li jagħmel it-testijiet jew mixxerrej innifsu. Il-kwistjoni ta' min kien obbligat iħallas l-ispejjeż (ix-xerrej jew il-korp li jagħmel it-testijiet) setgħet
ukoll tiġi deċiża mil-Land inkwistjoni. Minħabba f'hekk, kienu jeżistu arranġamenti differenti fil-Ġermanja dwar ilkwistjoni ta' min kien meħtieġ iħallas l-ispejjeż. Skont il-każistika msemmija hawn fuq, dawn kienu jifformaw ilqafas ta' referenza għas-soluzzjoni tal-kwistjoni dwar liema spejjeż għandha ġġarrab “normalment” impriża.

(38)

Għalhekk fil-Bavarja, l-MPBY kienet responsabbli mill-ittestjar tal-ħalib. Kienet l-uniku korp awtorizzat biex
jagħmel it-testijiet fil-Bavarja. Kienet twettaq kompiti pubbliċi bħala organizzazzjoni tal-ittestjar indipendenti u
għalhekk kienet soġġetta għal kontroll kontinwu mill-Istat. L-ispejjeż li ġarrbet f'dan ir-rigward kienu parzjalment
koperti mill-imposta mitluba skont it-Taqsima 22 tal-MFG u parzjalment, kif ikkomunikat mill-Ġermanja, millbaġit ġenerali. Peress li l-Länder għandhom is-setgħa li jirregolaw min huwa meħtieġ li jġarrab l-ispejjeż għaż-żona
partikolari tagħhom, ma ġewx iffavoriti ċerti impriżi fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE jekk it-testijiet talkwalità ġew kompletament jew parzjalment iffinanzjati f'Land partikolari mill-imposta fuq il-ħalib. Il-Liġi Federali
ma kinitx il-qafas ta' referenza korrett għad-determinazzjoni ta' min għandu jġarrab l-ispejjeż. Għaldaqstant kien
irrilevanti li f'Länder oħrajn minbarra Baden-Württemberg u l-Bavarja dan l-iffinanzjar (parzjali) mill-imposta ma
seħħx.

(39)

Fil-Bavarja u f'Baden-Württemberg l-impriżi kollha kellhom iġarrbu l-ispejjeż indaqs. Għaldaqstant ma kien hemm
l-ebda preferenza (selettiva) ta' ċerti impriżi fuq oħrajn.

(40)

Aspett ieħor ukoll wera li ma kien hemm l-ebda favoreġġament ta' mħaleb li kien rilevanti mill-perspettiva ta'
għajnuna mill-Istat, jiġifieri, il-fatt li l-imħaleb kellhom xorta waħda jħallsu l-ispejjeż li normalment ikollhom
iħallsu minħabba li kienu meħtieġa min-naħa tagħhom iħallsu kontribut akbar mill-imposta fuq il-ħalib. Parti biss
mill-imposta fuq il-ħalib intużat għall-iffinanzjar tal-ittestjar tal-ħalib. Meta l-livell ta' finanzjament għall-ittestjar
tal-ħalib intemm fid-dawl tal-proċeduri tal-Kummissjoni, ir-rata tal-imposta tnaqqset ukoll. Il-kumpens li rċevew limħaleb fir-rigward tat-testijiet tal-kwalità b'hekk żdied sabiex ipatti għall-finanzjament aktar baxx mill-imposta.
Il-Qorti tal-Ġustizzja kienet iddeċidiet f'dan ir-rigward li ma jeżisti l-ebda vantaġġ meta kontribut jikkorrispondi
għall-ispiża ekonomika attwali tal-benefiċċji pprovduti inkumpens (11). Din ir-rabta bejn il-benefiċċju u lkorrispettiv imħallas għalih kienet teżisti fil-każ ta' imposti (parafiskali) jekk l-imposti kienu jinġabru
b'konnessjoni ma' għan speċifiku. Kif kienet stabbilixxiet il-Kummissjoni nnifisha (12), tali “ipotekar” kien jeżisti
f'dan il-każ. Peress li l-benefiċċju (kontribut għall-imposta) kien jaqbeż il-korrispettiv (spejjeż aktar baxxi tattestijiet tal-ħalib) f'dan il-każ, kwalunkwe vantaġġ li jiġi mill-aspett tal-għajnuna mill-Istat jista' jiġi eskluż.

(41)

Sussidjarjament, il-Ġermanja ddikjarat li l-miżuri sekondarji inkwistjoni kienu jikkostitwixxu għajnuna eżistenti.

(42)

Il-bażi għall-iffinanzjar tat-testijiet mid-dħul iġġenerat mill-imposta kienet it-Taqsima 22(2), il-punt 1, tal-MFG. Lgħajnuna mogħtija skont dik id-dispożizzjoni kienet (l-aktar) għajnuna eżistenti u għaldaqstant soġġetta għallanterjorità. L-istatus tal-għajnuna bħala għajnuna eżistenti la kien imminat minn xi bidla u lanqas minn xi miżura
xierqa.

(11) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta' Mejju 2003, Freskot, C-355/00, ECLI:EU:C:2003:298, il-paragrafu 84.
(12) Id-Deċiżjoni tal-Ftuħ, il-paragrafi 265 et seq.
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(43)

L-Artikolu 1(b)(i) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 ipprovda li “għajnuna eżistenti” tiġbor fiha għajnuna li “lgħajnuna kollha li eżistiet qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat fi Stati Membri rispettivi, li jfisser, skemi ta' għajnuna
u għajnuna individwali li daħħlu fis-seħħ qabel, u għadhom jgħoddu wara, id-dħul fis-seħħ tat-Trattat”. L-MFG
tfasslet fl-1952 u kienet baqgħet fis-seħħ mingħajr emendi sostanzjali minn dakinhar 'l hawn. L-iskema ta'
għajnuna kienet għalhekk ġiet introdotta ferm qabel id-data rilevanti li tikkwalifika (l-1 ta' Jannar 1958).

(44)

Skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 108(3) tat-TFUE, l-għajnuna eżistenti titlef il-protezzjoni tagħha taħt ilklawżola tal-anterjorità u jkollha tiġi nnotifikata jekk tinbidel. Skont il-każistika stabbilita u l-prattika tad-deċiżjo
nijiet, l-għajnuna tista' biss titqies li nbidlet fit-tifsira tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 108(3) tat-TFUE jekk tkun
ġiet emendata b'mod sostanzjali.

(45)

Emenda tkun rilevanti biss jekk taffettwa n-natura essenzjali tal-għajnuna, jekk l-għajnuna tingħata fuq bażi legali
differenti jew jekk temenda l-kamp ta' applikazzjoni tal-iskema. Il-(possibbiltà tal-applikazzjoni) l-iskema ta'
għajnuna ma kinitx ġiet emendata b'mod sostanzjali mill-1958. B'mod partikolari, it-Taqsima 22(2) tal-MFG, li
sservi bħala bażi għall-miżuri inkwistjoni, kienu sarulha biss bidliet żgħar, u l-punt 1 ta' din id-dispożizzjoni, li
huwa rilevanti għal dan il-każ, kien baqa' kompletament l-istess. Il-punt 5 biss tat-Taqsima 22(2), li mhuwiex
rilevanti għal dan il-każ, kien ġie emendat.

(46)

L-emendi għad-dispożizzjonijiet tal-Länder individwali ma affettwawx il-kamp ta' applikazzjoni jew in-natura talmiżuri inkwistjoni. Tabilħaqq, l-iskopijiet li għalihom id-dħul mill-imposta seta' jintuża kienu stipulati mitTaqsima 22(1) tal-MFG. Kieku ġew emendati regoli proċedurali individwali, l-għajnuna eżistenti kienet tinbidel fittifsira tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 108(3) tat-TFUE biss kieku l-kompatibbiltà tagħha mas-suq intern kienet
ġiet affettwata. Fil-każ tal-Bavarja, ir-Regolament rilevanti dwar l-imposta fuq il-ħalib (BayMilchUmlV) kien
jirregola biss id-dettalji, eż. rigward il-ġbir tal-imposta, u l-istess kien japplika għal Baden-Württemberg. L-aspetti
relatati mal-kompatibbiltà tal-għajnuna mas-suq intern, jiġifieri l-provenjenza tal-fondi (l-imposta skont itTaqsima 22(1)) u l-iskop li għalihom kienu sejrin jintużaw (it-Taqsima 22(2)) kienu, madankollu, diġà stabbiliti
biżżejjed fl-MFG.

(47)

Ir-rati tal-imposta applikati fiż-żewġ Länder kienu wkoll waqgħu b'mod stabbli mill-1984. Ir-rati baxxi tal-imposti
ma setgħux jimminaw il-kompatibbiltà tal-iskema ta' għajnuna.

(48)

Il-fatt li xi wħud mill-fondi possibbilment ingħataw fuq il-bażi tal-MFG f'każijiet individwali u għal ftit żmien
biss (13) ma kienx itellef milli jitqiesu bħala għajnuna eżistenti. Din l-għajnuna ngħatat fuq il-bażi tal-MFG, li
kienet skema ta' għajnuna, u għalhekk, min-natura tagħha, tiddeskrivi l-għajnuna individwali purament f'termini
astratti. Barra minn hekk, skema ta' għajnuna mhux bilfors kellha tintuża fuq bażi kontinwa.

(49)

Il-miżuri xierqa li jinsabu fil-Linji Gwida tal-Komunità dwar l-Għajnuna mill-Istat fis-Settur tal-Agrikultura
2000-2006 (14) (minn hawn 'il quddiem: “il-Linji Gwida 2000-2006”) u fil-Linji Gwida tal-Komunità dwar lGħajnuna mill-Istat fis-Settur tal-Agrikultura u l-Forestrija 2007-2013 (15) (minn hawn 'il quddiem: “il-Linji Gwida
2007-2013”) ma kinux japplikaw għall-miżuri rilevanti f'dan il-każ, li jfisser li baqgħu jkunu għajnuna eżistenti.
Il-miżuri xierqa jkollhom jirrigwardaw b'mod speċifiku l-għajnuna inkwistjoni u jiddeterminaw li ma kinitx
kompatibbli mas-suq intern.

(50)

Il-Linji Gwida 2007-2013 ma indirizzawx il-kwistjoni tal-kompatibbiltà tal-għajnuna għall-kontrolli tal-kwalità
tal-ħalib, għall-inqas mhux fid-dettall meħtieġ. F'dan il-kuntest, il-Ġermanja rreferiet għall-paragrafi 108 u 109
tal-Linji Gwida 2007-2013.

(51)

Il-klassifikazzjoni ta' għajnuna fil-Linji Gwida 2007-2013 u fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE)
Nru 1857/2006 (16) tagħmel distinzjoni bejn “l-għajnuna fis-settur tat-trobbija tal-bhejjem” u “l-għajnuna għallipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli”. Il-paragrafu 108 tal-Linji Gwida 2007-2013 kien
jirrigwarda biss b'mod ċar l-għajnuna lill-azjendi tal-bhejjem peress li kien relatat mal-“kwalità ġenetika talbhejjem tal-Komunità”. L-esperjenza kienet “uriet li din l-għajnuna għandha tinżamm biss meta verament

(13)
(14)
(15)
(16)

Ara d-Deċiżjoni tal-Ftuħ, il-premessa 147.
ĠU C 28, 1.2.2000, p. 2.
ĠU C 319, 27.12.2006, p. 1.
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 tal-15 ta' Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat għal
għajnuna mill-Istat għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE)
Nru 70/2001 (ĠU L 358, 16.12.2006, p. 3).
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tikkontribwixxi għall-konservazzjoni u t-titjib tal-kwalità ġenetika tal-bhejjem”. L-introduzzjoni ta' tekniki
innovattivi ta' tnissil tal-bhejjem tkun kompatibbli ma' dan, filwaqt li l-appoġġ għall-konservazzjoni ta' annimali
ta' tnissil ma jkunx. Il-paragrafu 109 tal-Linji Gwida 2007-2013 jista' jinftiehem biss li jfisser li għandu
jikkunsidra dan l-għarfien dwar il-konservazzjoni tal-kwalità ġenetika tal-bhejjem (il-paragrafu108) peress li din
kienet l-unika ħaġa li ttratta.

(52)

L-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006, li għalih jirreferi l-paragrafu 109 tal-Linji Gwida 2007-2013,
kien jirrigwarda “l-għajnuna lis-settur tat-trobbija tal-bhejjem” u mhux il-kontrolli tal-kwalità tal-ħalib fis-sens
rilevanti għal dan il-każ. L-Artikolu 16(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 kien jittratta l-kontrolli talkwalità tal-ħalib b'relazzjoni mat-tnissil tal-annimali. Dan kien ċar mill-kuntest tad-dispożizzjoni, li stipulat li leżenzjoni kienet estiża għall-għajnuna (sa rata ta' 70 %) biex tiġi ddeterminata l-kwalità ġenetika jew ir-rendiment
tal-bhejjem. Jekk il-kontrolli ta' rutina tal-kwalità tal-ħalib kienu esklużi minn dan, allura dan kien jirrigwarda biss
il-kontrolli li ġeneralment isiru għad-determinazzjoni tar-rendiment tal-annimali. L-eċċezzjoni kienet tirrigwarda
biss lill-kontrolli ta' rutina tal-kwalità tal-ħalib li jsiru direttament fuq il-baqra tal-ħalib minħabba li dawn ilkontrolli biss jistgħu jiddeterminaw il-karatteristiċi tal-annimal inkwistjoni. Fil-Bavarja, dawn it-testijiet tal-kwalità
fuq l-annimali kienu jsiru mil-Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV),
filwaqt li f'Baden-Württemberg kienu jsiru mil-Landesverband Baden-Württemberg für Leistungsprüfungen in der
Tierzucht e.V.

(53)

Għall-kuntrarju, it-testijiet tal-kwalità tal-ħalib li kienu jsiru mill-MPBY u mill-MPBW rilevanti f'dan il-każ kienu
jirrigwardaw id-determinazzjoni tal-karatteristiċi tal-ħalib innifsu (u mhux il-karatteristiċi ġenetiċi tal-baqra). Ilkaratteristiċi tal-ħalib inkwistjoni (eż. il-kontenut ta' xaħam u proteini) kienu rilevanti għall-bejgħ u l-kummerċja
lizzazzjoni tal-ħalib. Ma kinux jippermettu li jsiru inferenzi dwar annimali individwali peress li kienu jsiru b'mod
differenti. Il-kampjuni ma kinux jiġu separati biex ikun jista' jiġi identifikat minn liema baqra kienu ġejjin, iżda
minflok kienu jittieħdu mill-bawżers tal-ħalib. Dan kien ifisser li l-ħalib ma setax ikun isseparat aktar skont ilbaqra li ġie minnha peress li l-ħalib minn diversi baqar kien diġà tħallat flimkien meta ttieħed il-kampjun.

(54)

Għaldaqstant, la l-paragrafu 109 u lanqas xi dispożizzjoni oħra tal-Linji Gwida 2007-2013 ma kienu jeskludu lpossibbiltà li l-għajnuna għall-kontrolli tal-kwalità tal-ħalib kienet kompatibbli mas-suq intern. Kienet ir-respon
sabbiltà tal-Kummissjoni li turi li l-miżuri individwali kienu inkompatibbli mas-suq intern. Kwalunkwe ambigwità
fil-formulazzjoni ta' miżuri xierqa ma setgħetx tkun għad-detriment tal-Istati Membri (17).

(55)

Għalhekk l-aċċettazzjoni mill-Istat Membru meħtieġa taħt l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999
setgħet tkun effettiva biss jekk l-Istat Membru kien jaf liema miżuri kien qed jaċċetta b'mod speċifiku. Il-Länder
inkwistjoni seta' għalhekk jassumi li l-miżuri kkontestati kienu kompatibbli mas-suq intern. Jekk il-Kummissjoni
kellha l-intenzjoni li tikkunsidra t-testijiet tal-kwalità tal-ħalib tal-Bavarja u ta' Baden-Württemberg inkompatibbli
mas-suq komuni, setgħet (espressament) tagħmel dan bl-istess mod kif għamlet dan f'deċiżjonijiet oħrajn (18). IlKummissjoni ma kinitx, madankollu, iddiskutiet il-kwistjoni tal-kompatibbiltà mas-suq intern tal-finanzjament
tat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib fil-Bavarja u f'Baden-Württemberg permezz ta' imposta. Fid-dawl tal-kliem tal-Linji
Gwida 2007-2013, li ftit li xejn huwa ċar, kien ikun meħtieġ skont il-prinċipji ġenerali taċ-ċertezza legali u
kooperazzjoni sinċiera (l-Artikolu 4(3) tat-TUE) li tindirizza b'mod speċifiku dawn il-miżuri, b'mod partikolari
peress li l-Länder inkwistjoni kienu assumew li l-miżuri sekondarji BY 1 u BW 1 ma kienu jinvolvu ebda
għajnuna.

(56)

Għaldaqstant il-Linji Gwida 2007-2013 ma għandhomx jinftiehmu li jfissru li l-miżuri implimentati skont itTaqsima 22(2)(1) tal-MFG kienu inkompatibbli mas-suq intern. Għaldaqstant, l-iffinanzjar tat-testijiet tal-kwalità
tal-ħalib fil-Bavarja u f'Baden-Württemberg permezz ta' imposta (BY 1/BW 1) ma kienx jaqa' taħt id-definizzjoni
ta' miżuri xierqa.

(57)

Sussidjarjament, il-Ġermanja argumentat ukoll li l-miżuri kienu kompatibbli mas-suq intern anki jekk jikkos
titwixxu għajnuna.

(58)

Ma jirriżultax mill-Artikolu 16(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 li kien inkompatibbli mas-suq intern li
tingħata għajnuna għall-kontrolli tal-kwalità tal-ħalib. Taħt dik id-dispożizzjoni, dawn ma kinux “awtomati
kament” kompatibbli mas-suq intern u b'hekk eżenti mir-rekwiżit ta' notifikazzjoni. Madankollu, il-Kummissjoni
setgħet tiddeċiedi f'każ individwali li l-għajnuna kienet kompatibbli mas-suq intern.

(17) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta' Frar 1988, Il-Kummissjoni vs Il-Pajjiżi l-Baxxi, 213/85, ECLI:EU:C:1988:39, il-paragrafu 29
et seq.
(18) Ara, pereżempju, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Marzu 2012 fil-Każ E 10/2000 — Anstaltslast und Gewährträgerhaftung.
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L-għajnuna allegata għall-imħaleb tal-Bavarja/Baden-Württemberg kienet fi kwalunkwe każ kompatibbli mas-suq
intern skont l-Artikolu 107(3)(c) tat-TFUE. Din l-opinjoni kienet ukoll sostnuta mill-fatt li din il-forma ta'
għajnuna kienet kompatibbli mas-suq intern taħt il-punt 13.3 tal-Linji Gwida 2000-2006, kif kienet irrikonoxxiet
il-Kummissjoni stess fid-Deċiżjoni tal-Ftuħ (il-paragrafi 164 et seq.). B'mod partikolari, din tirrigwarda kontrolli
previsti li jsiru minn partijiet terzi. Il-kompatibbiltà mas-suq intern hija kkonfermata wkoll mill-fatt li l-imħaleb
infushom kienu jħallsu l-ispejjeż tal-kontrolli ta' kwalità permezz tal-imposta fuq il-ħalib. Dan naqqas kwalunkwe
vantaġġ potenzjali li l-imħaleb setgħu jiksbu (19). Il-kompetizzjoni bejn l-imħaleb ma kinitx imminata mis-sistema
differenti, irrispettivament minn jekk l-ispejjeż kienu mħallsa direttament jew permezz ta' imposta. Il-konklużjoni
kienet li l-imħaleb kienu jġorru l-ispejjeż fi kwalunkwe każ. Ma kienx ċar kif il-kompatibbiltà mas-suq intern ta'
għajnuna li kienet ġiet inkluża b'mod espliċitu fil-Linji Gwida 2000-2006 kellha tinbidel mill-2007.

Kummenti mingħand il-partijiet interessati

(60)

Bejn il-5 u s-7 ta' Frar 2014, il-Kummissjoni rċeviet total ta' seba' ittri minn partjiet interessati b'kummenti dwar
l-għajnuna mogħtija għat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib.

(61)

Fl-ittra tagħha tal-5 ta' Frar, l-MPBY argumentat li l-imħaleb ma kienu ngħataw l-ebda vantaġġ bis-saħħa talfinanzjament tal-imposti. Għaldaqstant kien kompletament inkomprensibbli kif din is-sistema fit-tul u
ġeneralment aċċettata setgħet tgħawweġ il-kompetizzjoni jew taffettwa b'mod negattiv il-kummerċ bejn l-Istati
Membri. Fil-kuntest tal-proċedura ulterjuri, għalhekk, il-miżuri msemmija [fid-Deċiżjoni tal-Ftuħ] taħt lintestatura BY 1 għandhom, wara l-eżami mill-ġdid, jitqiesu solvuti.

(62)

L-MPBW iddikjarat fil-kummenti tagħha tas-6 ta' Frar li l-pagamenti relatati mal-miżura sekondarja BW 1 ma
kinux jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-għajnuna skont l-Artikolu 107(1) tat-TFUE. B'mod partikolari, is-sistema
tat-twettiq ta' testijiet tal-kwalità fuq il-ħalib ikkonsenjat f'Baden-Württemberg ma kinitx assoċjata ma' xi spiża
għall-erarju pubbliku. Vantaġġi simili għal sussidji li jistgħu jkunu rintraċċati għal miżura tal-Istat mingħajr ma
jkun hemm ebda telf finanzjarju korrispondenti għat-Teżor, madankollu, ma kinux jaqgħu fil-kamp ta' applikazz
joni tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE (20).

(63)

Taħt it-Taqsima 22(3) tal-MFG, il-fondi miġbura kellhom jiġu ġestiti b'mod separat. Ma setgħux jintużaw sabiex
ikopru l-ispejjeż amministrattivi tal-ogħla awtoritajiet tal-Land u d-dipartimenti subordinati tagħhom. Kellhom
jintwerew fil-baġit tal-Land ta' Baden-Württemberg taħt subintestatura separata, u l-baġit irrefera espressament
għall-fatt li kienu assenjati għal skop speċifiku. Għalhekk id-dħul mill-imposta fuq il-ħalib qatt ma ntuża għal
finijiet li ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tal-MFG.

(64)

Fuq kollox, madankollu, fil-kuntest tal-kompiti assenjati lilha, l-MPBW irċeviet ħlasijiet minn riżorsi ta' imposti li
ma kinux jaqbżu r-riżorsi ffinanzjati mill-imposta. Dan kien ifisser li l-ebda fondi tal-Istat — minn taxxi jew dħul
tal-Istat ieħor, pereżempju — ma tħallsu lill-MPBW iżda biss id-dħul li ġej mill-imposta mħallsa mill-imħaleb.
Minflok, Baden-Württemberg kienet sempliċiment assumiet il-kompitu li torganizza u tqassam l-imposta fuq ilħalib. Għaldaqstant is-sistema ta' testijiet tal-kwalità fuq il-ħalib ikkonsenjat f'Baden-Württemberg ma kienet
twassal għall-ebda telf finanzjarju għat-Teżor.

(65)

Peress li Baden-Württemberg ma kien ta l-ebda sussidji minbarra l-imposta fuq il-ħalib u ma kien hemm ebda
spiża netta finanzjarja korrispondenti għall-baġit tal-Land, ma setax jagħti xi għajnuna “fil-forma ta' servizzi
ssussidjati”.

(66)

Anki jekk l-imposta fuq il-ħalib f'Baden-Württemberg kienet attribwibbli għall-Istat kontra l-kriterji stipulati millQorti tal-Ġustizzja fi PreussenElektra, ma kien hemm l-ebda vantaġġ għall-imħaleb. L-aspett tat-“trattament
favorevoli” bħala l-element ċentrali tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE ġie interpretat b'mod wiesa' skont ilġurisprudenza stabbilita u l-prattika tal-Kummissjoni (21).

(19) Il-Qafas Komunitarju 2000-2006, punt 13.4.
(20) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Marzu 2001, PreussenElektra, C-379/98, ECLI:EU:C:2001:160.
(21) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta' Diċembru 2005, L-Italja vs Il-Kummissjoni, C-66/02, ECLI:EU:C:2005:768, il-paragrafu 77;
każistika stabbilita, ara s-Sentenza tat-23 ta' Frar 1961, Limburg vs L-Awtorità Għolja, 30/59, ECLI:EU:C:1961:2. is-Sentenza tas7 ta' Marzu 2002, L-Italja vs Il-Kummissjoni, C-310/99, ECLI:EU:C:2005:768; il-paragrafu 51; is-Sentenza tal-10 ta' Jannar 2006, Cassa di
Risparmio, C-222/04, EU:C:2006:8, il-paragrafu 131.
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(67)

Taxxi parafiskali spiss kienu jifformaw il-bażi għal sistemi li jinvolvu l-provvediment ta' servizzi li huma flinteress speċifiku ta' dawk responsabbli mill-ħlas tagħhom (l-aspett tal-benefiċċju kollettiv). F'dawn is-sistemi,
dawk li jħallsu l-imposta kienu prima facie dawk stess li bbenefikaw mis-servizz iffinanzjat mill-imposta
parafiskali. Fil-każ ta' imposti parafiskali, il-każistika għalhekk kienet tiddetta li jrid jiġi eżaminat jekk is-servizz
riċevut huwiex tal-istess valur tal-kontribuzzjoni (l-imposta) imħallsa, jiġifieri li l-pagament u l-benefiċċju riċevut
huma ekwivalenti.

(68)

Din l-ekwivalenza ma għandhiex tkun eżaminata b'mod individwali iżda fil-kuntest tas-sistema ġenerali.
Għalkemm huwa veru li s-sistemi parafiskali ta' finanzjament jinvolvu tipikament ċertu element ta' ridistri
buzzjoni, jiġifieri mhux dawk kollha li jridu jħallsu jieħdu l-istess benefiċċju minn kull servizz individwali offrut,
l-aspetti tal-bilanċ u tal-ekwivalenza f'tali sistemi ma kinux imminati jekk din ir-ridistribuzzjoni isseħħ fuq il-bażi
tas-solidarjetà (22).

(69)

Il-livell tal-imposta f'Baden-Württemberg kien iddeterminat skont il-kwantità speċifika ta' ħalib ikkonsenjat.
Maħleb A li kkonsenja d-doppju tal-ħalib għall-ittestjar tal-kwalità minn MPBW ikollu jħallas eżattament iddoppju tal-imposta. Dan kien ifisser li l-kunċett tal-ekwivalenza f'termini ta' pagament u benefiċċju riċevut ma
kienx imminat.

(70)

L-awtoritajiet kompetenti f'Baden-Württemberg ma kellhom l-ebda diskrezzjoni fil-kalkolu tal-imposta fuq ilħalib. Din is-sistema kienet tiżgura wkoll li ma jkunx hemm benefiċjarji netti strutturali peress li l-imħaleb kollha
kienu obbligati jħallsu l-imposta fuq il-bażi biss tal-kwantità ta' ħalib ikkonsenjat u jirċievu servizzi mingħand
MPBW fuq dik il-bażi biss.

(71)

Għaldaqstant MPBW assumiet li ma kienet qiegħda tingħata l-ebda għajnuna, jew tal-inqas, l-ebda vantaġġ.

(72)

Fil-kummenti tagħha tal-5 ta' Frar 2014, Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e.V. iddikjarat li ssistema ta' imposta fuq il-ħalib kienet apprezzata ħafna fost il-konsumaturi, li ma kinitx meqjusa barra l-Bavarja
bħala vantaġġ li jgħawweġ il-kompetizzjoni, u li ma kinitx ikkontestata mill-imħaleb la fil-Ġermanja u lanqas
barra l-pajjiż. Għaldaqstant ma kienx jagħmel sens li t-testijiet fuq il-kwalità tal-ħalib ma setgħux ikomplu mill2007 'il quddiem. Dawn kienu u baqgħu jservu bħala garanzija għall-konsumaturi li l-ħalib kien ta' kwalità għolja
mingħajr residwi inibituri (23).

(73)

Fil-kummenti tagħha tas-7 ta' Frar 2014, id-DHB — Netzwerk Haushalt ikkunsidrat li s-servizzi pprovduti minn
muva Kempten fil-qasam tat-testijiet magħmula biex jinstabu kostitwenti nutrizzjonalment rilevanti kienu ta'
kontribut essenzjali għall-protezzjoni tal-konsumaturi u għall-informazzjoni disponibbli għalihom. Il-fatt li rriżultati tal-analiżijiet kienu newtrali u mhux influwenzati mill-imħaleb jew min-negozju, id-detezzjoni rapida ta'
kwalunkwe kontaminant perikoluż fil-ħalib u fil-prodotti tal-ħalib u, għalhekk, il-kapaċità ta' rispons mgħaġġel
f'sitwazzjoni kritika kienu kollha elementi li d-DHB — Netzwerk Haushalt kienet tapprezza. Dawn il-miżuri
għenu biex jiżguraw li ikel ta' kwalità għolja kien disponibbli għall-kummerċ u għalhekk għall-konsumaturi. Limportanza ta' dawn it-testijiet għall-konsumaturi kollha ma setgħetx tiġi injorata.

(74)

Fil-kummenti tagħha tas-6 ta' Frar 2014, it-trejdjunjin Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Allgäu indikat li lLandesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e.V. dejjem kienet meqjusa bħala assoċjazzjoni li tħares ilkonsumaturi. Bid-deċiżjoni tagħha dwar kif kellhom jintużaw ir-riżorsi mill-imposta, b'mod partikolari fir-rigward
tat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib, tista' teżerċità influwenza konsiderevoli dwar kif kienu jsiru dawn it-testijiet.

(75)

Skont l-opinjoni tal-Genossenschaftsverband Bayern e.V., kif stabbilita fil-kummenti tagħha tal-5 ta' Frar 2014, la
l-irziezet individwali u lanqas l-impriżi tal-ipproċessar tal-ħalib ma setgħu jieħdu xi tip ta' vantaġġ kompetittiv
mill-impożizzjoni tal-imposta. Meta kontrolli tal-kwalità tal-ħalib ta' rutina kienu ġew parzjalment finanzjati minn
riżorsi ta' imposti fil-passat, l-impriżi tal-ipproċessar tal-ħalib kienu ħallsu kontribuzzjonijiet lejn l-imposta u
għaldaqstant kienu jġorru l-ispiża totali ta' dan il-kofinanzjament. F'Länder Ġermaniżi oħrajn fejn ma kienet
titqiegħed l-ebda imposta, l-imħaleb ma kienu jħallsu l-ebda imposta, iżda l-korpi tal-ittestjar lanqas ma kienu
jirċievu xi riżorsi mill-imposti.

(22) Ara f'dan is-sens is-Sentenza fi Freskot, C-355/00, ECLI:EU:C:2003:298, il-paragrafu 86, l-Opinjoni tal-Avukat Ġenerali Stix-Hackl fi
Freskot, C-355/00, ECLI:EU:C:2002:658, il-paragrafi 76-77, u l-Opinjoni tal-Avukat Ġenerali Stix-Hackl f'Nazairdis, il-Kawżi Magħquda
C-266/04 sa C-270/04, C-276/04 u C-321/04 sa C-325/04, ECLI:EU:C:2005:480, il-paragrafu 51.
(23) Kummenti mill-Kummissjoni: Dan il-kumment jirrigwarda wkoll il-miżuri sekondarji tal-“monitoraġġ tal-kontaminanti” (il-miżuri
sekondarji BW 9, BY 5, HE 8, NI 2, NW 1, RP 3, SL 4 u TH 8 fid-Deċiżjoni tal-ftuħ), li mhumiex ittrattati f'din id-Deċiżjoni.
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(76)

Fl-ittra tagħha tas-7 ta' Frar 2014, il-Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen е. V. (LVN) ma
kkummentatx direttament dwar il-ħlasijiet mogħtija għat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib, iżda ċaħdet b'mod
fundamentali l-eżistenza ta' kwalunkwe għajnuna għal kwalunkwe miżura sekondarja taħt l-MFG.

(77)

Dwar il-kwistjonijiet individwali, l-LVN ressqet il-fehmiet tagħha li l-miżuri ffinanzjati mir-riżorsi tal-imposta fuq
il-ħalib ma kienu jinvolvu l-ebda telf għall-baġit tal-Land, li l-Istat ma kellu l-ebda setgħa li jiddisponi jew
jikkontrolla r-riżorsi tal-imposta fuq il-ħalib, u li l-Istat ma eżerċita l-ebda kontroll kemm fuq l-ammont talimposta kif ukoll fuq il-kontenut tal-miżuri. Għaldaqstant, il-pagamenti inkwistjoni ma setgħux jiġu attribwiti lillIstat. Barra minn hekk, l-Istat la kkontrolla l-livell tal-pagamenti u lanqas ma kien involut fl-organizzazzjoni talLVN.

(78)

Hija ddikjarat ukoll li l-LVN ma kinitx superviżjonata minn xi korpi statali iżda pjuttost mill-Kamra talAgrikoltura ta' Hannover, korp awtoregolatorju pubbliku li għalhekk ma kienx jaqa' direttament taħt l-amminis
trazzjoni pubblika.

(79)

F'kummenti addizzjonali mressqa fit-8 ta' Lulju 2014, l-LVN irreferiet fost l-oħrajn għad-Deċiżjoni talKummissjoni 2014/416/UE (24) fil-Każ Val'Hor. F'dik id-Deċiżjoni l-Kummissjoni kienet irrikonoxxiet li la s-setgħa
tal-Istat li jirrikonoxxi organizzazzjoni interprofessjonali u lanqas l-appoġġ regolatorju tiegħu fil-ġbir ta' “kontri
buzzjonijiet” relatati mas-settur (permezz tal-possibbiltà, fil-każ inkwistjoni, ta' estensjoni ta' ftehimiet) ma wasslu
għall-konklużjoni li l-miżuri implimentati mill-organizzazzjoni interprofessjonali kienu attribwibbli għall-Istat.
Jekk l-involviment tal-Istat f'sistemi parafiskali ta' finanzjament kienx iwassal biex il-vantaġġi jiġu attribwiti lillIstat bħala “għajnuna mill-Istat” kien jiddependi miċ-ċirkustanzi fil-każ individwali u fuq valutazzjoni globali li ssir
fuq dik il-bażi. L-aspetti li kienu rilevanti biex jiġi eżaminat jekk kinitx teżisti għajnuna mill-Istat, kif żviluppati
mill-każistika, kienu dawn li ġejjin:
— Min kien jiddeċiedi dwar il-ġbir u l-użu tal-fondi?
— Jekk din kienet organizzazzjoni privata, b'liema mod l-Istat influwenza din id-deċiżjoni?
— Minn liema riżorsi ġew iffinanzjati l-pagamenti?
— X'tip ta' miżuri ġew iffinanzjati?
— Mingħand min inġabru r-riżorsi?
— Min kien responsabbli għat-tnedija tal-miżura?

(80)

Permezz tar-rappreżentanti legali tagħha, l-LVN kienet eżaminat is-sitwazzjoni legali f'Länder Ġermaniżi oħrajn u
kienet waslet għall-konklużjoni li l-indikaturi għall-eżistenza ta' għajnuna mill-Istat żviluppati mill-każistika ma
kinux issodisfati, li kien ifisser li l-MFG inġenerali ma setgħetx titqies li tinkludi element ta' għajnuna.

(81)

Skont l-LVN, kienu l-assoċjazzjonijiet tal-Land li ddeċidew li jiġbru l-imposta mill-imħaleb. Taħt l-ewwel sentenza
tat-Taqsima 22(1) tal-MFG, l-imposta setgħet tinġabar biss f'konsultazzjoni mal-assoċjazzjonijiet tal-Land. Taħt ittieni sentenza tat-Taqsima 22(1) tal-MFG, kwalunkwe żieda fl-imposta kellha tintalab mill-assoċjazzjoni tal-Land.

(82)

L-arranġamenti dettaljati u l-ammont tal-imposta kienu rregolati fis-Sassonja ta' Isfel u f'Thuringia minn
Regolament dwar il-Ġbir ta' Imposta [Umlageerhebungsverordnung (UmlErhVO)] li kien inħareġ “f'konsultazzjoni”
mal-assoċjazzjoni tal-Land rilevanti.

(83)

L-assoċjazzjoni tal-Land inkwistjoni kienet tiddetermina wkoll kif kellu jintuża d-dħul mill-imposta, li kellu jiġi
amministrat b'mod separat (ara l-ewwel sentenza tat-Taqsima 22(3) tal-MFG). Għal din ir-raġuni, f'ċerti każijiet
kien saħansitra jitħallas f'kont li jappartjeni għall-assoċjazzjoni tal-Land (ara, pereżempju, it-Taqsima 3(1) tarRegolament dwar il-Ġbir ta' Imposta f'Thuringia). L-assoċjazzjonijiet tal-Land b'hekk fasslu proposta taħt irresponsabbiltà tagħhom stess fil-qasam ta' kif id-dħul għandu jintuża. F'Thuringia, pereżempju, dan seħħ fuq ilbażi ta' applikazzjonijiet sottomessi lill-assoċjazzjoni lokali tal-Land, il-Landesvereinigung Thüringer Milch
(LVTM), mill-membri tagħha (ara l-punt 6.3 tal-Linji Gwida ta' Ħidma ta' Thuringia [Thüringer Arbeitsrichtlinie]).

(24) Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/416/UE tad- 9 ta' April 2014 dwar l-iskema ta' għajnuna mill-Istat SA.23257 (12/C) [ex NN 8/10,
ex CP 157/07] implimentata minn Franza (ftehim interprofessjonali konkluż taħt l-awspiċi tal-Assoċjazzjoni Franċiża għall-valoriz
zazzjoni tal-prodotti u tas-setturi professjonali fil-qasam tal-ortikultura u tal-pajsaġġ — “Val'Hor”) (ĠU L 192, 1.7.2014, p. 59).
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(84)

Għalkemm il-proposti dwar l-użu tar-riżorsi mfassla mill-assoċjazzjonijiet tal-Land kienu “promulgati” (għasSassonja ta' Isfel, ara l-punt 6.2 tal-Linji Gwida dwar il-Pagamenti [Zuwendungsrichtlinie], u għal Thuringia, ara tTaqsima 4 tal-Ordni tal-Ġbir tal-Imposti ta' Thuringia) jew “approvati” (bħal fir-Renju tat-Tramuntana-Westphalia
u l-Bavarja) minn korp tal-Istat, dan ma kienx ifisser li l-Istat eżerċita xi influwenza sinifikanti peress li l-unika
bażi għas-“sorveljanza” mill-Istat kienet dik stipulata mit-Taqsima 22(2) tal-MFG. Għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet
inkwistjoni ma taw l-ebda setgħa akbar lill-korpi tal-Istat li jidderieġu jew jinfluwenzaw l-amministrazzjoni talfondi milli f'Doux Elevage (25).

(85)

Barra minn hekk, id-dħul mill-imposta kien tabilħaqq użat fil-Länder kollha skont il-proposti mressqa millassoċjazzjonijiet tal-Land. Dan fih innifsu kien prova biżżejjed — irrispettivament mill-arranġamenti legali
speċifiċi applikabbli — li d-dħul inkwistjoni ma kienx imputabbli lill-Istat (26).

(86)

Skont l-LVN, kull waħda mill-assoċjazzjonijiet tal-Land kellha l-istatus ta' korp pubbliku. L-istatuti tagħhom kienu
jagħmluha ċara li kienu jikkunsidraw lilhom infushom li jirrappreżentaw l-interessi tal-membri tagħhom, li kienu
ġejjin biss mill-industrija tal-ħalib (inklużi r-rappreżentanti tal-konsumaturi).

(87)

Fit-Taqsima 14 tal-MFG, l-assoċjazzjonijiet tal-Land kienu deskritti bħala organizzazzjonijiet “volontarji”
magħmulin minn negozji u konsumaturi involuti fl-industrija tal-ħalib li l-għan tagħhom kien li jiżguraw irrappreżentanza konġunta tal-interessi ekonomiċi tal-membri tagħhom.

(88)

L-assoċjazzjonijiet tal-Land kienu jvarjaw mill-Hoofdbedrijfschap Ambachte, l-assoċjazzjoni kummerċjali tal-ottiċi
fdata bil-ġbir u l-allokazzjoni ta' imposta obbligatorja għal miżuri ta' reklamar, li kienet il-kwistjoni fil-każ Pearle.
Għalkemm din l-assoċjazzjoni kummerċjali kellha l-istatus ta' korp pubbliku, il-Qorti tal-Ġustizzja sabet li ma
kinitx teżisti għajnuna mill-Istat peress li l-miżuri ta' reklamar ma kinux iffinanzjati minn riżorsi magħmulin
disponibbli għall-korpi tal-Istat iżda pjuttost minn imposti miġburin minn impriżi li joperaw fis-settur (27).

(89)

L-assoċjazzjonijiet tal-Land, bħala l-korpi kompetenti għall-ġbir u l-allokazzjoni tal-imposta fuq il-ħalib, kienu
differenti wkoll mill-kumitati agrikoli fil-każ Plans de Campagne, li ma kinux involuti fid-definizzjoni tal-miżuri
inkwistjoni u ma kellhom l-ebda diskrezzjoni fl-applikazzjoni tagħhom (28).

(90)

L-assoċjazzjonijiet tal-Land ma kinux statali u kienu kompletament korpi privati li jiddeterminaw l-ammont u lallokazzjoni tal-imposta fuq il-ħalib bħala tali b'responsabbiltà tagħhom stess.

(91)

Barra minn hekk, il-benefiċċju li kienet tgawdi minnu l-industrija tal-ħalib ma kienx qed jittieħed mit-Teżor peress
li l-imposta fuq il-ħalib inġabret mingħand operaturi li jappartjenu għall-industrija tal-ħalib, jiġifieri l-“vantaġġ”
selettiv kien ikkumpensat b'piż selettiv. Dan minnu nnifsu kien biżżejjed biex jeskludi kwalunkwe trattament
preferenzjali jew distorsjoni tal-kompetizzjoni peress li l-“vantaġġi” li gawdew l-imħaleb u l-produtturi tal-ħalib
kienu kkumpensati bil-ħlas tal-imposta.

(92)

Fil-każ Vent de Colère, il-Qorti tal-Ġustizzja kienet sabet li sistema ta' taxxi kienet tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat
peress li — wara bidla fil-liġi — il-piż ma baqax biss ikkumpensat minn taxxi mħallsa minn membri tas-settur
ekonomiku inkwistjoni (tal-enerġija) iżda minn taxxi mħallsa mill-konsumaturi aħħarin tal-elettriku residenti fitterritorju nazzjonali (29).

(93)

L-LVN ikkunsidrat ukoll li ma teżistix għajnuna mill-Istat meta tkun relatata ma' “operazzjonijiet kollettivi”
implimentati fl-interessi ta' settur speċifiku u ffinanzjati fuq il-bażi ta' kontribuzzjonijiet miġburin minn membri
ta' dak is-settur.

(94)

Il-miżuri kkontestati kienu maħsuba biss biex jippromwovu l-ħalib bħala prodott u b'hekk l-interess kollettiv talindustrija tal-ħalib. Il-miżuri inkwistjoni kienu jħarsu wkoll parzjalment l-interessi tal-konsumaturi peress li żżewġ għanijiet ma setgħux ikunu separati minn xulxin minħabba li kien hemm sovrappożizzjoni ta' interessi.

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta' Mejju 2013, Doux Elevage, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, il-paragrafu 38.
Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta' Mejju 2002, Stardust Marine, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, il-paragrafu 52.
Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta' Lulju 2004, Pearle BV, C-345/02, ECLI:EU:C:2004:448, il-paragrafu 36.
Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta' Settembru 2012, Plans de Campagne, T-139/09, ECLI:EU:T:2012:496, il-paragrafu 62.
Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta' Diċembru 2013, Vent de Colère and Others, C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851, paragrafu 11;
kif ikkonfermat b'mod ċar mill-Opinjoni tal-Avukat Ġenerali Jääskinen tal-11 ta' Lulju 2013, Vent de Colère and Others, C-262/12, ECLI:
EU:C:2013:851, paragrafu 49.
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(95)

Ir-rwol tal-Istat kien limitat għal li jagħmel mekkaniżmu ta' kumpens statutorju disponibbli għas-settur tal-ħalib
permezz tal-MFG li — min-natura tiegħu — kien jiggarantixxi li l-membri tal-industrija tal-ħalib li kienu
jibbenefikaw mill-miżuri implimentati favur il-ħalib kienu dawk stess li jikkontribwixxu għall-ispejjeż. Bħal filkażijiet Pearle, Doux Elevages u VaľHor, l-Istat b'hekk iffunzjona biss bħala faċilitatur li jippermetti li l-mekkaniżmu
ta' kumpens li kien inħoloq mis-settur privat isir obbligatorju u b'hekk jiżgura qsim ġust ta' piżijiet (30).

(96)

L-imposta kienet tnediet mill-assoċjazzjonijiet tal-Land u għalhekk mis-settur privat. L-imposta għaldaqstant
inġabret skont it-Taqsima 22 tal-MFG biss f“konsultazzjoni” mal-assoċjazzjonijiet tal-Land. L-assoċjazzjonijiet talLand infushom lanqas ma kienu prodott ta' azzjoni tal-Istat iżda pjuttost organizzazzjonijiet “volontarji”
magħmulin minn membri tal-industrija tal-ħalib (it-Taqsima 14 tal-MFG). Is-sitwazzjoni f'Thuringia, fejn lassoċjazzjoni tal-Land ma kinitx rikonoxxuta sal-1999, kienet iddokumentata b'mod ċar f'dan ir-rigward. Fuq
talba tal-Assoċjazzjoni tal-Bdiewa ta' Thuringia, il-Ministeru kompetenti “ta bidu għall-passi amministrattivi
formali” biex tinġabar l-imposta mill-imħaleb u miċ-ċentri tal-ġbir tal-ħalib. Dan għamilha sfaċċatament ċar li limposta fuq il-ħalib kienet mekkaniżmu ta' kumpens purament privat, bl-Istat jaġixxi biss bħala faċilitatur sabiex
jagħmel il-pagament tal-imposta obbligatorju (31).

(97)

Fis-sommarju tagħha, l-LVN enfasizzat dak li hija kkunsidrat kienu s-similaritajiet u d-differenzi bejn id-diversi
każijiet legali fuq naħa u l-MFG fuq naħa oħra.

(98)

Fil-każ VaľHor Deċiżjoni 2014/416/UE (riżultat: ebda għajnuna), bħal fil-każ tal-imposta fuq il-ħalib, il-fondi
nġabru u kienu allokati essenzjalment minn organizzazzjoni interprofessjonali privata u volontarja rikonoxxuta
mill-Istat, il-kontribuzzjonijiet imħallsa mill-operaturi fil-qasam intużaw biex jiffinanzjaw operazzjonijiet kollettivi
għall-benefiċċju tal-qasam, il-possibbiltà pprovduta mil-liġi ta' rikonoxximent mill-Istat tal-organizzazzjoni
interprofessjonali privata fiha nfisha ma wasslitx għas-suppożizzjoni ta' kontroll pubbliku, l-Istat ma setax fil-fatt
juża l-fondi sabiex jappoġġja ċerti negozji, u l-organizzazzjoni interprofessjonali ddeċidiet waħedha kif kellhom
jintużaw il-fondi.

(99)

Fil-każ Vent de Colère (C-262/12) (riżultat: għajnuna), għall-kuntrarju tal-imposta fuq il-ħalib, l-ammont tat-taxxa
inkwistjoni ġie stabbilit unilateralment permezz ta' digriet ministerjali mingħajr l-involviment ta' partijiet privati,
kien hemm garanzija mill-Istat, il-fondi kienu ġestiti minn korp pubbliku u ġie stabbilit mekkaniżmu ta' penali
mill-Istat.

(100) Fil-każ Doux Elevage (C-677/2011) (riżultat: ebda għajnuna), bħal fil-każ tal-imposta fuq il-ħalib, il-fondi nġabru u
kienu allokati essenzjalment minn organizzazzjoni interprofessjonali privata u volontarja rikonoxxuta mill-Istat,
il-possibbiltà pprovduta mil-liġi ta' rikonoxximent mill-Istat tal-organizzazzjoni interprofessjonali privata fiha
nfisha ma wasslitx għas-suppożizzjoni ta' kontroll pubbliku, il-fondi ġew kollha minn kontribuzzjonijiet miġburin
mingħand operaturi ekonomiċi, l-Istat ma setax fil-fatt juża l-fondi biex jappoġġja ċerti negozji, u l-organizz
azzjoni interprofessjonali ddeċidiet waħedha kif kellhom jintużaw il-fondi.

(101) Fil-każ Plans de Campagne (T-139/09) (riżultat: għajnuna), għall-kuntrarju tal-imposta fuq il-ħalib, awtorità
ddeċidiet il-livell tal-kontribuzzjonijiet, id-dħul mill-kontribuzzjonijiet kompla jiżdied b'riżorsi tal-Istat, il-miżuri
kienu definiti mill-Istat (timbru tal-kontrollur finanzjarju tal-Istat, eċċ.) mingħajr l-involviment min-naħa talkumitati tal-qasam, dawn tal-aħħar ma kellhom ebda diskrezzjoni fl-applikazzjoni tal-miżuri, u rappreżentant talMinistru ħa sehem fil-laqgħat tal-kumitati.

(102) Fil-każ Pearle (C-345/02) (riżultat: ebda għajnuna), bħal fil-każ tal-imposta fuq il-ħalib, il-fondi ntużaw biss għallfinijiet tal-qasam inkwistjoni, assoċjazzjoni ta' qasam speċifiku kienet talbet lil korp pubbliku jiġbor kontribuzzjo
nijiet sabiex timplimenta ċerti miżuri għall-benefiċċju ta' dak il-qasam, u, għall-kuntrarju tal-każ tal-imposta fuq
il-ħalib, assoċjazzjoni pubbliku u mhux privata kellha rwol importanti fil-ġbir u l-allokazzjoni tal-imposta
obbligatorja, bir-riżultat li Pearle dehret aktar problematika mill-imposta fuq il-ħalib.
(30) Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta' Lulju 2004, Pearle BV, C-345/02, ECLI:EU:C:2004:448, paragrafu 37. Is-sentenza tal-Qorti
tal-Ġustizzja tat-30 ta' Mejju 2013, Doux Elevage, C-667/2011, ECLI:EU:C:2013:348, paragrafu 40. Id-Deċiżjoni2014/416/UE.
(31) Ara s-Sentenza tal-15 ta' Lulju 2004, Pearle BV, C-345/02, EU:C:2004:448, il-paragrafu 37; is-Sentenza tat-30 ta' Mejju 2013, Doux
Elevage, C-677/2011, ECLI:EU:C:2013:348, il-paragrafu 40.
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Is-sottomissjoni tal-Ġermanja tat-3 ta' Diċembru 2014
(103) Il-Ġermanja inizjalment ma weġbitx għall-kummenti ppreżentati mill-partijiet interessati fi Frar 2014. Il-Ġermanja
wieġbet għal opinjoni addizzjonali tal-LVN datata t-8 ta' Lulju 2014 permezz ta' ittra datata t3 ta' Diċembru 2014, kif ġej:
(104) Fil-kummenti tagħhom fil-proċedura formali ta' investigazzjoni dwar l-imposta fuq il-ħalib pprovduta fl-MFG, ilLänder Ġermaniżi inkwistjoni kienu ffukaw fuq żewġ aspetti: il-konsistenza tal-miżuri implimentati mar-rekwiżiti
materjali tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat (b'mod partikolari rigward il-kompatibbiltà tagħhom mar-rekwiżiti
tar-Regolament dwar l-Eżenzjoni tal-Agrikoltura u l-linji gwida attwali dwar l-agrikoltura), u l-kwistjoni dwar jekk
kienx hemm xi “vantaġġ” rilevanti għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE.
(105) Il-kummenti tal-LVN tat-8 ta' Lulju 2014 u l-prattika deċiżjonali attwali tal-Qrati Ewropew u tal-Kummissjoni
Ewropea ħolqu l-ħtieġa ta' kummenti oħrajn ta' natura fundamentali dwar jekk kinitx tabilħaqq teżisti għajnuna
mill-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE, u b'mod partikolari jekk l-element kostitwenti ta' għajnuna
mogħtija “permezz ta' riżorsi tal-Istat” kienx japplika.
(106) Il-kummenti tal-LVN tat-8 ta' Lulju 2014 u eżami tas-Sentenzi msemmija hawn fuq tal-inqas ħolqu dubji dwar
jekk l-element ta' għajnuna mogħtija “permezz ta' riżorsi tal-Istat” kienx japplika f'dan il-każ u jekk, allura, il-ġbir
u l-allokazzjoni tal-imposta fuq il-ħalib kinux jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat. Ir-raġunijiet għal dan kienu kif
ġej:
(107) Kif kien irriżulta mill-każijiet Val'Hor (Deċiżjoni 2014/416/UE) u Doux Élevage (C-677/11), il-miżuri ffinanzjati u
implimentati minn organizzazzjonijiet interprofessjonali privati ma kinux jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat. Lassoċjazzjonijiet tal-Land għall-ħalib li kienu jeżistu fil-Länder individwali kienu organizzazzjonijiet li setgħu
jitqiesu simili għall-organizzazzjonijiet imsemmija f'Val'Hor u Doux Élevage. Il-korpi statali qatt ma kienu membri
ta' dawn l-assoċjazzjonijiet tal-Land. Huma ħadu sehem fil-laqgħat mingħajr ebda dritt ta' vot u b'hekk kienu
essenzjalment mistiedna esterni. L-involviment ta' korpi statali fl-implimentazzjoni tal-imposta fuq il-ħalib jew filmonitoraġġ tal-konformità mal-kundizzjonijiet legali stipulati fl-MFG ma kienx jibdel il-fatt li l-assoċjazzjonijiet
tal-Land kienu l-korp kompetenti li jagħżel il-proġetti.
(108) Fir-realtà, kienu l-assoċjazzjonijiet rispettivi tal-Land li kienu jġestixxu d-dħul mill-imposta u jiddeterminaw kif
għandu jiġi allokat. L-ebda influwenza mill-Istat bħala riżultat tal-“monitoraġġ” jew l-“adozzjoni” tal-proposti talassoċjazzjoni tal-Land minn korpi tal-Istat ma kienet teżisti fir-realtà peress li dawn tal-aħħar kienu jaħdmu biss
kif ipprovdut fit-Taqsima 22(2) tal-MFG u fittxew li jeżaminaw jekk ir-rekwiżiti statutorji tat-Taqsima 22 tal-MFG
kinux qegħdin jiġu ssodisfati. Ir-riżorsi tal-imposta ntużaw skont il-proposti li l-assoċjazzjonijiet tal-Land
infushom għamlu dwar l-allokazzjoni tagħhom, fatt li, skont is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas16 ta' Mejju 2002 fil-każ Stardust Marine (C-482/99), kien jindika b'mod ċar li ma kinux riżorsi tal-Istat.
(109) L-assoċjazzjonijiet tal-Land kienu purament organizzazzjonijiet privati. Dan il-fatt, flimkien mal-osservazzjoni li lassoċjazzjonijiet tal-Land kienu jġestixxu l-imposta tal-ħalib u kif kienet tintuża, kien indikazzjoni ċara li limposta tal-ħalib ma kellhiex, skont il-każistika msemmija hawn fuq, tiġi kklassifikata bħala għajnuna mill-Istat.
(110) L-eżistenza ta' għajnuna mill-Istat kompliet tkun ikkonfutata mill-fatt li r-riżorsi tal-imposta fuq il-ħalib kienu
purament riżorsi privati. Kienu riżorsi li ġejjin mill-assi tal-impriżi privati li kienu meħtieġa jħallsu l-imposta. Filkaż tal-imposta fuq il-ħalib, ma kien hemm ebda finanzjament jew garanzija mill-Istat, għall-kuntrarju tassitwazzjoni fil-Każijiet C-262/12 (Vent de Colère) u T-139/09 (Plans de Campagne), fejn instab li l-għajnuna millIstat kienet teżisti proprju minħabba din ir-raġuni.
(111) Barra minn hekk, l-imposta fuq il-ħalib kienet miżura kollettiva u mifruxa mal-industrija kollha li, skont issitwazzjoni legali attwali kif stabbilita fil-każijiet Val'Hor (Deċiżjoni 2014/416/UE) u Doux Élevage (C-677/11),
kienet taħdem kontra l-eżistenza ta' għajnuna mill-Istat.
(112) Kien ukoll dubjuż jekk ingħatax xi vantaġġ permezz tal-iskema, xi ħaġa li jkollha tagħmel kieku wieħed kellu
jassumi li tikkostitwixxi għajnuna. Dan għaliex il-vantaġġi li bbenefikaw minnhom l-imħaleb u l-produtturi talħalib kienu kkanċellati kollha jew “newtralizzati” mill-imposti mħallsa mill-imħaleb u għalhekk b'mod indirett
mill-produtturi tal-ħalib. Dan kien ikkonfermat ukoll mis-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta' Diċembru
2013 fil-każ Vent de Colère, fejn ukoll tqies li kienet teżisti għajnuna mill-Istat peress li l-ispejjeż ma baqgħux
jitħallsu biss mill-operaturi fil-qasam iżda mill-konsumaturi domestiċi kollha tal-elettriku.
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(113) Irriżulta, minn dawn il-punti, li xi wħud minnhom kienu ħarġu minn analiżi tal-iskema tal-imposta fuq il-ħalib u
mill-fatt li l-Länder Ġermaniżi inkwistjoni kienu qegħdin iżommu l-pożizzjoni attwali tagħhom, li kien hemm
dubji dwar jekk is-sistema tal-imposta fuq il-ħalib kinitx tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat. Din il-mistoqsija, u
b'mod partikolari jekk kienx jeżisti l-element ta' “riżorsi tal-Istat”, kellha tweġibha l-Kummissjoni Ewropea.

3. VALUTAZZJONI
L-eżistenza ta' għajnuna
(114) L-Artikolu 107(1) tat-TFUE jistipula li kull għajnuna, ta' kwalunkwe forma, mogħtija minn Stat Membru jew
permezz ta' riżorsi tal-Istat, li twassal għal distorsjoni jew theddida ta' distorsjoni għall-kompetizzjoni billi
tiffavorixxi ċerti impriżi jew ċerti produtturi, safejn tolqot il-kummerċ bejn l-Istati Membri, hija inkompatibbli
mas-suq intern.

Għajnuna mogħtija mill-Istat jew permezz ta' riżorsi tal-Istat
(115) Jeħtieġ li jiġi eżaminat fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli u, b'mod partikolari, tal-kummenti magħmula
mill-partijiet interessati u mill-awtoritajiet Ġermaniżi, jekk ir-riżorsi tal-imposta fuq il-ħalib jikkostitwixxux
għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE.
(116) Skont il-każistika stabbilita, mhuwiex xieraq li ssir distinzjoni bejn każijiet fejn l-għajnuna tingħata direttament
mill-Istat u dawk fejn tingħata minn korp pubbliku jew privat maħtur jew stabbilit minn dak l-Istat (32).
Madankollu, biex il-vantaġġi jkunu jistgħu jiġu kklassifikati bħala għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 107(1)
tat-TFUE, huma jridu, l-ewwel nett, jingħataw b'mod dirett jew indirett permezz ta' riżorsi tal-Istat u, it-tieni,
ikunu attribwibbli lill-Istat (33).
(117) Fir-rigward tal-miżuri deskritti aktar 'il fuq fit-Taqsima 2 ta' din id-Deċiżjoni, jidher li l-għajnuna ngħatat abbażi
ta' dispożizzjonijiet legali tal-Länder Ġermaniżi, li l-qafas legali tagħhom huwa l-MFG.
(118) B'mod speċifiku, l-ewwel sentenza tat-Taqsima 22(1) tal-MFG tipprovdi li l-Gvernijiet tal-Land, li jaġixxu f'konsul
tazzjoni mal-assoċjazzjoni jew l-organizzazzjonijiet professjonali tal-Land, jistgħu jiġbru imposti li jammontaw sa
0,1 ċenteżmi għal kull kilogramma ta' ħalib ikkonsenjat b'mod konġunt mill-imħaleb, iċ-ċentri ta' ġbir tal-ħalib u
l-produtturi tal-kremi. Taħt it-tieni sentenza tat-Taqsima 22(1) tal-MFG, il-Gvernijiet tal-Land jistgħu, jekk ikunu
mitluba jagħmlu dan mill-assoċjazzjoni jew l-organizzazzjonijiet professjonali tal-Land, jiġbru imposti konġunti sa
0,2 ċenteżmi għal kull kilogramma ta' ħalib ikkonsenjat jekk l-imposti pprovduti taħt l-ewwel sentenza ma
jkunux suffiċjenti għat-twettiq tal-kompiti.
(119) Il-Gvernijiet tal-Land jiġbru l-imposta fuq il-ħalib b'konsultazzjoni mal-assoċjazzjoni tal-Land inkwistjoni.
Madankollu, il-“konsultazzjoni” hija forma konsiderevolment aktar dgħajfa ta' parteċipazzjoni minn “ftehim”.
Filwaqt li “ftehim” ifisser li korp ieħor (eż. korp leġiżlattiv jew awtorità leġiżlattiva) irid bilfors jagħti l-kunsens
tiegħu qabel jiġi adottat (legalment) att legali, deċiżjoni li trid tiġi adottata f“konsultazzjoni” ma' korp ieħor mhux
bilfors, għall-kuntrarju, tiddependi fuq il-kunsens ta' dak il-korp l-ieħor. Din id-distinzjoni bejn forom differenti ta'
parteċipazzjoni ssir f'ċerti oqsma tal-liġi amministrattiva Ġermaniża (34): Minħabba li l-ewwel sentenza
(32) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-20 ta' Novembru 2003, Il-Ministeru tal-Ekonomija, tal-Finanzi u tal-Industrija vs GEMO, C-126/01,
ECLI:EU:C:2003:622, il-paragrafu 23.
(33) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-20 ta' Novembru 2003, Il-Ministeru tal-Ekonomija, tal-Finanzi u tal-Industrija vs GEMO, C-126/01,
ECLI:EU:C:2003:622, il-paragrafu 24.
(34) Ara, pereżempju, it-tielet sentenza tat-Taqsima 37(2) tal-Kodiċi Ġermaniż dwar il-Bini (BauGB), it-Taqsimiet 17(1) u (2), 18 (3) u (4)
u 22(5) tal-Att Federali dwar il-Protezzjoni tan-Natura (BnatSchG), u t-Taqsimiet 2(7), 11(2), (3), 12(7), it-tieni punt ta' 14(4), 26(3),
35a(3) tal-AEG. Fejn tidħol it-Taqsima 9 preċedenti tal-BnatSchG, ara l-paragrafu 22 tas-sentenza tal-Qorti Federali Amministrattiva tad29.4.1993 fil-Kawża 7 A 4/93, (“… deċiżjoni f'‘konsultazzjoni’ ma teħtieġ l-ebda qbil ta' rieda b'kuntrast ma' deċiżjoni bi ‘ftehim’. Tfisser biss issmigħ (tal-pariri) tal-awtorità l-oħra, li mbagħad ikollha l-opportunità li tesprimi l-opinjoni tagħha fil-proċedura”) u, rigward il-punt 2 tal-ewwel
sentenza tat-Taqsima 18(2) tal-AEG, il-paragrafu 5 tas-sentenza tal-Qorti Federali Amministrattiva tal-31 ta' Ottubru 2000 fil-Kawża 11
VR 12/00 (“Il-konsultazzjoni mal-applikant, kif ipprovdut fil-punt 2 tal-ewwel sentenza tat-Taqsima 18(2) ta' qabel tal-AEG, ma teħtieġ l-ebda
qbil ta' rieda għall-kuntrarju ta' ftehim …”) u fil-paragrafu 11 tas-Sentenza tas-7 ta' Frar 2005 fil-Kawża 9 VR 15/04 (“Il-konsultazzjoni
meħtieġa mal-applikant ġiet rispettata mill-awtorità ta' awtorizzazzjoni tal-pjan billi tat lill-applikant l-opportunità li jagħti l-opinjoni tiegħu”).
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tat-Taqsima 22(1) tal-MFG tipprovdi għall-forma ta' parteċipazzjoni ta' “konsultazzjoni”, is-setgħa li tinġabar limposta u d-deċiżjoni li jsir dan hija f'idejn il-Gvernijiet tal-Land (35). Għall-kuntrarju, il-Landesvereinigungen
jissejħu biss għat-tħejjija u l-implimentazzjoni teknika tal-miżuri li għandhom jittieħdu skont it-Taqsima 22 (ara tTaqsima 14(1) tal-MFG) u f'dan ir-rigward huma soġġetti għas-“superviżjoni” tal-ogħla awtoritajiet tal-Land (ara tTaqsima 14(2) tal-MFG).

(120) Il-bażi legali għall-ġbir ta' imposta fuq il-ħalib fil-Länder individwali Ġermaniżi hija pprovduta minn regolament
tal-Land korrispondenti dwar l-arranġamenti dettaljati għall-ġbir tal-imposta, inkluż l-ammont tal-imposta (36).
Għaldaqstant huwa l-Istat (irrappreżentat mill-Gvern rispettiv tal-Land) li jirregola l-ġbir tal-imposta. Kif spjegat
fil-premessa preċedenti 119, dan ma jinbidilx mill-fatt li r-regolamenti inkwistjoni jinħarġu f'konsultazzjoni malassoċjazzjoni rispettiva tal-Land li tirrappreżenta lill-industrija tal-ħalib.

(121) F'dan il-każ, l-imposta qiegħda tinġabar mingħand impriżi privati. Id-dħul minn din l-imposta jakkumula fil-baġit
tal-Land rispettiv qabel ma jintuża għall-iffinanzjar tad-diversi miżuri ta' appoġġ u, taħt l-ewwel sentenza tatTaqsima 22(3) tal-MFG, irid ikun ġestit b'mod separat fih. Taħt it-Taqsima 23 tal-ordinanzi baġitarji rispettivi (ara
l-premessa 25), l-approprjazzjonijiet tan-nefqa u ta' impenn għall-pagamenti lil korpi barra l-amministrazzjoni
tal-Land biex jissodisfaw għanijiet (sussidji) speċifiċi jistgħu jkunu magħmula disponibbli biss jekk il-Land ikollu
interess konsiderevoli fil-korpi inkwistjoni li jwettqu għan partikolari li ma jistax jitwettaq, jew li mhux imwettaq
biżżejjed, mingħajr sussidji. Dan ir-rekwiżit jimplika l-interess tal-Istat fil-miżuri implimentati.

(122) Bi tweġiba għall-argumenti ppreżentati mill-partijiet interessati u mill-Ġermanja, il-Kummissjoni ssib dan li ġej:

(123) L-affermazzjoni mill-MPBW li l-iskema tal-imposta fuq il-ħalib mhijiex assoċjata ma' xi spiża għat-Teżor f'BadenWürttemberg (il-premessi 60 sa 63) hija kontradetta l-ewwel mill-fatt li d-dħul mill-imposta fuq il-ħalib jiddaħħal
taħt subintestatura speċifika fil-baġit (il-premessa 61). Ġeneralment huwa l-każ li anki jekk ir-riżorsi użati għal
sussidju jkunu ġejjin minn taxxa (imposta) (speċifika) imħallsa minn partijiet privati, wieħed għandu jassumi li
hemm spiża għat-Teżor u li għalhekk qegħdin jintużaw riżorsi tal-Istat jekk dawk ir-riżorsi jakkumulaw l-ewwel
fil-baġit. F'dan ir-rigward, hemm differenza konsiderevoli mill-Każ PreussenElektra iċċitat mill-MPBW, li kien
jirrigwarda sistema ta' prezzijiet minimi, fejn il-mezzi finanzjarji qatt ma daħlu fil-baġit tal-Istat jew l-Istat kellu xi
kontroll fuqhom f'xi forma oħra (u anki fil-forma ta' attribuzzjoni lil partijiet terzi). Għaldaqstant, l-użu ta' riżorsi
tal-Istat kien eskluż f'dak il-każ (37).

(124) Barra minn hekk, wieħed ma jistax jikkonkludi mis-sempliċi ċirkustanza li MPBW ma rċeviet l-ebda pagament
mit-taxxa jew dħul ieħor tal-Istat biex tagħmel it-testijiet tal-kwalità tal-ħalib li l-pagamenti inkwistjoni ma kinux
riżorsi tal-Istat. Skont il-prattika deċiżjonali tal-Kummissjoni f'dan il-qasam, il-miżuri ffinanzjati biss minn riżorsi
parafiskali jitqiesu li huma għajnuna fit-tifsira tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE (38).

(125) Rigward l-affermazzjoni tal-LVN li huma l-assoċjazzjonijiet tal-Land li effettivament jiddeċiedu li jiġbru l-imposta
mingħand l-imħaleb (il-premessi82 sa 86 u 91), il-Kummissjoni tqis li huwa l-Gvern Federali li, fuq il-bażi tatTaqsima 22(1) tal-MFG, ta s-setgħa lill-Gvernijiet tal-Land li jiġbru imposta fuq il-ħalib. Dik id-dispożizzjoni
tistipula, inter alia, li l-imposta fuq il-ħalib tista' normalment tammonta għal 0,1 ċenteżmi għal kull kilogramma
u li l-Gvern tal-Land jista' jżid l-imposta għal 0,2 ċenteżmi għal kull kilogramma jekk jintalab jagħmel dan millassoċjazzjoni tal-Land jew b'mod konġunt mill-organizzazzjonijiet professjonali.
(35) Ara wkoll is-sitt sentenza tat-Taqsima 22(1) tal-MFG b'referenza għas-“setgħat” tal-gvernijiet tal-Land (u l-possibbiltà li jiddelegaw
kompiti lill-obersten Landesbehörden) u t-Taqsima 23(2) tal-MFG, li jgħid li l-imposti għandhom ikunu rkuprati skont id-dispożizzjonijiet
tal-Abgabenordnung, li min-naħa tagħha teħtieġ il-ħruġ ta' att fiskali jew att amministrattiv simili (ara t-Taqsimiet 122 u 251 tal-AO).
Skont it-Taqsima 14(3) tal-MFG l-ebda kompitu tal-Istat ma għandu jingħata lil-Landesvereinigung rispettiv.
(36) Għal Baden-Württemberg: ir-Regolament dwar il-ħlas ta' imposti fir-rigward tal-industrija tal-ħalib tat-18 ta' Mejju 2004
(GBl. p. 350), sostitwit mir-Regolament tal-Ministeru tal-Affarijiet Rurali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur tal-14 ta' Frar 2013 li
jħassar ir-Regolament dwar il-ħlas ta' imposti fir-rigward tal-industrija tal-ħalib.
Għall-Bavarja: Ir-Regolament dwar imposta fuq il-ħalib (BayMilchUmlV) tas-17 ta' Ottubru 2007 (GVBl 2007, p. 727), kif emendat laħħar mir-Regolament tad-29 ta' Novembru 2012.
(37) Ara s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Marzu 2001, PreussenElektra, C-379/99, ECLI:EU:C:2001:160, il-paragrafi 7 u 8; isSentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Lulju 2014, Il-Greċja vs Il-Kummissjoni, T-52/12, ECLI:EU:T:2014:677, il-paragrafi 119 u 120.
għall-finijiet ta' distinzjoni minn PreussenElektra, ara s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Diċembru 2014, L-Awstrija vs IlKummissjoni, T-251/11, ECLI:EU:T:2014:1060, il-paragrafi 56-71 u 82.
(38) Ara, inter alia, id-Deċiżjoni SA.35932 (2013/N) Il-Pajjiżi l-Baxxi — Fond għall-kwistjonijiet ta' Kultivazzjoni, il-premessi 31 sa 35.
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(126) Barra minn hekk, il-punti 1 sa 6 tat-Taqsima 22(2) tal-MFG jistipulaw l-għanijiet li għalihom ir-riżorsi tal-imposta
fuq il-ħalib jistgħu jintużaw.
(127) Taħt it-tielet sentenza tat-Taqsima 22(3) tal-MFG, l-assoċjazzjoni tal-Land jew l-assoċjazzjonijiet professjonali jridu
biss jiġu kkonsultati qabel jintużaw ir-riżorsi.
(128) Dan juri li, għalkemm l-Istat (fil-livell Federali) jagħti lill-assoċjazzjonijiet tal-Land ċerti drittijiet ta' parteċi
pazzjoni, madankollu huwa stabbilixxa qafas legali ċar fejn il-gvernijiet tal-Land rispettivi (jew fil-każ ta'
delegazzjoni l-oberste Landesbehörden) jiddeċiedu dwar ir-rati li għandhom ikunu applikati fir-rigward talimposta fuq il-ħalib u kif ir-riżorsi għandhom jintużaw. Ma jkunx possibbli, pereżempju, li r-rata tal-imposta
tiżdied għal aktar minn 0,2 ċenteżmi għal kull kilogramma kieku l-assoċjazzjonijiet tal-Land kellhom jitolbu dan
jew li r-riżorsi jintużaw għal skopijiet oħra minbarra dawk stipulati fil-punti 1 sa 6 tat-Taqsima 22(2) tal-MFG.
Barra minn hekk, id-dmir tal-konsultazzjoni fir-rigward tal-użu tar-riżorsi (it-tielet paragrafu tat-tielet sentenza
tat-Taqsima 22(3) tal-MFG) bl-ebda mod ma jeħtieġ li l-opinjoni ta' dawk ikkonsultati tiġi segwita. Id-deċiżjoni
finali dwar kif jintużaw ir-riżorsi hija f'idejn l-awtoritajiet tal-Land rispettivi, jiġifieri, f'idejn l-Istat.
(129) Dan jiddistingwi dan il-każ b'mod konsiderevoli mill-Każ Doux Elevage iċċitat mil-LVN. Il-ġbir ta' imposta fuq ilħalib u l-allokazzjoni tar-riżorsi korrispondenti huma rregolati mill-Istat f'żewġ livelli, jiġifieri dak Federali u dak
tal-Land. Fil-Ġermanja, il-leġiżlatur mhux biss ta lill-Gvernijiet tal-Land is-setgħa li jiġbru l-imposta iżda wkoll
illimita l-marġni disponibbli ta' kif jintużaw ir-riżorsi ġġenerati mill-imposti skont il-liġi Federali fil-livell tal-Land.
L-assoċjazzjonijiet tal-Land ma jistgħux jippruvaw jemendaw l-għanijiet li jistgħu jkunu promossi kif stipulat filpunti 1 sa 6 tat-Taqsima 22(2) tal-MFG, pereżempju billi jressqu talba għal dak l-għan. Restrizzjoni mill-Istat ta'
dan it-tip ma kinitx tifforma parti mill-fatti li fuqhom kienu bbażati l-Każijiet Val'Hor u Doux Elevage.
(130) Barra minn hekk, l-MFG ma tistax tinftiehem biss bħala mezz ta' infurzar ta' interessi purament ekonomiċi ta'
organizzazzjoni interprofessjonali. It-Taqsima 14 tal-MFG tistipula, pereżempju, li, jekk jixtiequ jipparteċipaw, lorganizzazzjonijiet professjonali li jaġixxu għall-agrikoltura, l-imħaleb u l-kummerċ tal-prodotti tal-ħalib
għandhom ikunu rrappreżentati fiha, filwaqt li għandha tiġi żgurata wkoll rappreżentanza xierqa tal-konsumaturi
fil-korpi tal-assoċjazzjoni. B'dawn ir-rekwiżiti rigward il-parteċipazzjoni u r-rappreżentanza, il-leġiżlatur
(u għalhekk l-Istat) jiżgura li meta jkun qed isegwi l-għanijiet ta' natura pubblika kif imsemmi fl-MFG l-interessi
kollha jkunu rrappreżentati bl-aktar mod wiesa', u b'hekk imur lil hinn mis-sempliċi promozzjoni ta' settur
ekonomiku.
(131) Għall-kuntrarju tal-Każ Doux Elevage, l-għanijiet ta' promozzjoni stabbiliti fl-MFG mhumiex għanijiet li lorganizzazzjonijiet interprofessjonali stabbilixxew u introduċew huma stess (39). L-għanijiet 1 (intejbu u nżommu
l-kwalità fuq il-bażi ta' dispożizzjonijiet maħruġin taħt it-Taqsima 10 ta' dan l-Att jew it-Taqsima 37 talMilchgesetz [L-Att dwar il-Ħalib] tal-31 ta' Lulju 1930 (Il-Gazzetta tal-Liġi tar-Reich I, p. 421) u 2 (“intejbu liġjene waqt it-taħlib u l-kunsinna, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib”) stabbiliti fitTaqsima 22(2) tal-MFG b'mod partikolari juru karatteristiċi li — għall-kuntrarju tal-Każ Doux Elevage (40) —
jiffurmaw parti minn politika ddeterminata mill-awtoritajiet tal-Istat u jirreferu għal kompiti li jaqgħu taħt l-Istat,
li skont it-Taqsima 14(3) tal-MFG ma għandhomx a priori jingħataw lill-assoċjazzjonijiet tal-Land.
(132) Ukoll għall-kuntrarju tas-sitwazzjoni f'Doux Elevage, l-assoċjazzjonijiet tal-Land ma għandhomx għalfejn isegwu lproċess ġudizzjarju ċivili jew kummerċjali normali sabiex jiġbru l-imposti fuq il-ħalib f'każ ta' nuqqas ta'
pagament (41). Dan għaliex it-Taqsima 23(2) tal-MFG tistipula li l-imposti huma rkuprabbli skont l-Abgabe
nordnung (Kodiċi Ġenerali dwar it-Taxxa) u d-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tiegħu. Fir-regolamenti
rispettivi tagħhom dwar il-ġbir tal-imposta fuq il-ħalib, il-Länder inkwistjoni pprovdew bl-istess mod għallirkupru skont l-Abgabenordnung u d-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tiegħu (42). Taħt is-sistema legali
Ġermaniża, l-Abgabenordnung huwa meqjus li jifforma parti mil-liġi pubblika. Fil-Ġermanja, id-djun pubbliċi
huma infurzati permezz ta' mezzi amministrattivi, filwaqt li taħt il-liġi ċivili dawn huma infurzati permezz talqrati. Il-mezzi amministrattivi, meta mqabbla mal-proċeduri fil-Qorti, huma l-aktar mezz effettiv ta' infurzar,
peress li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jiksbu titolu eżekutorju għalihom infushom billi joħorġu att amminis
trattiv (43), li fil-każ tad-djun taħt il-liġi ċivili jridu jiġu kkontestati fil-Qorti (44). Dan jindika li l-Istat huwa
interessat fil-ġbir effettiv u komplut (u, fejn xieraq, l-irkupru) ta' ħlasijiet pendenti ta' imposti safejn huwa l-aktar
possibbli, inkluż sabiex jiggarantixxi li l-għanijiet tal-Istat iffinanzjati b'riżorsi ta' imposti jitwettqu f'waqthom.
(39) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta' Mejju 2013, Doux Élevage SNC u l-Kooperattiva Agrikola GBP-ARREE vs Il-Ministeru talAgrikoltura, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, il-paragrafu 40.
(40) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta' Mejju 2013, Doux Élevage SNC u l-Kooperattiva Agrikola GBP-ARREE vs Il-Ministeru talAgrikoltura, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, il-paragrafu 31.
(41) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta' Mejju 2013, Doux Élevage SNC u l-Kooperattiva Agrikola GBP-ARREE vs Il-Ministeru talAgrikoltura, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, il-paragrafu 32.
(42) Ara, pereżempju, it-Taqsima 6(3) tar-Regolament dwar imposta fuq il-ħalib (BayMilchUmlV) tas-17 ta' Ottubru 2007.
(43) Ara, pereżempju, is-Sezzjoni 5 tar-Regolament dwar imposta fuq il-ħalib (BayMilchUmlV) tas-17 ta' Ottubru 2007.
(44) Ara s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Settembru 2014, Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja, C-527/12, ECLI:EU:C:2014:2193, ilparagrafi 41 u 56.
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(133) B'hekk, l-argumenti msemmija hawn fuq jikkonfutaw l-affermazzjoni tal-LVN li r-riżorsi tal-imposti fuq il-ħalib
mhumiex riżorsi tal-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE.
(134) Għaldaqstant, id-dħul mill-imposta inkwistjoni għandu jitqies li huma taħt il-kontroll tal-Istat (45) u l-miżuri
ffinanzjati minnhom ingħataw permezz ta' riżorsi tal-Istat u huma attribwibbli lill-Istat.
(135) Dan jgħodd aktar u aktar fir-rigward tar-riżorsi tal-baġit ġenerali użati fil-Bavarja għall-iffinanzjar tat-testijiet talkwalità tal-ħalib inkwistjoni. Dawn ir-riżorsi wkoll jikkostitwixxu riżorsi tal-Istat fit-tifsira tal-Artikolu 107(1) tatTFUE.

Vantaġġ selettiv/Impriżi
(136) Il-benefiċjarji tal-pagamenti ta' riżorsi tal-Istat huma inizjalment l-MPBW u l-MPBY. Huma jwettqu testijiet fillaboratorju f'isem l-Istat. Madankollu, dawn it-testijiet huma fl-aħħar mill-aħħar għall-benefiċċju tal-imħaleb
peress li huwa huma li huma meħtieġa bil-liġi li jittestjaw il-ħalib ikkonsenjat lilhom. It-testijiet tal-laboratorju
huma għalhekk servizzi li l-MPBW u l-MPBY jipprovdu għall-imħaleb. L-imħaleb jistgħu għalhekk jitqiesu bħala
benefiċjarji ta' għajnuna mogħtija fil-forma ta' benefiċċji in natura. Mhemmx dubju li l-imħaleb huma impriżi fittifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE. Kwalunkwe vantaġġ possibbli qed jingħata lil “ċerti impriżi”, peress li hemm
ħafna setturi ekonomiċi oħrajn minbarra s-settur tal-ħalib li ma jibbenefikawx mill-miżuri inkwistjoni.
Għaldaqstant il-vantaġġ possibbli li qed jingħata huwa selettiv.
(137) Taħt it-Taqsima 1(1) tal-MGV, l-imħaleb, bħala xerrejja kummerċjali tal-ħalib, huma meħtieġa li jittestjaw huma
stess il-ħalib kollu kkonsenjat lilhom jew li jittestjah xi ħadd għalihom. Bħal meta jittestjawh huma stess, f'liema
każ l-ispejjeż bilfors iridu jġorruhom huma, l-ispejjeż li jinħolqu meta l-ħalib jgħadduh lil xi korp tal-ittestjar
għandhom jitqiesu bħala spejjeż operattivi tipiċi li normalment jinġarru mill-impriżi inkwistjoni, jiġifieri, limħaleb, bħala l-partijiet meħtieġa li jwettqu l-anliżijiet taħt l-iskema nazzjonali. Il-Kummissjoni għaldaqstant
tassumi li l-imħaleb f'Baden-Württemberg qegħdin jingħataw vantaġġ mir-riżorsi tal-imposta fuq il-ħalib u filBavarja mir-riżorsi tal-imposta fuq il-ħalib u mir-riżorsi baġitarji ġenerali minħabba li qegħdin jitħallsu lura lispejjeż tat-testijiet tal-laboratorju mir-riżorsi tal-imposta, vantaġġ li, kif spjegat fil-premessa 136, għandu impatt
selettiv.
(138) F'dan il-kuntest, wieħed għandu jeżamina wkoll jekk it-testijiet tal-laboratorju mwettqa humiex relatati ma'
attivitajiet ekonomiċi.
(139) Il-Ġermanja tiddikjara li bit-twettiq tat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib l-aġenziji li jittestjaw il-ħalib qegħdin iwettqu
kompiti taħt ir-responsabbiltà tal-Istat, (ara l-premessa 26 aktar 'il fuq). It-testijiet tal-kwalità tal-ħalib fil-fatt isiru
fuq il-bażi ta' regoli tal-liġi pubblika, jiġifieri l-MGV. Ir-rekwiżit li jsiru testijiet stipulat fit-Taqsima 1(1) tal-MGV
għandu għan pubbliku (jiżgura l-kwalità tal-ħalib) u jista' jiġi infurzat b'mod pubbliku permezz ta' multi taħt illiġi amministrattiva. Madankollu, wieħed ma jistax jikkonkludi minn dan li l-iffinanzjar tat-testijiet tal-kwalità talħalib permezz ta' imposta mhuwiex relatat mal-attivitajiet ekonomiċi li jwettqu l-impriżi (46). Pjuttost inkwistjoni
hemm wieħed mill-ħafna rekwiżiti regolatorji (eż.: is-sigurtà tal-prodott, l-istandards ambjentali, eċċ.) li l-operaturi
ekonomiċi (hawnhekk: l-imħaleb) ikollhom jirrispettaw meta jwettqu l-attivitajiet ekonomiċi tagħhom. Barra minn
hekk, it-testijiet tal-kwalità tal-ħalib ma jikkostitwixxux kwalunkwe attività li tifforma parti mill-kompiti essenzjali
tal-Istat fit-tifsira tal-paragrafu 16 tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-Unjoni
Ewropea dwar l-għajnuna mill-Istat lill-kumpens mogħti għall-provvediment ta' servizzi ta' interess ekonomiku
ġenerali (47).
(140) It-Taqsima 1(1) tal-MGV hija l-bażi ta' rekwiżit għall-imħaleb li jwettqu xi testijiet. Dan ir-rekwiżit huwa
kkombinat ma' obbligu li jġorru l-ispejjeż tat-testijiet, jiġifieri l-ispejjeż tat-testijiet fil-laboratorju li jintalbu millaġenziji tal-ittestjar tal-ħalib (ara l-premessa 137 aktar 'il fuq). Dan jirriżulta b'mod ċar mill-fatt li t-twettiq tattestijiet huwa prerekwiżit biex l-imħaleb jitħallew ibiegħu l-ħalib li jkun ġie ttestjat. L-impriżi jridu jħallsu huma
nfushom l-ispejjeż li jinħolqu biex ibiegħu l-prodotti tagħhom bħall-ispejjeż operattivi tipiċi. Għaldaqstant,
f'Länder oħrajn minbarra Baden-Württemberg u l-Bavarja, fejn l-MGV tapplika wkoll, l-ispejjeż tal-imħaleb
inkwistjoni ma jitħallsux lura minn riżorsi tal-imposta fuq il-ħalib, jiġifieri ma jiffrankawhomx u jkollhom
(45) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta' Mejju 2013, Doux Élevage SNC u l-Kooperattiva Agrikola GBP-ARREE vs Il-Ministeru talAgrikoltura, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, il-paragrafi, 32, 35 u 38.
(46) Ara s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta' Marzu 2015, Il-Belġju vs Il-Kummissjoni, T-538/11, il-punt 96, ECLI:EU:T:2015:188, li
jgħid li l-fatt li l-impriżi jkollhom iġorru l-piż ta' ħlasijiet taħt il-liġi nazzjonali li inevitabbilment jirrigwarda l-eżerċitar tas-setgħa
pubblika mill-Istat Membru, ma jeskludi l-ebda kwalifika ta' dawn il-ħlasijiet bħala “ħlasijiet li normalment ikollha tħallas l-impriża”.
(47) ĠU C 8, 11.1.2012, p. 4.
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iħallsuhom. Il-bejgħ mill-imħaleb huwa bla dubju ta' xejn attività ekonomika. Minħabba li l-ispejjeż tal-analiżijiet
jitħallsu lura minn riżorsi tal-imposta, l-imħaleb f'Baden-Württemberg u fil-Bavarja huma għalhekk eżenti minn
spejjeż li normalment ikollhom iħallsu huma stess fl-eżerċitar tal-attivitajiet ekonomiċi.

(141) Rigward id-dikjarazzjoni tal-Ġermanja li l-liġi Federali mhijiex il-qafas ta' referenza biex tiġi ddeterminata lkwistjoni ta' min għandu jġorr l-ispejjeż tal-imħaleb u għaldaqstant ma tistax tkun il-bażi għal xi selettività (ilpremessi 31 sa 38), ta' min jinnota li r-rekwiżit li jitwettqu t-testijiet u li joħloq l-obbligu li jitħallsu l-ispejjeż
tagħhom fl-aħħar mill-aħħar huwa regolat mil-liġi Federali, jiġifieri fit-Taqsima 1(1) tal-MGV.

(142) Kif iddikjarat qabel, it-Taqsima 1(1) tal-MGV teħtieġ li l-imħaleb iwettqu testijiet fuq il-ħalib ikkonsenjat lilhom
(ara wkoll il-premessi 139 u 142). L-istess MGV, fit-Taqsima 6, tagħti ċerti setgħat lil-Länder, b'mod partikolari
f'dak li jirrigwarda t-teħid ta' kampjuni taħt it-Taqsima 2 tal-MGV. Dawn l-arranġamenti, madankollu, ma
għandhomx ikunu inkonsistentimal-bqija tal-MGV (inkluż it-Taqsima 6 tal-MGV).

(143) Fl-istess kuntest, dwar il-kwistjoni tad-demarkazzjoni tas-setgħat bejn l-awtoritajiet Federali u dawk tal-Land, ilĠermanja rreferiet għat-Taqsima 10(2) tal-MFG (premessa 37). Din id-dispożizzjoni tgħid li l-Gvernijiet tal-Land
jistgħu joħorġu regoli diment li l-Ministeru Federali ma jkunx ħareġ regoli huwa stess. Kif indikat hawn fuq, ilMinisteru Federali kompetenti fil-fatt għamel dan permezz tal-MGV. Għalkemm il-Gvernijiet tal-Land huma
awtorizzati jiġbru imposti taħt l-ewwel sentenza tat-Taqsima 22(1) tal-MFG, fl-istess ħin l-MFG tillimita lawtonomija tal-Länder billi tistabbilixxi limiti fuq l-ammont tal-imposta u l-miżuri li jistgħu jkunu appoġġjati taħt
it-Taqsimiet 22(2), punti 1-6, tal-MFG.

(144) Rigward il-Każ Il-Portugall vs Il-Kummissjoni (48) iċċitat mill-Ġermanja f'dan il-kuntest (il-premessi 31 sa 38), ilKummissjoni tinnota li kien jirrigwarda sistema ta' tassazzjoni differenzjata, li minnu dan il-każ ivarja b'mod
sinifikanti. Jekk is-sejbiet f'Il-Portugall vs Il-Kummissjoni kellhom madankollu jiġu applikati għall-fatti ta' dan il-każ,
kif qiegħda tipprova tagħmel il-Ġermanja, il-qafas ta' referenza msemmi fil-paragrafu 64 ta' dak il-każ ikun lobbligu li jitħallsu l-ispejjeż tat-testijiet kif stipulat fit-Taqsima 1(1) tal-MGV. Il-qafas ta' referenza huwa għalhekk
regolat fil-livell Federali, jiġifieri mill-“gvern ċentrali” fit-termini użati fil-Każ Il-Portugall vs Il-Kummissjoni.
Rifużjoni tal-ispejjeż inkwistjoni minn riżorsi ta' imposta b'hekk twassal, permezz ta' proċess ta' raġunament a
contrario fir-rigward tal-paragrafu 64, għall-konklużjoni li vantaġġ selettiv jeżisti tabilħaqq.

(145) Il-Kummissjoni hija wkoll tal-opinjoni li l-eżistenza ta' vantaġġ selettiv ma jistax ikun ikkonfutat billi wieħed
jiddikjara li l-imħaleb diġà ħallsu l-valur tat-testijiet imwettqa permezz tal-imposta fuq il-ħalib. Tabilħaqq, ilKummissjoni tirrifjuta d-dikjarazzjoni tal-Ġermanja u tal-MPBW li l-imposta tikkorrispondi għall-ispiża
ekonomika attwali tas-servizzi pprovduti bi tpattija (il-premessa 39). Kif jidher mill-Kapitolu 2.6 tad-Deċiżjoni,
hemm varjetà ta' miżuri sekondarji ffinanzjati mill-imposta fuq il-ħalib. Hija fin-natura tal-miżuri sekondarji li lbenefiċċju li kull impriża individwali tieħu minn miżuri sekondarji speċifiċi mhuwiex bilfors ekwivalenti għallammonti ta' imposta mħallsin qabel. Barra minn hekk, fil-każ tal-Bavarja, il-miżuri inkwistjoni mhux biss huma
ffinanzjati minn riżorsi tal-imposta fuq il-ħalib iżda wkoll minn riżorsi addizzjonali li ġejjin mill-baġit ġenerali li
allura jeskludi “kumpens”.

(146) Il-Kummissjoni b'hekk issib li l-imħaleb f'Baden-Württemberg u fil-Bavarja kisbu vantaġġ selettiv minħabba li
tħallsu lura l-ispejjeż tat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib minn riżorsi ta' imposta.

Distorsjoni tal-kompetizzjoni u l-effett fuq il-kummerċ

(147) Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, it-tisħiħ tal-pożizzjoni kompetittiva ta' impriża permezz tal-għoti
ta' għajnuna mill-Istat ġeneralment joħloq distorsjoni fil-kompetizzjoni ma' impriżi oħrajn kompetituri li ma
jkunux ibbenefikaw minn din l-għajnuna (49). Għajnuna lil impriża li topera f'suq fejn hemm kummerċ fi ħdan lUnjoni aktarx li taffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri (50), anki jekk l-impriża li tirċeviha ma tipparteċipax hija
(48) Ara s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Settembru 2006, Il-Portugall vs Il-Kummissjoni, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511.
(49) Ara s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta' Settembru 1980, Philip Morris Holland BV vs Il-Kummissjoni, 730/79, ECLI:EU:
C:1980:209, il-paragrafi 11-12.
(50) Ara, b'mod partikolari, is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Lulju 1988 Ir-Repubblika Franċiża vs Il-Kummissjoni, 102/87, ECLI:
EU:C:1988:391.
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stess fil-kummerċ intra-Komunitarju (51). Kien hemm kummerċ intra-UE sostanzjali fi prodotti agrikoli fil-perjodu
ta' bejn l-2001 u l-2012. Pereżempju, l-importazzjonijiet intra-Komunitarji lejn u l-esportazzjonijiet millĠermanja ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestatura 0401 tan-Nomenklatura Magħquda (Ħalib u krema, mhux
konċentrati u mingħajr iż-żieda ta' zokkor jew ta' xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu) (52) kienu jiswew
EUR 1,2 biljun u EUR 957 miljun rispettivament fl-2011 (53).
(148) Il-miżuri vvalutati f'din id-Deċiżjoni huma mfassla sabiex jappoġġjaw attivitajiet fis-settur tal-agrikoltura, b'mod
partikolari l-attivitajiet tal-imħaleb. Kif deskritt hawn fuq, il-kummerċ fil-prodotti tal-imħaleb jeżisti fi ħdan lUnjoni. Il-Kummissjoni għaldaqstant hija tal-fehma li l-miżuri inkwistjoni jaffettwaw lill-kummerċ bejn l-Istati
Membri.
(149) Fid-dawl tal-livell sostanzjali ta' kummerċ fil-prodotti kummerċjali, wieħed jista' jassumi għalhekk li l-miżuri
sekondarji inkwistjoni ħolqu distorsjoni jew heddew li joħolqu distorsjoni fil-kompetizzjoni u affettwaw lillkummerċ bejn l-Istati Membri.

Għajnuna eżistenti/għajnuna ġdida
(150) Skont l-Artikolu 108(1) tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha teżamina kostantement, f'kooperazzjoni mal-Istati
Membri, is-sistemi kollha ta' għajnuna li jeżistu f'dawk l-Istati. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni tista' tikseb
mingħand l-Istati Membri kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-eżami tal-iskemi ta' għajnuna eżistenti u, jekk
ikun meħtieġ, toħroġ rakkomandazzjoni dwar il-miżuri xierqa.
(151) L-Artikolu 1(b)(i) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 jiddefinixxi l-għajnuna eżistenti bħala l-għajnuna kollha li
eżistiet qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat fi Stati Membri rispettiv u għadhom jgħoddu wara, id-dħul fis-seħħ tatTrattat.
(152) Madankollu, skont l-Artikolu 1(c) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999, kull tibdil fl-għajnuna eżistenti jagħmilha
“għajnuna ġdida”. L-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 794/2004 (54) jiddefinixxi tibdil flgħajnuna eżistenti bħala “xi bidla, minbarra modifikazzjonijiet ta' natura purament formali jew amministrattiva li
ma jistgħux jeffettwaw l-evalwazzjoni tal-kompatibilità tal-miżura tal-għajnuna mas-suq komuni”.
(153) Skont il-ġurisprudenza (55), meta t-tibdil jaffettwa biss is-sustanza attwali tal-iskema oriġinali din tal-aħħar issir
skema ta' għajnuna ġdida. Ma jkunx hemm tibdil sostanzjali meta l-element il-ġdid ikun jista' jiġi sseparat b'mod
ċar mill-iskema inizjali.
(154) Skont l-Artikolu 108(3) tat-TFUE, kull għajnuna ġdida trid tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni u ma tistax tiddaħħal
fis-seħħ qabel tkun ġiet approvata mill-Kummissjoni Ewropea (obbligu ta' waqfien).
(155) Skont l-Artikolu 1(f) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999, għajnuna ġdida li tiddaħħal fis-seħħ bi ksur talArtikolu 108(3) tat-TFUE hija illegali.
(156) Fuq il-bażi tal-MFG u fil-kuntest tas-setgħat mogħtija lilhom, il-Ministeru Federali kompetenti u l-Länder
Ġermaniżi (ara l-premessa 24 aktar 'il fuq) adottaw miżuri ta' implimentazzjoni li jikkostitwixxu l-bażijiet legali
għall-miżuri vvalutati f'din id-Deċiżjoni. Bl-eċċezzjoni tal-MFG innifisha (li hija biss liġi qafas u att ta' abilitazzjoni
għall-iskemi tal-Land, iżda li ma tipprovdi ebda dritt għall-appoġġ finanzjarju), l-awtoritajiet Ġermaniżi ma
ppreżentaw l-ebda informazzjoni li turi li l-bażi legali maħruġa qabel l-1958 kienet għadha tapplika fil-verżjoni
oriġinali tagħha matul il-perjodu tal-investigazzjoni. Ir-regolamenti applikabbli li taħthom inġabret l-imposta
(51) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Jannar 2015, Eventech Ltd vs Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, ilparagrafu 67.
(52) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 927/2012 ad- 9 ta' Ottubru 2012 li jemenda l-Anness I tar-Regolament
tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni' (ĠU L 304,
31.10.2012, p. 1).
(53) Sors: Eurostat.
(54) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 794/2004 tal-21 ta' April 2004 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 li
jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat (ĠU L 140, 30.4.2004, p. 1).
(55) Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta' April 2002, Ġibiltà vs Il-Kummissjoni, T-195/01 u T-207/01, ECLI:EU:T:2002:111, ilparagrafu 111.
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jmorru lura għas-sena 2004 (Baden-Württemberg) u 2007 (il-Bavarja) rispettivament (ara l-premessa 24). Ilbażijiet legali għall-użu ta' riżorsi huma l-Ordnijiet tal-Baġit tal-Länder, li, f'dak li jirrigwarda l-għan tan-nefqa,
iridu jikkonformaw biss mal-qafas tat-Taqsima 22(2) tal-MFG. Abbażi ta' dan, l-awtoritajiet tal-Land jawtorizzaw
f'kull sena baġitarja rispettiva n-nefqa tar-riżorsi għal kull att ta' nefqa. Għaldaqstant il-miżuri inkwistjoni jikkos
titwixxu għajnuna ġdida li kellha tiġi nnotifikata skont l-Artikolu 108(3) tat-TFUE. Peress li l-Ġermanja qatt ma
nnotifikat l-iskema ta' għajnuna inkwistjoni, din hija illegali (l-Artikolu 1(f) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999).
(157) Għaldaqstant mhemmx bżonn li wieħed jiddiskuti l-affermazzjoni tal-Ġermanja li l-miżuri sekondarji BW 1
u BY 1 ma jaqgħux taħt id-definizzjoni ta' miżuri xierqa (il-premessi 50 sa 56) peress li l-affermazzjoni hija
bbażata fuq is-suppożizzjoni li l-miżuri sekondarji huma għajnuna eżistenti, li, kif spjegat qabel, mhuwiex il-każ.

Il-valutazzjoni tal-kompatibbiltà tat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib
(158) L-għajnuna mogħtija bejn it-28 ta' Novembru 2001 u l-31 ta' Diċembru 2006 għall-finijiet ta' rifużjoni talispejjeż tat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib ġiet eżaminata mill-Kummissjoni fuq il-bażi tal-Linji Gwida tal-Komunità
għall-għajnuna mill-Istat fis-settur tal-Agrikoltura (2000-2006) u approvata bħala kompatibbli mas-suq intern filkuntest tad-Deċiżjoni tas-17 ta' Lulju 2013 (C(2013) 4457 finali) (il-premessi 162 sa 165 tad-Deċiżjoni
pożittiva).

Regoli applikabbli
(159) Taħt l-Artikolu 107(3)(c) tat-TFUE, għajnuna maħsuba sabiex tiffaċilita l-iżvilupp ta' ċerti attivitajiet jew ta' ċerti
reġjuni ekonomiċi, basta dik l-għajnuna ma tfixkilx il-kondizzjonijiet tal-kummerċ sa grad li jkun kuntrarju għallinteress komuni, tista' titqies kompatibbli mas-suq intern.
(160) Skont l-avviż tal-Kummissjoni dwar id-determinazzjoni tar-regoli applikabbli għall-valutazzjoni ta' għajnuna
illegali (56), kwalunkwe għajnuna illegali fit-tifsira tal-Artikolu 1(f) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 għandha
tiġi evalwata skont ir-regoli applikabbli fiż-żmien li ngħatat l-għajnuna.
(161) L-għajnuna mogħtija mill-1 ta' Jannar 2007 sejra tiġi vvalutata fid-dawl tal-Linji Gwida 2007-2013.
(162) Fid-Deċiżjoni tal-ftuħ, il-Kummissjoni esprimiet dubji dwar jekk l-għajnuna mogħtija b'konnessjoni mat-testijiet
tal-kwalità tal-ħalib mill-1 ta' Jannar 2007 jistgħux jitqiesu kompatibbli mas-suq intern (il-premessi 166 u 167
tad-Deċiżjoni).
(163) Kif diġà indikat fid-Deċiżjoni tal-ftuħ, il-Kummissjoni tqis li l-għajnuna għal kontrolli ta' rutina tal-ħalib ma
tissodisfax il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 109 tal-Linji Gwida 2007-2013, kif moqri b'mod konġunt malArtikolu 16(1) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006. Tabilħaqq, id-dispożizzjoni tal-aħħar tistipula b'mod
espliċitu li l-għajnuna li tinvolvi r-rifużjoni tal-ispejjeż ta' tali kontrolli ta' rutina ma tistax tkun kompatibbli massuq intern.
(164) Għall-kuntrarju tal-opinjoni espressa mill-Ġermanja fil-kummenti tagħha (il-premessa 53), il-Kummissjoni hija talfehma li l-ispejjeż ta' “kontrolli ta' rutina tal-kwalità tal-ħalib” imsemmija fl-Artikolu 16(1)(b) tar-Regolament (KE)
Nru 1857/2006 ikopru wkoll l-ispejjeż tat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib inkwistjoni. Għalkemm 16(1)(b) jiddikjara
b'mod speċifiku li l-għajnuna għall-“ispejjeż ta' testijiet magħmulin minn partijiet terzi jew f'isimhom, biex tiġi
stabbilita l-kwalità ġenetika jew ir-rendiment tal-bhejjem” hija kompatibbli mas-suq intern.
(165) L-esklużjoni negattiva espliċita fl-Artikolu 16(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 b'konnessjoni malgħajnuna għall-kontrolli ta' rutina fuq il-kwalità tal-ħalib għandha tinftiehem, fil-fehma tal-Kummissjoni, b'mod
usa', peress li din id-dispożizzjoni tenfasizza l-intenzjoni tal-leġiżlatur li jeskludi l-għajnuna mill-kompatibbiltà
mas-suq intern.
(56) ĠU C 119, 22.5.2002, p. 22.
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(166) Il-kontrolli tal-kwalità tal-ħalib huma relatati mal-kwalità tal-ħalib bħala tali, jiġifieri mal-karatteristiċi mikrobijo
loġiċi tal-ħalib. Madankollu, dawn il-karatteristiċi mhumiex relatati direttament mal-kwalità ġenetika jew marrendiment tal-bhejjem. Il-karatteristiċi mikrobijoloġiċi jinkludu b'mod speċifiku dawk li huma stabbiliti permezz
tat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib (eż. il-kontenut ta' xaħam jew ta' ċelloli somatiċi).

(167) L-esklużjoni pprovduta fl-Artikolu 16(1)(b) hija essenzjalment immirata biex teskludi l-kontrolli tal-kwalità talħalib kollha ta' rutina mill-kompatibbiltà mas-suq intern peress li l-ispejjeż imġarrba fir-rigward tagħhom jagħmlu
parti mill-ispejjeż operattivi ta' impriża. L-għajnuna li tinvolvi r-rifużjoni ta' spejjeż operattivi għandha effett
partikolari ta' distorsjoni fuq is-suq intern. (57)

(168) F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni tfakkar il-projbizzjoni ġenerali tal-għoti ta' għajnuna stipulata fl-Artikolu 107(1)
TFUE. L-eċċezzjonijiet minn din il-projbizzjoni ġenerali huma pprovduti fl-Artikolu 107(2) u (3) tat-TFUE,
applikati flimkien mar-regoli dwar il-kompatibbiltà fil-forma ta' regolamenti, linji gwida, eċċ. Madankollu, għallperjodu 2007-2013, hawnhekk ma kienet teżisti l-ebda dispożizzjoni ta' kompatibbiltà bħal din għall-kontrolli ta'
rutina fuq il-ħalib (indipendenti minn ċerta kwalità u mhux bl-iskop li jtejbu l-kwalità). Għaldaqstant, apparti
milli tirreferi għall-kompatibbiltà tagħhom fiż-żmien preċedenti fil-Linji Gwida 2000-2006, il-Ġermanja ma
identifikat ebda dispożizzjoni bħal din li tapplika fil-perjodu relevanti. Minflok, huwa ċar li hemm l-intenzjoni
min-naħa tal-leġiżlatur, fl-Artikolu 16(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006, biex dan jeskludi b'mod
espliċitu l-kompatibbiltà mas-suq intern. Anki l-punt 13.3 tal-Linji Gwida 2000-2006 stipula li l-medda ta'
kontrolli magħmula b'rutina matul il-proċess tal-produzzjoni kienet żdiedet b'mod sostanzjali, u l-ispiża ta' tali
kontrolli kienet saret parti normali mill-ispejjeż ta' produzzjoni, u li minħabba l-impatt dirett tal-ispejjeż talkontroll tal-kwalità fuq l-ispejjeż ta' produzzjoni, tali għajnuniet joħolqu riskju reali ta' distorsjoni talkompetizzjoni. Għalkemm, skont l-istess dispożizzjoni, l-għajnuna setgħet tingħata fir-rigward ta' kontrolli
magħmulin minn partijiet terzi jew f'isimhom, bħall-awtoritajiet regolatorji kompetenti, jew korpi li jaġixxu
f'isimhom. B'mod li jikkonforma mal-Linji Gwida 2007-2013, il-leġiżlatur, wara li ħa inkunsiderazzjoni r-riskju
ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni, iddikjara l-għajnuna għall-kontrolli ta' rutina fuq il-ħalib bħala inkompatibbli
mas-suq. Fid-dawl ta' din id-deċiżjoni leġiżlattiva ċara, mhemm l-ebda ambitu għal xi dikjarazzjoni ta'
kompatibbiltà abbażi tal-Artikolu 107(3)(c) tat-TFUE.

(169) Il-fatt li l-Kummissjoni qieset it-testijiet fuq il-kwalità tal-ħalib imwettqa matul il-perjodu 2001-2006 bħala
kompatibbli mas-suq intern, ma jistax, kif issostni l-Ġermanja (il-premessa 60), awtomatikament iwassal biex lgħajnuna inkwistjoni tibqa' kompatibbli mas-suq intern fil-perjodu sussegwenti tal-2007-2013. Huwa ċar millArtikolu 108(1) tat-TFUE li s-suq intern qed jiżviluppa b'mod progressiv u li l-Kummissjoni meta tkompli
tiżviluppa l-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat u regoli oħrajn dwar l-għajnuna mill-Istat (eż. ir-Regolamenti ta'
eżenzjoni ta' kategorija) tista' tieħu inkunsiderazzjoni dan l-iżvilupp sabiex tiżgura l-funzjonament tas-suq intern.
Hija fin-natura tad-dispożizzjonijiet tal-kompatibbiltà li huma limitati fiż-żmien, bħal fil-każ tal-Linji Gwida
maħruġa fil-qasam tal-Agrikoltura, li linji gwida sussegwenti dwar l-għajnuna mill-Istat jew regolamenti ta'
eżenzjoni ta' kategorija rispettivament ma jibqgħux iżommu bilfors id-dispożizzjonijiet tar-regoli preċedenti.

(170) Fid-dawl ta' dak li ntqal, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-għajnuna mogħtija fil-perjodu 2007-2013 b'rabta mattestijiet tal-kwalità tal-ħalib, iffinanzjata kollha minn riżorsi ta' imposta fuq il-ħalib fil-każ tal-miżura sekondarja
BW 1 u mir-riżorsi tal-imposta fuq il-ħalib u tal-baġit ġenerali fil-każ tal-miżura sekondarja BY 1, hija inkompa
tibbli mas-suq intern.

4. KONKLUŻJONI

(171) L-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 jistipula li l-poteri tal-Kummissjoni sabiex jirkupraw lgħajnuna għandhom ikunu suġġetti għal perjodu ta' limitazzjoni ta' għaxar snin. Skont l-Artikolu 15(2) tarRegolament (KE) Nru 659/1999, “kull azzjoni meħudha mill-Kummissjoni b'rigward għall-għajnuna illegali
għandha tinterrompi l-perjodu ta' limitazzjoni.”
(57) Ara f'dan ir-rigward ukoll il-premessa 17 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006, li tgħid li għajnuna “ma għandux ikollha l-effett uniku li
kontinwament jew perjodikament tnaqqas l-ispejjeż operattivi li l-benefiċjarju normalment ikollu jagħmel”.
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(172) Minbarra s-sottomissjoni tal-Ġermanja tar-Rapport Annwali tal-2010 dwar l-għajnuna mill-Istat fis-settur talagrikoltura, il-Kummissjoni talbet lill-Ġermanja permezz tal-ittra datata t-28 ta' Novembru 2011 tipprovdi aktar
informazzjoni dwar l-iskema. Din l-azzjoni tal-Kummissjoni interrompiet il-perjodu ta' limitazzjoni. Peress li lKummissjoni permezz tad-Deċiżjoni pożittiva kienet diġà vvalutat li l-kontrolli tal-kwalità tal-ħalib inkwistjoni
kienu kompatibbli mas-suq intern matul il-perjodu ta' bejn it-28 ta' Novembru 2001 u l-31 ta' Diċembru 2006 u
peress li bejn il-31 ta' Diċembru 2006 u t-28 ta' Novembru 2011 kienu għaddew inqas minn għaxar snin, ilperjodu li għalih tapplika din id-Deċiżjoni jibda mill-1 ta' Jannar 2007.
(173) Il-Kummissjoni ssib li l-Ġermanja tat għajnuna illegali bi ksur tal-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE li, diment li
ngħatat fl-1 ta' Jannar 2007 jew wara (ara l-premessi 160 u 164), mhijiex kompatibbli mas-suq intern. Din lgħajnuna ngħatat biss minn riżorsi ta' imposta fuq il-ħalib skont l-MFG fil-każ ta' Baden-Württemberg u minn
riżorsi ta' imposta fuq il-ħalib u minn riżorsi tal-baġit ġenerali fil-każ tal-Bavarja.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-għajnuna mill-Istat li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja tat illegalment bi ksur tal-Artikolu 108(3) tat-TFUE firrigward tat-testijiet tal-kwalità tal-ħalib magħmulin mil-Länder ta' Baden-Württemberg u tal-Bavarja favur l-impriżi tassettur tal-ħalib f'dawn il-Länder hija inkompatibbli mas-suq intern fil-perjodu li jibda fl-1 ta' Jannar 2007.

Artikolu 2
1.
Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja għandha tirkupra mingħand il-benefiċjarji l-għajnuna li ngħatat b'konnessjoni
mal-iskema ta' għajnuna msemmija fl-Artikolu 1 u li hija inkompatibbli mas-suq intern.
2.
Is-somom li għandhom jiġu rkuprati għandhom jinkludu l-imgħax mid-data li fiha tqiegħdu għad-dispożizzjoni talbenefiċjarja sal-irkupru attwali tagħhom.
3.
L-imgħax għandu jiġi kkalkulat fuq bażi komposta skont il-Kapitolu V tar-Regolament (KE) Nru 794/2004 u rRegolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 271/2008 (58) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 794/2004.
4.
Il-Ġermanja għandha tħassar il-pagamenti pendenti kollha tal-għajnuna msemmija fl-Artikolu 1 b'effett mid-data
tal-adozzjoni ta' din id-deċiżjoni.

Artikolu 3
1.

L-irkupru tal-għajnuna mogħtija abbażi tal-iskema msemmija fl-Artikolu 1 għandu jkun immedjat u effettiv.

2.
Il-Ġermanja għandha tiżgura li din id-Deċiżjoni tiġi implimentata fi żmien erba' xhur mid-data tan-notifika ta' din
id-Deċiżjoni.

Artikolu 4
1.

Fi żmien xahrejn mid-data tan-notifika ta' din id-Deċiżjoni, il-Ġermanja għandha tipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

(a) lista tal-benefiċjarji li rċevew l-għajnuna skont l-iskema msemmija fl-Artikolu 1 u l-ammont totali ta' għajnuna li kull
wieħed minnhom irċieva skont dik l-iskema;
(58) Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 271/2008 tat-30 ta' Jannar 2008 li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 794/2004 li jimplimenta rRegolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (ĠU L 82,
25.3.2008, p. 1).
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(b) l-ammont totali (prinċipal u imgħaxijiet fuq l-irkupru) li jrid jiġi rkuprat mingħand kull benefiċjarju;
(c) deskrizzjoni ddettaljata tal-miżuri li diġà ttieħdu u li huma ppjanati biex tinżamm konformità ma' din id-Deċiżjoni;
(d) dokumenti li juru li l-benefiċjarji ġew ordnati jħallsu lura l-għajnuna.
2.
Il-Ġermanja għandha żżomm lill-Kummissjoni informata dwar il-progress tal-miżuri nazzjonali meħuda biex
timplimenta din id-Deċiżjoni sakemm ikun intemm l-irkupru tal-għajnuna mogħtija skont l-iskema msemmija flArtikolu 1. Fuq talba sempliċi tal-Kummissjoni, għandha tissottometti minnufih informazzjoni dwar il-miżuri li diġà
ħadet u dawk ippjanati sabiex tkun f'konformità ma' din id-Deċiżjoni. Hija għandha tipprovdi wkoll informazzjoni
dettaljata dwar l-ammonti ta' għajnuna u ta' mgħaxijiet fuq l-irkupru li jkunu diġà ġew irkuprati mingħand il-benefiċjarji.
Artikolu 5
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Ġermanja. Il-Ġermanja hija mitluba tagħti lill-benefiċjarji kopja ta' din id-Deċiżjoni
mingħajr dewmien.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Settembru 2015.
Għall-Kummissjoni
Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni
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DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2433
tat-18 ta' Diċembru 2015
li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa talannimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri
(notifikata bid-dokument C(2015) 9168)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji filkummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar, veterinarju u zootekniku
applikabbli għall-kummerċ intra-Kommunitarju ta' ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2),
u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għallannimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw millannimali u li huma għall-konsum uman (3), u b ' mod partikolari l-Artikolu 4(3) tagħha,
Billi:
(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE (4) tistabbilixxi l-miżuri ta' kontroll tas-saħħa
tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-Istati Membri jew fiż-żoni tagħhom li huma elenkati flAnness tagħha (“l-Istati Membri kkonċernati”). Dawk il-miżuri jinkludu l-projbizzjonijiet fuq id-dispaċċ ta' ħnieżer
ħajjin, semen, ova u embrijuni tal-ħnieżer, laħam tal-majjal, preparazzjonijiet tal-laħam tal-majjal, prodotti tallaħam tal-majjal u ta' kull prodott ieħor li jkun fih il-laħam tal-majjal, kif ukoll il-kunsinni ta' prodotti sekondarji
tal-annimali porċini minn ċertu żoni tal-Istati Membri kkonċernati (“il-kommoditajiet”). Dak l-Anness jiddemarka
u jelenka dawk iż-żoni li għalihom għandu jiġi kkunsidrat il-livell ta' riskju abbażi tas-sitwazzjoni epidemjoloġika
fl-Istati Membri kkonċernati.

(2)

Sabiex jiġu adattati l-miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali stabbiliti fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni
2014/709/UE għall-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-oqsma differenti tal-Istati Membri kkonċernati,
u sabiex jitqiesu l-livelli differenti tar-riskju skont it-tip ta' kommodità, huwa xieraq li jiġu previsti ċerti derogi
għal ċerti tipi ta' prodotti li joriġinaw miż-żoni elenkati fil-Partijiet differenti tal-Anness ta' dik id-Deċiżjoni ta'
Implimentazzjoni. Dawk id-derogi għandhom ikunu konformi wkoll mal-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju għallimportazzjoni fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer li huma indikati fil-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri
tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (5). F'każ li jingħataw derogi bħal dawn, il-miżuri
addizzjonali ta' salvagwardja u r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali applikabbli, għandhom jiġu deskritti f'dik idDeċiżjoni ta' Implimentazzjoni.

(3)

Il-projbizzjoni fuq id-dispaċċ ta' ħnieżer ħajjin miż-żoni elenkati fil-Parti III tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimen
tazzjoni 2014/709/UE hija partikolarment stretta u għalhekk tista' twassal għal problemi ta' loġistika u talbenesseri tal-annimali f'każ li ma jkunx possibbli l-qtil ta' ħnieżer fiż-żoni rispettivi, b'mod partikolari minħabba
n-nuqqas ta' biċċerija adattata jew il-limitazzjonijiet fil-kapaċità tat-tbiċċir fiż-żoni rilevanti elenkati fil-Parti III ta'
dak l-Anness jew fl-istess Stat Membru jew fit-territorju ta' Stat Membru ieħor elenkat fl-Anness.

(4)

Il-moviment ta' ħnieżer ħajjin għat-tbiċċir immedjat joħloq anqas riskju minn tipi oħra ta' movimenti ta' ħnieżer
ħajjin, dejjem jekk ikun hemm fis-seħħ miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju. Għaldaqstant, huwa xieraq li, fiċċirkustanzi deskritti fil-premessa (3), l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jagħtu derogi, b'mod eċċezzjonali,

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

ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.
ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.
ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali
marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/178/UE (ĠU L 295,
11.10.2014, p. 63).
(5) Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health (http://www.oie.int/international-standard-setting/
terrestrial-code/access-online/).
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għad-dispaċċ ta' ħnieżer ħajjin miż-żoni elenkati fil-Parti III tal-Anness għat-tbiċċir immedjat f'biċċerija li tkun
tinsab 'il barra minn dik iż-żona fl-istess Stat Membru jew fit-territorju ta' Stat Membru ieħor elenkat fl-Anness,
sakemm jiġu applikati miżuri ta' mitigazzjoni biex ma jiġix ipperikolat il-kontroll tal-marda.
(5)

Mil-lat tar-riskju tat-tixrid tad-deni Afrikan tal-ħnieżer, il-movimenti ta' kommoditajiet differenti li ġejjin minn
annimali porċini joffru livelli differenti ta' riskju. Bħala regola ġenerali, il-moviment tas-semen tal-ħnieżer minn
żoni ristretti joffri riskji sinifikanti mil-lat ta' esponiment u konsegwenzi. Madankollu, l-applikazzjoni ta' miżuri
addizzjonali ta' mitigazzjoni tar-riskju, bħalma huma l-ittestjar u ż-żieda fil-bijosigurtà, jistgħu jippermettu derogi
għas-semen miġbur fiż-żoni elenkati fil-Partijiet II u III tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni
2014/709/UE. L-Artikolu 9 ta' dik id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni għandu għalhekk jiġi emendat.

(6)

Id-derogi għad-dispaċċ ta' ċerti ħnieżer ħajjin miż-żoni elenkati fil-Partijiet II u III tal-Anness tad-Deċiżjoni ta'
Implimentazzjoni 2014/709/UE għal żoni oħra elenkati fil-Partijiet II jew III ta' dak l-Anness ta' Stat Membru
ieħor bl-istess status tal-marda huma ġustifikati sakemm jiġu applikati miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tarriskju. Il-flessibilità mogħtija minn dawn il-miżuri ġodda hija importanti sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni
xierqa tal-miżuri f'perspettiva ta' terminu ta' żmien medju u twil. Dan jirrikjedi l-istabbiliment ta' proċedura ta'
gwida sikura taħt il-kontroll strett tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tranżitarju u dak destinarju. LArtikoli 3 u 4 ta' dik id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni għandhom għalhekk jiġu emendati.

(7)

Bħala miżura addizzjonali ta' mitigazzjoni tar-riskju, għandha tidħol fis-seħħ proċedura ta' gwida sabiex lannimali li jkunu ġejjin minn żoni b'riskju ogħla tad-deni Afrikan tal-ħnieżer jiġu iżolati. Għaldaqstant, huwa
meħtieġ li l-proċeduri tad-dispaċċ, tat-tranżitu u tal-konsenja ta' ħnieżer ħajjin jiġu kkjarifikati u speċifikati.

(8)

Id-derogi previsti fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE għad-dispaċċ ta' ħnieżer ħajjin u ta' semen
bejn żoni b'riskju kumparabbli tad-deni Afrikan tal-ħnieżer għandhom jiġu applikati biss meta jkunu approvati
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tranżitarji u destinarji, qabel dan il-moviment.

(9)

Id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE (1) tistipula li l-moviment ta' annimali ħajjin għandu jkun akkumpanjat minn
ċertifikati tas-saħħa. Meta d-derogi mill-projbizzjoni dwar id-dispaċċ tal-ħnieżer ħajjin miż-żoni elenkati fl-Anness
tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE jiġu applikati għal ħnieżer ħajjin maħsubin għall-kummerċ flUnjoni, dawk iċ-ċertifikati tas-saħħa għandhom jinkludu referenza għal dik id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni biex
ikun żgurat li ċ-ċertifikati rilevanti jkun fihom informazzjoni eżatta u adegwata dwar is-saħħa.

(10)

Il-perjodu ta' applikazzjoni tal-miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali previsti fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni
2014/709/UE għandhom iqisu l-epidemjoloġija tad-deni Afrikan tal-ħnieżer u l-kundizzjonijiet meħtieġa biex
jerġa' jinkiseb status ta' ħelsien mill-marda tad-deni Afrikan tal-ħnieżer skont il-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali
Terrestri tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali. Għaldaqstant, il-perjodu ta' applikazzjoni tadDeċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE għandu jiġi estiż sal-31 ta' Diċembru 2019.

(11)

Instabu diversi każijiet ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fiċ-ċingjali f'żoni fl-Estonja u fil-Latvja li huma elenkati filPartijiet II u III tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Dawn il-każijiet jinsabu viċin iż-żoni
elenkati fil-Parti I ta' dak l-Anness.

(12)

Qatt ma ġie rrapportat deni Afrikan tal-ħnieżer fiż-żoni l-aktar 'il fuq tat-Tramuntana tal-Polonja li bħalissa huma
elenkati fil-Parti II tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE.

(13)

L-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni epidemjoloġika attwali fl-Unjoni fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer għandha
titqies fil-valutazzjoni tar-riskju rrapreżentata mis-sitwazzjoni tas-saħħa tal-annimali fir-rigward ta' dik il-marda flEstonja, fil-Litwanja u fil-Polonja. Sabiex jiġu ffukati l-miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali u biex jiġi evitat
aktar tixrid tad-deni Afrikan tal-ħnieżer, kif ukoll biex jiġi evitat xkiel mhux meħtieġ għall-kummerċ fl-Unjoni u
jiġu evitati ostakli mhux ġustifikati għall-kummerċ minn pajjiżi terzi, għandha tiġi emendata l-lista tal-Unjoni tażżoni soġġetti għall-miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali stipulati fil-Partijiet I u II tal-Anness tad-Deċiżjoni ta'
Implimentazzjoni 2014/709/UE biex titqies is-sitwazzjoni attwali tas-saħħa tal-annimali rigward dik il-marda
f'dawk it-tliet Stati Membri.

(14)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel
u l-Għalf,

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta' Ġunju 1964 dwar il-problemi tas-saħħa tal-annimali li jaffettwaw il-kummerċ ta' annimali
bovini u suwini ġewwa l-Komunità (ĠU 121, 29.7.1964, p. 1977/64).
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ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE hija emendata kif ġej:
(1) L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:
(a) Il-frażi introduttorja tinbidel b'dan li ġej:
“B'deroga mill-projbizzjoni prevista fil-punt (a) tal-Artikolu 2, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jawtorizzaw iddispaċċ ta' ħnieżer ħajjin minn azjenda agrikola li tkun jinsab fiż-żoni elenkati fil-Parti II tal-Anness lejn żoni
oħra fit-territorju tal-istess Stat Membru jew lejn żoni elenkati fil-Partijiet II u III tal-Anness ta' Stat Membru
ieħor, sakemm:”
(b) Jiddaħħal il-punt 4. li ġej:
“4. Għad-dispaċċ ta' ħnieżer ħajjin lejn żoni elenkati fil-Partijiet II u III tal-Anness ta' Stat Membru ieħor,
għandhom japplikaw ir-rekwiżiti addizzjonali li ġejjin:
(a) il-ħnieżer jikkonformaw ma' kull tip ieħor ta' garanziji xierqa tas-saħħa tal-annimali bbażati fuq riżultat
pożittiv tal-evalwazzjoni tar-riskji ta' miżuri kontra t-tixrid tad-deni Afrikan tal-ħnieżer meħtieġa millawtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-post tal-oriġini u approvati mill-awtorità kompetenti tal-Istat
Membru tal-post ta' tranżitu u mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, qabel ma jsir
il-moviment ta' annimali bħal dawn;
(b) l-Istat Membru tal-oriġini għandu jgħarraf minnufih lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bilgaranziji tas-saħħa tal-annimali u l-approvazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti li hemm referenza
għalihom fil-punt (a);
(c) ġiet stabbilita proċedura ta' gwida skont l-Artikolu 16a, taħt il-kontroll tal-awtoritajiet kompetenti talIstati Membri tal-oriġini, tat-tranżitu u tad-destinazzjoni, biex ikun żgurat li l-annimali, li jitmexxew
b'konformità mar-rekwiżiti addizzjonali stipulati fil-punt (a), jiġu ttrasportati b'mod sigur u ma jiġux
sussegwentement meħudin f'xi Stat Membru ieħor.
(d) Għal ħnieżer ħajjin li jkunu konformi mar-rekwiżiti addizzjonali fil-punt 4 ta' dan l-Artikolu, għandu
jiżdied il-kliem addizzjonali li ġej fuq iċ-ċertifikat korrispondenti tas-saħħa tal-majjali li hemm referenza
għalih fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 64/432/KEE:
‘Ħnieżer konformi mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE.’”.
(2) Jiddaħħal l-Artikolu 3a li ġej:
“Artikolu 3a
Deroga mill-projbizzjoni fuq id-dispaċċ ta' ħnieżer ħajjin miż-żoni elenkati fil-Parti III tal-Anness
B'deroga mill-projbizzjoni prevista fil-punt (a) tal-Artikolu 2, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jawtorizzaw iddispaċċ ta' ħnieżer ħajjin miż-żoni elenkati fil-Parti III tal-Anness lejn żoni oħra elenkati fil-Parti II fit-territorju talistess Stat Membru jew lejn żoni elenkati fil-Partijiet II u III tal-Anness ta' Stat Membru ieħor, sakemm:
1. il-ħnieżer ikunu ġejjin minn azjenda agrikola b'livell xieraq ta' bijosigurtà approvat mill-awtorità kompetenti, lazjenda agrikola tinsab taħt is-sorveljanza tal-awtorità kompetenti, u l-ħnieżer ikunu konformi mar-rekwiżiti
stabbiliti fil-punt 1 tal-Artikolu 3 u jew fil-punt 2 jew fil-punt 3 tal-Artikolu 3;
2. il-ħnieżer jinsabu fiċ-ċentru ta' żona, b'radju ta' mill-inqas tliet kilometri, li fiha l-annimali kollha fl-azjenda
agrikola jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 1 tal-Artikolu 3 u jew fil-punt 2 jew fil-punt 3 talArtikolu 3;
3. l-awtorità kompetenti tal-azjenda agrikola tad-dispaċċ għandha tgħarraf, fi żmien debitu, lill-awtorità kompetenti
tal-azjenda agrikola tad-destinazzjoni bl-intenzjoni li tibgħat il-ħnieżer u l-awtorità kompetenti tal-azjenda
agrikola tad-destinazzjoni għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ bil-wasla tal-ħnieżer;
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4. it-trasport tal-ħnieżer f'żoni u minn żoni li jkunu jinsabu 'l barra minn dawk elenkati fil-Parti III tal-Anness,
għandu jsir tul rotot tat-trasport definiti minn qabel u l-vetturi użati biex jinġarru dawk il-ħnieżer għandhom
jitnaddfu, u jekk ikun hemm bżonn, jiġu ddiżinsettizzati u ddiżinfettati malajr kemm jista' jkun wara l-ħatt;
5. għad-dispaċċ ta' ħnieżer ħajjin lejn żoni elenkati fil-Partijiet II jew III tal-Anness ta' Stat Membru ieħor, għandhom
japplikaw ir-rekwiżiti addizzjonali li ġejjin:
(a) il-ħnieżer jikkonformaw ma' kull tip ieħor ta' garanziji xierqa tas-saħħa tal-annimali bbażati fuq riżultat
pożittiv tal-evalwazzjoni tar-riskji ta' miżuri kontra t-tixrid tad-deni Afrikan tal-ħnieżer meħtieġa millawtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-post tal-oriġini u approvati mill-awtorità kompetenti tal-Istat
Membru tal-post ta' tranżitu u mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, qabel ma jsir ilmoviment ta' dawn l-annimali;
(b) l-Istat Membru tal-post tal-oriġini għandu jgħarraf minnufih lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bilgaranziji tas-saħħa tal-annimali u l-approvazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti li hemm referenza għalihom
fil-punt (a) u għandu jawtorizza lista ta' azjendi agrikoli li jikkonformaw mal-garanziji tas-saħħa tal-annimali;
(c) ġiet stabbilita proċedura ta' gwida skont l-Artikolu 16a, taħt il-kontroll tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati
Membri tal-oriġini, tat-tranżitu u tad-destinazzjoni, biex ikun żgurat li l-annimali, li jitmexxew b'konformità
mar-rekwiżiti addizzjonali stipulati fil-punt (a), jiġu ttrasportati b'mod sigur u ma jiġux sussegwentement
meħudin f'xi Stat Membru ieħor;
(d) għall-ħnieżer ħajjin li jkunu konformi mar-rekwiżiti addizzjonali kollha f'dan l-Artikolu, għandu jiżdied ilkliem addizzjonali li ġej fuq iċ-ċertifikat korrispondenti tas-saħħa tal-majjali li hemm referenza għalih flArtikolu 5(1) tad-Direttiva 64/432/KEE:
‘Ħnieżer konformi mal-Artikolu 3a tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE.’”.
(3) L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:
(a) Il-frażi introduttorja tinbidel b'dan li ġej:
“B'deroga mill-projbizzjonijiet previsti fil-punti (a) u (c) tal-Artikolu 2, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu
jawtorizzaw id-dispaċċ għat-tbiċċir immedjat ta' ħnieżer ħajjin miż-żoni elenkati fil-Parti III tal-Anness lejn żoni
oħra fit-territorju tal-istess Stat Membru jew lejn żoni elenkati fil-Partijiet II u III tal-Anness ta' Stat Membru
ieħor f'każ li jkun hemm limitazzjonijiet loġistiċi fil-kapaċità tat-tbiċċir tal-biċċeriji approvati mill-awtorita
kompetenti skont l-Artikolu 12 li jkunu jinsabu fiż-żoni elenkati fil-Parti III tal-Anness, sakemm:”
(b) Jiddaħħal il-punt 10 li ġej:
“10. għad-dispaċċ ta' ħnieżer ħajjin lejn żoni elenkati fil-Partijiet II jew III tal-Anness ta' Stat Membru ieħor,
għandhom japplikaw ir-rekwiżiti addizzjonali li ġejjin:
(a) il-ħnieżer jikkonformaw ma' kull tip ieħor ta' garanziji xierqa tas-saħħa tal-annimali bbażati fuq riżultat
pożittiv tal-evalwazzjoni tar-riskji ta' miżuri kontra t-tixrid tad-deni Afrikan tal-ħnieżer meħtieġa millawtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-post tal-oriġini u approvati mill-awtorità kompetenti tal-Istat
Membru tal-post ta' tranżitu u mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, qabel ma
jsir il-moviment ta' annimali bħal dawn;
(b) l-Istat Membru tal-oriġini għandu jgħarraf minnufih lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bilgaranziji tas-saħħa tal-annimali u l-approvazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti li hemm referenza
għalihom fil-punt (a) u għandu jawtorizza lista ta' azjendi agrikoli li jikkonformaw mal-garanziji tassaħħa tal-annimali;
(c) ġiet stabbilita proċedura ta' gwida skont l-Artikolu 16a, taħt il-kontroll tal-awtoritajiet kompetenti talIstati Membri tal-oriġini, tat-tranżitu u tad-destinazzjoni, biex ikun żgurat li l-annimali, li jitmexxew
b'konformità mar-rekwiżiti addizzjonali stipulati fil-punt (a), jiġu ttrasportati b'mod sigur u ma jiġux
sussegwentement meħudin f'xi Stat Membru ieħor;
(d) għal ħnieżer ħajjin li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet kollha ta' dan l-Artikolu, għandu jiżdied
il-kliem addizzjonali li ġej fuq iċ-ċertifikat korrispondenti tas-saħħa tal-majjali li hemm referenza għalih
fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 64/432/KEE:
‘Ħnieżer konformi mal-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE.’”.
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(4) Fl-Artikolu 8, il-frażi introduttorja tal-paragrafu 1 tinbidel b'dan li ġej:
“1.
Mingħajr ħsara għall-Artikolu 3, għall-Artikolu 3a u għall-Artikolu 4, l-Istati Membri kkonċernati għandhom
jiżguraw li ma jintbagħtux ħnieżer ħajjin mit-territorju tagħhom lejn Stati Membri oħra u lejn pajjiżi terzi, ħlief meta
dan il-ħanżir ikun ġej minn:”
(5) L-Artikolu 9 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 9
Projbizzjoni fuq id-dispaċċ lejn Stati Membri oħra u lejn pajjiżi terzi ta' kunsinni ta' semen u ova u
embrijuni tal-ħnieżer miġbura minn ħnieżer miż-żoni elenkati fl-Anness
1.
L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li ma tintbagħat l-ebda kunsinna ta' kommoditajiet li ġejjin
mit-territorju tagħhom lejn Stati Membri oħra u lejn pajjiżi terzi:
(a) semen tal-ħnieżer, sakemm is-semen ma jkunx ġej minn ħnieżer tar-refgħa donaturi miżmuma f'ċentru tal-ġbir
tas-semen approvat skont l-Artikolu 3(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 90/429/KEE (*) li jkun jinsab 'il barra miż-żoni
elenkati fil-Partijiet II, III u IV tal-Anness ta' din id-Deċiżjoni;
(b) ova u embrijuni tal-ħnieżer, sakemm l-ova u l-embrijuni ma joriġinawx minn ħnieżer nisa donaturi tal-ispeċi
porċina miżmuma f'azjendi agrikoli konformi mal-Artikolu 8(2) u li jkunu jinsabu 'l barra miż-żoni mniżżlin filPartijiet II, III u IV tal-Anness, u l-embrijuni jkunu embrijuni mnisslin in-vivo konċeputi b'riżultat tal-insemi
nazzjoni artifiċjali jew embrijuni prodotti in vitro konċeputi b'riżultat ta' fertilizzazzjoni b'semen konformi malkundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a) ta' dan il-paragrafu.
2.
B'deroga mill-projbizzjonijiet previsti fil-paragrafu 1(a) ta' dan l-Artikolu u fil-punt (b) tal-Artikolu 2, l-Istati
Membri kkonċernati jistgħu jawtorizzaw id-dispaċċ ta' kunsinni ta' semen tal-ħnieżer, jekk is-semen ikun inġabar
minn ħnieżer tar-refgħa donaturi li jinżammu f'ċentru tal-ġbir tas-semen approvat skont l-Artikolu 3(a) tad-Direttiva
90/429/KEE, li japplika r-regoli kollha dwar il-bijosigurtà rilevanti għad-deni Afrikan tal-ħnieżer u li jkun jinsab fiżżoni elenkati fil-Partijiet II u III tal-Anness ta' din id-Deċiżjoni għa żoni elenkati fil-Partijiet II jew III tal-Anness talistess Stat Membru jew ta' Stat Membru ieħor, sakemm:
(a) il-kunsinni tas-semen tal-ħnieżer jikkonformaw ma' kull tip ieħor ta' garanziji xierqa tas-saħħa tal-annimali
bbażati fuq riżultat pożittiv tal-evalwazzjoni tar-riskji ta' miżuri kontra t-tixrid tad-deni Afrikan tal-ħnieżer
meħtieġa mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-post tal-oriġini u approvati mill-awtorità kompetenti talIstat Membru tal-post tad-destinazzjoni, qabel id-dispaċċ tal-kunsinna tas-semen;
(b) l-Istat Membru tal-oriġini għandu jgħarraf minnufih lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bil-garanziji
tas-saħħa tal-annimali li hemm referenza għalihom fil-punt (a);
(c) il-ħnieżer tar-refgħa donaturi jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 3 u jew filparagrafu 2 jew fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 3;
(d) il-ħnieżer tar-refgħa donaturi kienu soġġetti għal test tal-identifikazzjoni individwali tal-aġent li twettaq fi żmien
ħamest ijiem qabel id-data tal-ġbir tas-semen tad-dispaċċ, b'riżultati negattivi u kopja tar-riżultati tat-testijiet
mehmuża maċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali li jakkumpanja l-kunsinna tas-semen;
(e) l-attestazzjoni li ġejja tiżdied maċ-ċertifikati korrispondenti tas-saħħa tal-annimali li hemm referenza għalihom
fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 90/429/KEE:
‘Semen tal-ħnieżer konformi mal-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE
tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer
f'ċertu Stati Membri u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/178/UE.’
(*) Id-Direttiva tal-Kunsill 90/429/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 li tistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-bhejjem
applikabbli għal kummerċ intra-Komunitarju u għall-importazzjonijiet ta' semen ta' bhejjem domestiċi talispeċi tal-majjali (ĠU L 224, 18.8.1990, p. 62).”
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(6) Jiddaħħal l-Artikolu 16a li ġej:
“Artikolu 16a
Proċedura ta' gwida
L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-proċedura ta' gwida tkun konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:
1. kull trakk u kull vettura oħra użata għat-trasport tal-ħnieżer ħajjin ikunu:
(a) individwalment irreġistrati mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-dispaċċ għall-iskopijiet tat-trasport
ta' ħnieżer ħajjin bl-użu ta' proċedura ta' gwida;
(b) issiġillati mill-veterinarju uffiċjali wara t-tagħbija; l-uffiċjal tal-awtorità kompetenti biss jista' jkisser is-siġill u
jibdlu b'wieħed ġdid; l-awtorità kompetenti għandha tiġi mgħarrfa b'kull tagħbija jew każ ta' bdil tas-siġill;
2. it-trasport iseħħ:
(a) direttament, mingħajr waqfien;
(b) filwaqt li tintuża r-rotta li tkun ġiet awtorizzata mill-awtorità kompetenti;
3. il-veterinarju uffiċjali responsabbli għall-azjenda agrikola tad-destinazzjoni jrid jikkonferma kull wasla lill-awtorità
kompetenti tal-oriġini;
4. wara li l-ħnieżer ħajjin jinħattu, it-trakk jew il-vettura u kull tagħmir ieħor użat fit-trasport ta' dawk il-ħnieżer,
irid jitnaddaf u jiġi ddiżinfettat kollu kemm hu fiż-żona magħluqa tal-post tad-destinazzjoni bis-superviżjoni talveterinarju uffiċjali. Għandu japplika l-Artikolu 12(a) tad-Direttiva 2002/60/KE;
5. qabel isir l-ewwel dispaċċ miż-żoni elenkati fil-Parti III tal-Anness, l-awtorità kompetenti tal-oriġini għandha
tiżgura li l-arranġamenti meħtieġa jkunu fis-seħħ mal-awtoritajiet rilevanti skont it-tifsira tal-punt (c) talAnness VI tad-Direttiva 2002/60/KE sabiex ikunu żgurati l-pjan ta' emerġenza, il-linja ta' kmand u lkooperazzjoni sħiħa tas-servizzi f'każ ta' inċident matul it-trasport, ħsara kbira fit-trakk jew fil-vettura jew xi
azzjoni ta' frodi min-naħa tal-operatur. L-operaturi tat-trakkijiet għandhom jgħarrfu minnufih lill-awtorità
kompetenti b'kull inċident jew ħsara fit-trakk jew fil-vettura.”
(7) Fl-Artikolu 21, id-data “il-31 ta' Diċembru 2018” tinbidel bid-data “il-31 ta' Diċembru 2019”.
(8) L-Anness jinbidel bit-test fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.
Artikolu 2
Destinatarji
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Diċembru 2015.
Għall-Kummissjoni
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni

L 334/52

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
ANNESS
“ANNESS
PARTI I

1. L-Estonja
Dawn iż-żoni fl-Estonja:
— il-linn ta' Keila,
— il-linn ta' Kunda,
— il-linn ta' Loksa,
— il-linn ta' Maardu,
— il-linn ta' Mustvee,
— il-linn ta' Pärnu,
— il-linn ta' Saue,
— il-linn ta' Tallinn,
— il-maakond ta' Läänemaa,
— il-parti tal-vald ta' Kuusalu li tinsab fit-Tramuntana tat-triq numru 1 (E20),
— il-vald ta' Are,
— il-vald ta' Audru,
— il-vald ta' Halinga,
— il-vald ta' Haljala,
— il-vald ta' Harku,
— il-vald ta' Jõelähtme,
— il-vald ta' Keila,
— il-vald ta' Kernu,
— il-vald ta' Kiili,
— il-vald ta' Koonga,
— il-vald ta' Lavassaare,
— il-vald ta' Nissi,
— il-vald ta' Padise,
— il-vald ta' Paikuse,
— il-vald ta' Raasiku,
— il-vald ta' Rae,
— il-vald ta' Rägavere,
— il-vald ta' Saku,
— il-vald ta' Saue,
— il-vald ta' Sauga,
— il-vald ta' Sindi,
— il-vald ta' Sõmeru,
— il-vald ta' Tootsi,
— il-vald ta' Tori,
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— il-vald ta' Tõstamaa,
— il-vald ta' Varbla,
— il-vald ta' Vasalemma,
— il-vald ta' Vihula,
— il-vald ta' Viimsi,
— il-vald ta' Viru-Nigula.
2. Il-Latvja
Dawn iż-żoni fil-Latvja:
— fin-novads ta' Ogres, il-pagasti ta' Suntažu u Ogresgala,
— in-novads ta' Ādažu,
— in-novads ta' Amatas,
— in-novads ta' Carnikavas,
— in-novads ta' Garkalnes,
— in-novads ta' Ikšķiles,
— in-novads ta' Inčukalna,
— in-novads ta' Jaunjelgavas,
— in-novads ta' Ķeguma,
— in-novads ta' Līgatnes,
— in-novads ta' Mālpils,
— in-novads ta' Neretas,
— in-novads ta' Ropažu,
— in-novads ta' Salas,
— in-novads ta' Siguldas,
— in-novads ta' Vecumnieku,
— in-novads ta' Viesītes.
3. Il-Litwanja
Dawn iż-żoni fil-Litwanja:
— fir-rajono savivaldybė (id-distrett) ta' Jurbarkas, is-seniūnija (il-muniċipalitajiet) ta' Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus
u Juodaičių
— fir-rajono savivaldybė ta' Pakruojis, is-seniūnija ta' Klovainių, Rozalimo u Pakruojo,
— fir-rajono savivaldybė ta' Panevežys, is-seniūnija ta' Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio u Smilgių,
— fir-rajono savivaldybė ta' Raseiniai, is-seniūnija ta' Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų u Šiluvos,
— fir-rajono savivaldybė ta' Šakiai, is-seniūnija ta' Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų,
Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,
— ir-rajono savivaldybė ta' Pasvalys,
— ir-rajono savivaldybė ta' Vilkaviškis,
— ir-rajono savivaldybė ta' Radviliškis,
— is-savivaldybė ta' Kalvarija,
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— is-savivaldybė ta' Kazlu Ruda,
— is-savivaldybė ta' Marijampolė.
4. Il-Polonja
Dawn iż-żoni fil-Polonja:
Fil-województwo (il-provinċja) ta' Podlaskie:
— il-gminy ta' Augustów bil-bliet ta' Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin and Bargłów Kościelny fil-powiat ta'
augustowski,
— il-gminy ta' Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady,
Dobrzyniewo Duże u parti minn Zabłudów (il-parti fil-Lbiċ tal-gmina ddelimitata bil-linja maħluqa mit-triq
numru 19 u estiża bit-triq numru 685) fil-powiat ta' białostocki,
— il-gminy ta' Czyże, Hajnówka bil-bliet ta' Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele u Czeremcha fil-powiat ta'
hajnówka,
— il-gminy ta' Grodzisk, Dziadkowice u Milejczyce fil-powiat ta' siemiatycki,
— il-gminy ta' Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie bil-bliet ta' Wysokie Mazowieckie,
Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo u Ciechanowiec fil-powiat ta' wysokomazowiecki,
— il-poviat sejneński,
— il-gminy (il-muniċipalitajiet) ta' Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki fil-powiat ta' suwalski,
— il-gminy ta' Rutki fil-powiat ta' zambrowski,
— il-gminy ta' Suchowola u Korycin fil-powiat ta' sokólski,
— il-powiat ta' bielski,
— il-powiat ta' M. Białystok,
— il-powiat ta' M. Suwałki,
— il-powiat ta' moniecki.
PARTI II

1. L-Estonja
Dawn iż-żoni fl-Estonja:
— il-linn (il-belt) ta' Kallaste,
— il-linn ta' Rakvere,
— il-linn ta' Tartu,
— il-linn ta' Vändra,
— il-linn ta' Viljandi,
— il-maakond ta' Ida-Virumaa,
— il-maakond ta' Põlvamaa,
— il-maakond ta' Raplamaa,
— il-parti tal-vald ta' Kuusalu li tinsab fin-Nofsinhar tat-triq numru 1 (E20),
— il-parti tal-vald ta' Palamuse li tinsab fil-Lvant tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-parti tal-vald ta' Pärsti li tinsab fil-Punent tat-triq numru 24126,
— il-parti tal-vald ta' Suure-Jaani li tinsab fil-Punent tat-triq numru 49,
— il-parti tal-vald ta' Tabivere li tinsab fil-Lvant tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-parti tal-vald ta' Tamsalu li tinsab fil-Grigal tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
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— il-parti tal-vald ta' Tartu li tinsab fil-Lvant tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-parti tal-vald ta' Viiratsi li tinsab fil-Punent tal-linja ddefinita mill-parti tal-Punent tat-triq numru 92 sa salib ittoroq li jagħti għat-triq numru 155, u mbagħad it-triq numru 155 sa salib it-toroq li jagħti għat-triq
numru 24156, u t-triq numru 24156 sakemm taqsam ix-xmara Verilaske, u mbagħad ix-xmara Verilaske sakemm
tilħaq il-fruntiera tan-Nofsinhar tal-vald,
— il-vald ta' Abja,
— il-vald ta' Aegviidu,
— il-vald (il-muniċipalità) ta' Alatskivi,
— il-vald ta' Anija,
— il-vald ta' Häädemeeste,
— il-vald ta' Haaslava,
— il-vald ta' Halliste,
— il-vald ta' Kadrina,
— il-vald ta' Kambja,
— il-vald ta' Karksi,
— il-vald ta' Kasepää,
— il-vald ta' Kõpu,
— il-vald ta' Kose,
— il-vald ta' Kõue,
— il-vald ta' Laekvere,
— il-vald ta' Luunja,
— il-vald ta' Mäksa,
— il-vald ta' Meeksi,
— il-vald ta' Pala,
— il-vald ta' Peipsiääre,
— il-vald ta' Piirissaare,
— il-vald ta' Rakvere,
— il-vald ta' Saarde,
— il-vald ta' Saare,
— il-vald ta' Surju,
— il-vald ta' Tahkuranna,
— il-vald ta' Tapa,
— il-vald ta' Vändra,
— il-vald ta' Vara,
— il-vald ta' Vinni,
— il-vald ta' Võnnu.
2. Il-Latvja
Dawn iż-żoni fil-Latvja:
— in-novads ta' Krimuldas,
— fin-novads ta' Limbažu, il-pagasti ta' Skultes, Vidridžu, Limbažu u Umurgas,
— fin-novads ta' Ogres, il-pagasti ta' Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles u Taurupes,
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— in-novads ta' Priekuļu,
— fin-novads ta' Salacgrīvas, il-pagasts ta' Liepupes,
— in-novads ta' Aizkraukles,
— in-novads ta' Aknīstes,
— in-novads ta' Alūksnes,
— in-novads ta' Apes,
— in-novads ta' Baltinavas,
— in-novads ta' Balvi,
— in-novads ta' Cēsu,
— in-novads ta' Cesvaines,
— in-novads ta' Ērgļu,
— in-novads ta' Gulbenes,
— in-novads ta' Ilūkstes,
— in-novads ta' Jaunpiepalgas,
— in-novads ta' Jēkabpils,
— in-novads ta' Kocēnu,
— in-novads ta' Kokneses,
— in-novads ta' Krustpils,
— in-novads ta' Lielvārdes,
— in-novads ta' Līvānu,
— in-novads ta' Lubānas,
— in-novads ta' Madonas,
— in-novads ta' Pārgaujas,
— in-novads ta' Pļaviņu,
— in-novads ta' Raunas,
— in-novads ta' Rugāju,
— in-novads ta' Saulkrastu,
— in-novads ta' Sējas,
— in-novads ta' Skrīveru,
— in-novads ta' Smiltenes,
— in-novads ta' Varakļānu,
— in-novads ta' Vecpiebalgas,
— in-novads ta' Viļakas,
— ir-republikas pilsēta (il-belt) ta' Jēkabpils;
— ir-republikas pilsēta ta' Valmiera.
3. Il-Litwanja
Dawn iż-żoni fil-Litwanja:
— fir-rajono savivaldybė (ir-raħal distrettwali) ta' Anykščiai, is-seniūnija ta' Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai,
Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, u l-parti ta' Svėdasai li tinsab fin-Nofsinhar tat-triq Nru 118,
— fir-rajono savivaldybė ta' Jonava, is-seniūnija ta' Šilų, Bukonių u fis-seniūnija ta' Žeimių, il-kaimas (ir-raħal) ta'
Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,
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— fir-rajono savivaldybė ta' Kaišiadorys, is-seniūnija ta' Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių,
Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės u l-parti tas-seniūnija ta' Rumšiškių li tinsab fin-Nofsinhar tat-triq N. A1,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kaunas, is-seniūnija ta' Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos,
Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų,
Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių u Zapyškio,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kėdainiai, is-seniūnija ta' Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio,
Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,
— fir-rajono savivaldybė ta' Panevėžys, is-seniūnija ta' Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos,
Raguvos, Vadoklių u Velžio,
— fir-rajono savivaldybė ta' Šalčininkai, is-seniūnija ta' Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių,
Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių
— fir-rajono savivaldybė ta' Varėna, is-seniūnija ta' Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,
— il-miesto savivaldybė (il-belt tal-muniċipalità) ta' Alytus,
— il-miesto savivaldybė ta' Kaišiadorys,
— il-miesto savivaldybė ta' Kaunas,
— il-miesto savivaldybė ta' Panevežys,
— il-miesto savivaldybė ta' Vilnius,
— ir-rajono savivaldybė ta' Alytus,
— ir-rajono savivaldybė ta' Biržai,
— ir-rajono savivaldybė ta' Druskininkai,
— ir-rajono savivaldybė ta' Lazdijai,
— ir-rajono savivaldybė ta' Prienai,
— ir-rajono savivaldybė ta' Širvintos,
— ir-rajono savivaldybė ta' Ukmergė,
— ir-rajono savivaldybė ta' Vilnius,
— is-savivaldybė (il-muniċipalità) ta' Birštonas,
— is-savivaldybė ta' Elektrenai.
4. Il-Polonja
Dawn iż-żoni fil-Polonja:
Fil-województwo (il-provinċja) ta' Podlaskie:
— il-gminy ta' Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków u parti minn Zabłudów (il-parti fil-Grigal tal-gmina
iddelimitata bil-linja maħluqa mit-triq numru 19 u estiża bit-triq numru 685) fil-powiat ta' białostocki,
— il-gminy ta' Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór u Sidra fil-powiat ta' sokólski,
— il-gminy ta' Lipsk fil-powiat ta' augustowski,
— il-gminy ta' Narew, Narewka u Białowieża fil-powiat ta' hajnowski.
PARTI III

1. L-Estonja
Dawn iż-żoni fl-Estonja:
— il-linn ta' Elva,
— il-linn ta' Jõgeva,
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— il-linn ta' Põltsamaa,
— il-linn ta' Võhma,
— il-maakond ta' Järvamaa,
— il-maakond ta' Valgamaa,
— il-maakond ta' Võrumaa,
— il-parti tal-vald ta' Palamuse li tinsab fil-Punent tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-parti tal-vald ta' Pärsti li tinsab fil-Lvant tat-triq numru 24126,
— il-parti tal-vald ta' Suure-Jaani li tinsab fil-Lvant tat-triq numru 49,
— il-parti tal-vald ta' Tabivere li tinsab fil-Punent tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-parti tal-vald ta' Tamsalu li tinsab fil-Lbiċ tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-parti tal-vald ta' Tartu li tinsab fil-Punent tal-linja ferrovjarja ta' Tallinn-Tartu,
— il-parti tal-vald ta' Viiratsi li tinsab fil-Lvant tal-linja ddefinita mill-parti tal-Punent tat-triq numru 92 sa salib ittoroq li jagħti għat-triq numru 155, u mbagħad it-triq numru 155 sa salib it-toroq li jagħti għat-triq
numru 24156, u t-triq numru 24156 sakemm taqsam ix-xmara Verilaske, u mbagħad ix-xmara Verilaske sakemm
tilħaq il-fruntiera tan-Nofsinhar tal-vald,
— il-vald ta' Jõgeva,
— il-vald ta' Kolga-Jaani,
— il-vald ta' Konguta,
— il-vald ta' Kõo,
— il-vald ta' Laeva,
— il-vald ta' Nõo,
— il-vald ta' Paistu,
— il-vald ta' Pajusi,
— il-vald ta' Põltsamaa,
— il-vald ta' Puhja,
— il-vald ta' Puurmani,
— il-vald ta' Rakke,
— il-vald ta' Rannu,
— il-vald ta' Rõngu,
— il-vald ta' Saarepeedi,
— il-vald ta' Tähtvere,
— il-vald ta' Tarvastu,
— il-vald ta' Torma,
— il-vald ta' Ülenurme,
— il-vald ta' Väike-Maarja.
2. Il-Latvja
Dawn iż-żoni fil-Latvja:
— fin-novads ta' Limbažu, il-pagasti ta' Viļķenes, Pāles u Katvaru,
— fin-novads ta' Salacgrīvas, il-pagasti ta' Ainažu u Salacgrīvas,
— in-novads ta' Aglonas,
— in-novads ta' Alojas,
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— in-novads ta' Beverīinas,
— in-novads ta' Burtnieku,
— in-novads ta' Ciblas,
— in-novads ta' Dagdas,
— in-novads ta' Daugavpils,
— in-novads ta' Kārsavas,
— in-novads ta' Krāslavas,
— in-novads ta' Ludzas,
— in-novads ta' Mazsalacas,
— in-novads ta' Naukšēnu,
— in-novads ta' Preiļu,
— in-novads ta' Rēzeknes,
— in-novads ta' Riebiņu,
— in-novads ta' Rūjienas,
— in-novads ta' Strenču,
— in-novads ta' Valkas,
— in-novads ta' Vārkavas,
— in-novads ta' Viļānu,
— in-novads ta' Zilupes,
— ir-republikas pilsēta ta' Daugavpils;
— ir-republikas pilsēta ta' Rēzekne.
3. Il-Litwanja
Dawn iż-żoni fil-Litwanja:
— fir-rajono savivaldybė ta' Anykščiai, is-seniūnija ta' Viešintos u l-parti tas-seniūnija ta' Svėdasai li tinsab fitTramuntana tat-triq numru 118,
— fir-rajono savivaldybė ta' Jonava, is-seniūnija ta' Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos u, fis-seniūnija ta'
Žeimiai, il-kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai,
Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės,
Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai u Žeimių miestelis,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kaišiadorys, is-seniūnija ta' Palomenės, Pravieniškių u l-parti tas-seniūnija ta' Rumšiškių li
tinsab fit-Tramuntana tat-triq N. A1,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kaunas, is-seniūnija ta' Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos u Neveronių,
— fir-rajono savivaldybė ta' Kėdainiai, is-seniūnija ta' Pelėdnagių,
— fir-rajono savivaldybė ta' Šalčininkai, is-seniūnija ta' Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,
— fir-rajono savivaldybė ta' Varėna, is-seniūnija ta' Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,
— il-miesto savivaldybė ta' Jonava,
— ir-rajono savivaldybė ta' Ignalina,
— ir-rajono savivaldybe ta' Kupiškis,
— ir-rajono savivaldybė ta' Moletai,
— ir-rajono savivaldybė ta' Rokiškis,
— ir-rajono savivaldybė ta' Švencionys,
— ir-rajono savivaldybė ta' Trakai,
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— ir-rajono savivaldybė ta' Utena,
— ir-rajono savivaldybė ta' Zarasai,
— is-savivaldybe ta' Visaginas.
4. Il-Polonja
Dawn iż-żoni fil-Polonja:
Fil-województwo (il-provinċja) ta' Podlaskie:
— il-gminy ta' Gródek u Michałowo fil-powiat ta' Białostok,
— il-gminy ta' Krynki, Kuźnica, Sokółka u Szudziałowo fil-powiat ta' sokólski.
PARTI IV

L-Italja
Dawn iż-żoni fl-Italja:
iż-żoni kollha ta' Sardinja.”

22.12.2015

22.12.2015

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

MT

L 334/61

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2434
tat-18 ta' Diċembru 2015
li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/237/UE dwar miżuri protettivi kontra lintroduzzjoni u t-tixrid fi ħdan l-Unjoni ta' organiżmi ta' ħsara fir-rigward ta' ċertu frott u ħxejjex
tal-ikel li joriġinaw fl-Indja
(notifikata bid-dokument C(2015) 9178)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzz
joni fil-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (1), u
b'mod partikolari r-raba' sentenza tal-Artikolu 16(3) tagħha,
Billi:
(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/237/UE (2) tipprojbixxi l-importazzjoni mill-Indja talpjanti, minbarra ż-żrieragħ u l-għeruq, tal-Colocasia Schott, tal-pjanti, minbarra ż-żrieragħ, tal-Momordica L., tasSolanum melongena L. u tat-Trichosanthes L. Barra minn hekk, biex jiġu importati l-pjanti tal-Mangifera L., minbarra
ż-żrieragħ, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/237/UE teżiġi li l-awtoritajiet Indjani jwettqu miżuri xierqa li
jiżguraw li l-konsenji jkunu ħielsa minn organiżmi ta' ħsara.

(2)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/237/UE għandha limitu ta' żmien. Minħabba l-għadd kbir ta' interċezzjo
nijiet ta' organiżmi ta' ħsara fuq firxa wiesgħa ta' pjanti u prodotti tal-pjanti li oriġinaw mill-Indja, il-Kummissjoni
hija tal-fehma li s-sistema ta' ċertifikazzjoni fitosanitarja tal-Indja teħtieġ aktar titjib. Għaldaqstant jixraq li żżmien ta' validità tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/237/UE jittawwal sal-31 ta' Diċembru 2016.

(3)

Għalhekk, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/237/UE għandha tiġi emendata skont dan.

(4)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali,
l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/237/UE huwa sostitwit b'dan li ġej:
“Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2016.”
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Diċembru 2015.
Għall-Kummissjoni
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni

(1) ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1.
(2) Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/237/UE tal-24 ta' April 2014 dwar miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni u ttixrid fi ħdan l-Unjoni ta' organiżmi ta' ħsara fir-rigward ta' ċertu frott u ħxejjex tal-ikel li joriġinaw fl-Indja (ĠU L 125, 26.4.2014, p. 93).
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ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA'
FTEHIMIET INTERNAZZJONALI
DEĊIŻJONI Nru 1/2015 TAL-KUNSILL TA' ASSOĊJAZZJONI UE-EĠITTU
tal-21 ta' Settembru 2015
li tissostitwixxi l-Protokoll 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn ilKomunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Għarbija talEġittu, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u dwar il-metodi
ta' kooperazzjoni amministrattiva [2015/2435]
IL-KUNSILL TA' ASSOĊJAZZJONI UE-EĠITTU,

Wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati
Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu, min-naħa l-oħra (1), u b'mod partikolari lArtikolu 27 tiegħu,
Wara li kkunsidra l-Protokoll 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u
l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni
tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u dwar il-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva,
Billi:
(1)

L-Artikolu 27 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati
Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu, min-naħa l-oħra (“il-Ftehim”), jirreferi
għall-Protokoll 4 tal-Ftehim (“Protokoll 4”) li jistabbilixxi r-regoli tal-oriġini u jistipula dwar l-akkumulazzjoni taloriġini bejn l-Unjoni Ewropea, l-Eġittu u Partijiet Kontraenti oħra tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli
preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (2) (“il-Konvenzjoni”).

(2)

L-Artikolu 39 tal-Protokoll 4 jistipula li l-Kunsill ta' Assoċjazzjoni previst fl-Artikolu 74 tal-Ftehim jista' jiddeċiedi
li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dak il-protokoll.

(3)

Il-Konvenzjoni għandha l-għan li tissostitwixxi l-protokolli dwar ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fis-seħħ bħalissa
fost il-pajjiżi taż-żona pan-Ewro-Mediterranja b'att legali wieħed.

(4)

L-Unjoni u l-Eġittu ffirmaw il-Konvenzjoni fil-15 ta' Ġunju 2011 u fid-9 ta' Ottubru 2013 rispettivament.

(5)

L-Unjoni u l-Eġittu ddepożitaw l-istrumenti tagħhom ta' aċċettazzjoni għand id-depożitarju tal-Konvenzjoni fis26 ta' Marzu 2012 u fit-23 ta' April 2014 rispettivament. Konsegwentement, skont l-Artikolu 10(3) talKonvenzjon, il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fil-konfront tal-Unjoni u tar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu fl1 ta' Mejju 2012 u fl-1 ta' Ġunju 2014, ripettivament.

(6)

Il-Protokoll 4 għandu għalhekk jiġi sostitwit bi protokoll ġdid li jagħmel referenza għall-Konvenzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Il-Protokoll 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri
tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu, min-naħa l-oħra dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta'
“prodotti oriġinarji” u metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva, għandu jiġi sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness għal din
id-Deċiżjoni.
(1) ĠU L 304, 30.9.2004, p. 39.
(2) ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.
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Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.
Hija għandha tibda tapplika mill-1 ta' Frar 2016.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Settembru 2015.
Għall-Kunsill ta' Assoċjazzjoni
Il-President
F. MOGHERINI
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ANNESS

“PROTOKOLL 4
dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' ‘prodotti oriġinarji’ u dwar metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva

Artikolu 1
Regoli ta' oriġini applikabbli
1.
Għall-fini tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim, għandhom japplikaw l-Appendiċi I u d-dispożizzjonijiet rilevanti
tal-Appendiċi II għall-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli tal-oriġini preferenzjali ni pan-Ewro-Mediterranji (1) (ilKonvenzjoni).
2.
Ir-referenzi kollha għal ‘ftehim rilevanti’ fl-Appendiċi I u fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II talKonvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli tal-oriġini preferenzjali pan-Ewro-Mediterranji għandhom jiġu interpretati bħala li
jfissru dan il-Ftehim.
Artikolu 2
Soluzzjoni tat-tilwim
1.
Meta b'rabta mal-proċeduri ta' verifika stabbiliti fl-Artikolu 32 tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni jinqala' xi tilwim li
ma jkunx jista' jissolva bejn l-awtoritajiet doganali li jkunu qed jitolbu l-verifika u l-awtoritajiet doganali li jkunu
responsabbli għat-twettiq ta' din il-verifika, tali tilwim għandu jitressaq quddiem il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni.
2.
Fil-każijiet kollha s-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-importatur u l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur għandha
sseħħ skont il-leġislazzjoni ta' dak il-pajjiż.
Artikolu 3
Emendi għall-Protokoll
Il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni jista' jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll.
Artikolu 4
Irtirar mill-Konvenzjoni
1.
Jekk jingħata avviż bil-miktub jew mill-Unjoni Ewropea jew mill-Eġittu lid-depożitarju tal-Konvenzjoni dwar lintenzjoni tagħhom li jirtiraw mill-Konvenzjoni skont l-Artikolu 9 tagħha, l-Unjoni u l-Eġittu għandhom immedjatament
jidħlu f'negozjati dwar ir-regoli tal-oriġini għall-iskop tal-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim.
2.
Sad-dħul fis-seħħ ta' dawn ir-regoli ta' oriġini appena nnegozjati, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Appendiċi I talKonvenzjoni u, fejn xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tagħha, applikabbli fil-mument ta' rtirar,
għandhom jibqgħu japplikaw għal dan il-Ftehim. Madankollu, mill-mument tal-irtirar, ir-regoli tal-oriġini li jinsabu flAppendiċi I u, fejn xieraq, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Appendiċi II tal-Konvenzjoni għandhom jiġu interpretati
b'mod li jippermetti akkumulazzjoni bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eġittu biss.”

(1) ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4.
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