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REGOLAMENTI
REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/686
tat-3 ta' Mejju 2016
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.
(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Mejju 2016.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
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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

203,5

MA

94,1

SN

225,9

TR

84,9

ZZ

152,1

MA

83,2

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

1

TR

137,2

ZZ

110,2

MA

95,4

TR

133,6

ZZ

114,5

EG

51,1

IL

84,3

MA

61,6

TR

37,1

ZZ

58,5

BR

116,1

MA

135,4

TR

130,3

ZA

143,4

ZZ

131,3

AR

111,2

BR

96,0

CL

114,8

CN

73,3

NZ

135,2

US

225,3

ZA

97,6

ZZ

121,9

(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-KUMMISSJONI (UE) 2016/687
tat-28 ta' April 2016
dwar l-armonizzazzjoni tal-banda ta' frekwenzi 694-790 MHz għas-sistemi terrestri li huma kapaċi
jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr fili u għal użu nazzjonali
flessibbli fl-Unjoni
(notifikata bid-dokument C(2016) 2268)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas
regolatorju għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità Ewropea (id-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju) (1), u
b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) tagħha,

Billi:

(1)

Fil-pjan pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju (RSPP) adottat bid-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE (2), ilParlament Ewropew u l-Kunsill stabbilixxew l-objettiv tal-politika li jiġu identifikati tal-inqas 1 200 MHz ta'
spettru adattat biex tiġi ssodisfata d-domanda dejjem ikbar għat-traffiku ta' data bla fili fl-Unjoni sal-2015 (3).
Barra minn hekk, il-qafas strateġiku tal-RSPP ta s-setgħa lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri f'kooperazzjoni
magħha, li jiżguraw disponibbiltà tal-ispettru għall-ħolqien ta' programmi u għal avvenimenti speċjali (PMSE) (4),
għall-iżvilupp ta' servizzi ta' sikurezza u ċ-ċirkolazzjoni libera tal-apparati relatati kif ukoll l-iżvilupp ta' soluzzjo
nijiet interoperabbli u innovattivi għall-protezzjoni tal-pubbliku u l-għajnuna f'każ ta' diżastru (PPDR) (5), u għall“Internet tal-oġġetti” (IoT) (6). Il-Grupp għall-Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (RSPG) adotta rapport dwar ilħtiġijiet tal-ispettru strateġiku settorjali, li jindirizza fost affarijiet oħra l-ħtiġijiet tal-ispettru għall-PPDR, il-PMSE u
l-IoT (7).

(2)

L-ispettru fil-banda ta' frekwenzi 694-790 MHz (minn issa 'l quddiem “banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz”) huwa
benefiċċju siewi għall-użu ta' netwerks mingħajr fili terrestri kosteffiċjenti b'kapaċità qawwija u kopertura
kullimkien kemm fuq ġewwa kif ukoll fuq barra. Ir-Regolamenti tar-Radju tal-Unjoni Internazzjonali tat-Teleko
munikazzjoni fihom allokazzjonijiet tal-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz għas-servizz tax-xandir u tal-mowbajl
(ħlief il-mowbajl aeronawtiku) fuq bażi koprimarja u identifikazzjonijiet ta' din il-banda ta' frekwenzi għat-Teleko
munikazzjonijiet Mobbli Internazzjonali (IMT). Din il-banda ta' frekwenzi bħalissa qed tintuża fl-Unjoni kollha
għat-televiżjoni diġitali terrestri (DTT) u t-tagħmir tal-awdjo mingħajr fili għall-PMSE.

(3)

L-istrateġija tal-Kummissjoni għas-Suq Uniku Diġitali (8) tenfasizza l-importanza tal-banda ta' frekwenzi ta'
700 MHz sabiex tiġi żgurata provvista ta' servizzi tal-broadband f'żoni rurali u tisħaq fuq il-ħtieġa għal azzjoni
koordinata ta' rilaxx ta' dik il-banda ta' frekwenzi, filwaqt li takkomoda l-ħtiġijiet speċifiċi ta' distribuzzjoni talmidja awdjoviżiva, sabiex tħeġġeġ l-investiment f'netwerks tal-broadband b'veloċità għolja u taġevola l-prolife
razzjoni ta' servizzi diġitali avvanzati.

(1) ĠU L 108, 24.4.2002, p. 1.
(2) Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika
tal-ispettru tar-radju (ĠU L 81, 21.3.2012, p. 7).
(3) L-Artikolu 3(b), RSPP.
4
( ) L-Artikolu 8(5), RSPP.
(5) L-Artikolu 8(3), RSPP.
(6) L-Artikolu 8(6), RSPP.
(7) Id-dokument RSPG13-540rev2.
(8) Ara: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
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(4)

Fl-opinjoni tiegħu dwar strateġija fit-tul għall-banda ta' frekwenzi ta' 470-790 MHz (1), l-RSPG jirrakkomanda
approċċ ikkoordinat għall-għoti ta' skop ġdid lill-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz għal servizzi ta' komuni
kazzjoni elettronika broadband mingħajr fili, inkluż li din il-banda ssir disponibbli b'kundizzjonijiet tekniċi
armonizzati fl-Unjoni kollha.

(5)

Fil-11 ta' Marzu 2013, skont l-Artikolu 4(2) tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju, il-Kummissjoni ħarġet
mandat għall-Konferenza Ewropea tal-Amministrazzjonijiet Postali u tat-Telekomunikazzjonijiet (CEPT) biex
tiżviluppa l-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati għall-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz fl-Unjoni għall-provvista ta'
servizzi ta' komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr fili u użi oħra b'appoġġ tal-prijoritajiet tal-politika
tal-ispettru tal-Unjoni.

(6)

Fit-28 ta' Novembru 2014 u l-1 ta' Marzu 2016, bi tweġiba għal dak il-mandat, is-CEPT ippubblikat ir-Rapporti
Nru 53 (2) u 60 (3). Dawn jipprovdu l-bażi għal armonizzazzjoni teknika tal-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz
għas-servizzi ta' komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr fili terrestri, li tippermetti ekonomiji ta' skala
għal tagħmir f'konformità mal-iżviluppi internazzjonali f'din il-banda.

(7)

Ir-rapporti Nru 53 u 60 tas-CEPT fihom ukoll għażliet għall-użu ta' porzjonijiet tal-banda ta' frekwenzi ta'
700 MHz (l-hekk imsejħa duplex gap u/jew guard bands), li jistgħu jiġu deċiżi minn Stat Membru (“għażliet
nazzjonali”). Għażla waħda nazzjonali hija downlink supplimentari (SDL) li tirrappreżenta trażmissjoni minn
stazzjon bażi downlink-only (jiġifieri, unidirezzjonali) għall-provvista ta' servizzi ta' komunikazzjoni elettronika
broadband mingħajr fili terrestri, u li b'hekk tindirizza l-problema tal-asimetrija tat-traffiku tad-data permezz tattisħiħ tal-kapaċità ta' downlink ta' tali servizzi. Għażliet nazzjonali oħrajn huma l-komunikazzjonijiet PPDR,
PMSE u M2M ibbażati fuq sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika.

(8)

Kundizzjonijiet tekniċi armonizzati jiżguraw l-adozzjoni tal-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz għal servizzi ta'
komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr fili terrestri b'veloċità għolja u użi oħrajn f'konformità malprijoritajiet ta' politika tal-ispettru fil-livell tal-Unjoni; dawn irawmu s-suq uniku, inaqqsu l-interferenza dannuża
u jaġevolaw il-koordinazzjoni tal-frekwenzi.

(9)

Il-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz għandha għalhekk tintuża għall-provvista ta' servizzi ta' komunikazzjoni
elettronika broadband mingħajr fili terrestri bbażata fuq akkordju ta' kanali armonizzati (“l-akkordju prinċipali”) u
kundizzjonijiet tekniċi komuni l-inqas restrittivi marbuta miegħu, kull meta l-Istati Membri jagħżlu li jużawha
għajr permezz ta' netwerks ta' xandir ta' potenza għolja. Għas-servizzi DTT, b'mod eċċezzjonali u fuq bażi
temporanja, l-Istati Membri jistgħu jużaw porzjonijiet tal-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz barra mill-akkordju
prinċipali sabiex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni f'waqtha minn xandir televiżiv terrestri fil-banda, kif jixraq fid-dawl
taċ-ċirkustanzi nazzjonali, pereżempju fir-rigward tal-modifika tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru għal servizzi ta'
DTT jew ta' akkordji ta' xandir simultanju (simulcast) b'konformità ma' ftehimiet bejn Stati Membri ġirien rigward
il-ġestjoni tar-riskji marbuta mal-interferenza transfruntiera.

(10)

L-Istati Membri għandu jkollhom ukoll il-flessibbiltà li jużaw porzjonijiet tal-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz
b'reazzjoni għal ħtiġijiet nazzjonali speċifiċi. Minbarra servizzi ta' komunikazzjoni elettronika broadband
mingħajr fili terrestri, dan jista' jinkludi wkoll l-użu f'konformità mal-prijoritajiet ta' politika tal-ispettru settorjali
tal-Unjoni, b'mod partikolari għal PPDR, PMSE u l-IoT u bl-għan li jiġi żgurat użu effiċjenti tal-ispettru. F'dan irrigward, il-banda ta' frekwenzi 790-791 MHz tista' tintuża wkoll mingħajr preġudizzju għad-Deċiżjoni talKummissjoni 2010/267/UE (4). L-armonizzazzjoni flessibbli tad-disponibbiltà tal-ispettru fi ħdan il-banda ta'
frekwenzi ta' 700 MHz biex jiġu indirizzati dawn il-ħtiġijiet nazzjonali abbażi ta' sett limitat ta' għażliet
nazzjonali tgħin ukoll biex jinkisbu ekonomiji ta' skala għat-tagħmir, kif ukoll koordinazzjoni transfruntiera, u
għandha tkun limitata għal meded ta' frekwenzi disponibbli u, fejn xieraq, metodu ta' duplex relatat u
arranġament ta' tqassim ta' kanali. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu dwar l-implimentazzjoni ta' għażliet
nazzjonali u dwar l-aħjar taħlita ta' għażliet nazzjonali, u għandhom jorganizzaw il-koeżistenza tagħhom. L-użu
tal-ispettru għal għażliet nazzjonali għandu jiżgura wkoll il-koeżistenza ma' servizzi ta' komunikazzjoni
elettronika broadband mingħajr fili terrestri konformi mal-arranġament prinċipali.

(11)

Is-servizzi ta' komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr fili terrestri u l-għażliet nazzjonali fil-banda ta'
frekwenzi ta' 700 MHz għandhom jiżguraw protezzjoni xierqa tas-servizzi ta' xandir televiżiv terrestri u l-użu talawdjo mingħajr fili għall-PMSE eżistenti taħt is-694 MHz skont l-istatus regolatorju tagħhom. Jista' jkun meħtieġ
li jiġu applikati miżuri addizzjonali fil-livell nazzjonali biex tiġi ġestita l-interferenza reċiproka bejn is-servizzi ta'

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

Dokument RSPG 15-595 final; link: http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG15-595_final-RSPG_opinion_UHF.pdf
Link għar-Rapport CEPT 53: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP053.PDF
Link għar-Rapport CEPT 60: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP060.PDF
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/267/UE tas-6 ta' Mejju 2010 dwar il-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati għall-medda ta' frekwenzi
790-862 MHz għas-sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 117,
11.5.2010, p. 95).
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komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr fili u s-servizzi tad-DTT bħal minn stazzjonijiet ta' bażi ta'
trażmissjoni ta' komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr fili lejn riċevituri DTT, jew minn trażmettituri
tax-xandir tat-televiżjoni diġitali terrestri (DTT) lejn stazzjonijiet ta' bażi ta' riċezzjoni ta' komunikazzjoni
elettronika broadband mingħajr fili, fejn jistgħu jiġu applikati tekniki ta' mitigazzjoni xierqa minn operaturi talmowbajl, fuq bażi ta' każ b'każ.
(12)

Filwaqt li l-miżuri skont id-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju huma mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-Istati
Membri li jorganizzaw u jużaw l-ispettru għal finijiet ta' ordni pubbliku u għas-sigurtà pubblika (jiġifieri
PPDR) (1), dan l-użu jibbenefika minn medda ta' frekwenzi komuni sabiex tiġi żgurata ċ-ċirkolazzjoni libera ta'
apparati u servizzi interoperabbli skont l-objettiv tal-politika tal-RSPP dwar id-disponibbiltà tal-ispettru. Kundiz
zjonijiet tekniċi armonizzati għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr fili terrestri
jippermettu wkoll, fejn meħtieġ u xieraq bħala parti mill-akkordju prinċipali, l-iskjerament ta' servizzi talbroadband PPDR li jistgħu jagħmlu użu minn dawn il-kundizzjonijiet tekniċi abbażi tas-suppożizzjoni li nnetwerk tal-PPDR għandu l-istess karatteristiki ta' koeżistenza bħan-netwerks ta' komunikazzjoni elettronika
broadband mingħajr fili. Meta jsir użu mid-deżinjazzjoni għal servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi fuq bażi
mhux esklussiva, l-Istati Membri jistgħu wkoll jużaw il-PPDR meta jkun meħtieġ. F'dan ir-rigward, ir-Rapport talRSPG dwar il-ħtiġijiet tal-ispettru strateġiċi settorjali jirrikonoxxi li l-ħtiġijiet tal-ispettru għal servizzi broadband
PPDR huma differenti għal kull Stat Membru u li s-soluzzjonijiet nazzjonali jiddependu fuq deċiżjonijiet politiċi,
inkluż dwar il-metodu kif jitmexxew il-missjonijiet li jiżguraw is-sikurezza pubblika u r-rwol relatat talawtoritajiet nazzjonali jew tal-operaturi pubbliċi.

(13)

Ir-Rapporti Nru 53 u 60 tas-CEPT jirreferu għall-ħtieġa ta' proċedura ta' arranġament għal tagħmir tal-awdjo
għall-PMSE, sabiex tiġi żgurata operattività mingħajr interferenzi għall-kwalità tas-servizz meħtieġa. Sabiex
tittejjeb il-koeżistenza ta' tagħmir tal-awdjo mingħajr fili għall-PMSE għall-użu fuq ġewwa u n-netwerks ta'
komunikazzjoni elettronika mobbli bl-użu tal-bandi ta' frekwenzi biswit xulxin, l-Istati Membri għandhom
jinkoraġġixxu, fejn fattibbli u meħtieġ, l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet għall-mitigazzjoni tal-interferenza bħal
dawk imsemmija fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/641/UE (2).

(14)

L-Istati Membri għandhom jikkonkludu ftehimiet transfruntiera bilaterali rilevanti mal-Istati Membri l-oħra u ma'
pajjiżi li mhumiex fl-UE. Tali ftehimiet bejn l-Istati Membri u pajjiżi li mhumiex fl-UE jistgħu jkunu meħtieġa
f'partijiet rilevanti fit-territorju tal-Istati Membri, biex jiġu żgurati l-implimentazzjoni tal-parametri armonizzati, levitar ta' interferenza dannuża u t-titjib tal-effiċjenza tal-ispettru. Ir-Rapport tal-RSPG dwar l-approċċ ta' koordi
nazzjoni tal-ispettru għax-xandir fil-każ ta' allokazzjoni mill-ġdid tal-banda ta' 700 MHz (3) jistabbilixxi l-kundiz
zjonijiet u l-prinċipji tekniċi għall-koordinazzjoni transfruntiera bejn is-servizzi ta' komunikazzjoni elettronika
broadband mingħajr fili terrestri u x-xandir bit-televiżjoni terrestri, inkluż ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE.

(15)

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni u l-użu talbanda ta' frekwenzi ta' 700 MHz, b'mod partikolari bil-ħsieb li tiġi adattata għal żviluppi futuri f'sistemi mingħajr
fili (bħal fil-kuntest tal-IoT jew tal-5G), li jistgħu jaffettwaw l-użu tagħha għal servizzi ta' komunikazzjoni
elettronika broadband mingħajr fili terrestri u għal għażliet nazzjonali. Dan se jaġevola l-evalwazzjoni tal-impatt
tagħha fil-livell tal-UE kif ukoll reviżjoni f'waqtha tagħha, jekk u meta jkun meħtieġ.

(16)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ispettru tar-Radju,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Din id-Deċiżjoni tarmonizza l-kundizzjonijiet tekniċi għad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-banda ta' frekwenzi
694-790 MHz (“il-frekwenza 700 MHz”) fl-Unjoni għal sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komuni
kazzjoni elettronika broadband mingħajr fili. Hija għandha wkoll l-għan li taġevola l-użu nazzjonali b'mod flessibbli
b'reazzjoni għall-ħtiġijiet nazzjonali speċifiċi skont il-prijoritajiet tal-politika tal-ispettru tal-RSPP. Il-kundizzjonijiet
armonizzati għall-banda ta' frekwenzi 790-791 MHz skont din id-Deċiżjoni għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju
għad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2010/267/UE.
(1) L-Artikolu 1(4) tad-Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju.
(2) Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/641/UE tal-1 ta' Settembru 2014 dwar il-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati
għall-użu tal-ispettru tar-radju minn tagħmir tal-awdjo mingħajr fili għall-ħolqien ta' programmi u avvenimenti speċjali fl-Unjoni
(ĠU L 263, 3.9.2014, p. 29).
(3) Id-dokument
RSPG13-524
rev1;
link:
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/614d3daf-76a0-402d-813377d2d3dd2518/RSPG13-524%20rev1%20Report_700MHz_reallocation_REV.pdf
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Artikolu 2
Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
1. “tagħmir tal-awdjo mingħajr fili għall-PMSE” tfisser tagħmir tar-radju użat għat-trażmissjoni ta' sinjali tal-awdjo
analoġiċi jew diġitali bejn numru limitat ta' trażmettituri u riċevituri, bħal mikrofoni tar-radju, sistemi ta' tagħmir ta'
monitoraġġ li jiddaħħal fil-widna jew links awdjo, użati prinċipalment għall-produzzjoni ta' programmi mxandra jew
avvenimenti soċjali jew kulturali privati jew pubbliċi;
2. “komunikazzjonijiet bir-radju għall-protezzjoni tal-pubbliku u l-għajnuna f'każ ta' diżastru (PPDR)” tfisser applikazz
jonijiet tar-radju użati għas-sikurezza pubblika, is-sigurtà u d-difiża użati mill-awtoritajiet nazzjonali jew milloperaturi rilevanti li jwieġbu għall-ħtiġijiet nazzjonali rilevanti fir-rigward tas-sikurezza u s-sigurtà pubblika, inkluż
f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza;
3. “komunikazzjonijiet bir-radju minn magna għal magna (M2M)” tfisser links bir-radju għal skopijiet ta' tixrid ta'
informazzjoni bejn entitajiet fiżiċi jew virtwali li jibnu ekosistema kumplessa li tinkludi l-Internet tal-Oġġetti; tali
links bir-radju jistgħu jiġu realizzati permezz ta' servizzi ta' komunikazzjoni elettronika (eż. ibbażati fuq teknoloġiji
ċellulari) jew servizzi oħra, ibbażati fuq użu liċenzjat jew mhux liċenzjat tal-ispettru.

Artikolu 3
1.
Meta l-Istati Membri jagħżlu u jagħmlu disponibbli l-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz għall-użu għajr dak ta'
netwerks tax-xandir ta' potenza għolja, huma għandhom:
(a) jassenjaw u jagħmlu disponibbli l-bandi ta' frekwenzi 703-733 MHz u 758-788 MHz, fuq bażi mhux esklussiva, għal
sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr fili skont ilparametri stabbiliti fit-Taqsimiet A.1, B u C tal-Anness;
(b) soġġett għal deċiżjonijiet u għażliet nazzjonali, jassenjaw u jagħmlu disponibbli l-porzjonijiet tal-banda ta' frekwenzi
ta' 700 MHz għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 1(a), għall-użu f'konformità mal-parametri stabbiliti fitTaqsimiet A.2 sa A.5 tal-Anness.
2.

L-Istati Membri għandhom jaġevolaw il-koeżistenza bejn id-diversi użi msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 4
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sistemi msemmija fl-Artikolu 3(1)(a) u (b) jagħtu protezzjoni xierqa lis-sistemi
eżistenti, fil-banda ta' biswit ta' 470-694 MHz, jiġifieri s-servizzi ta' xandir bit-televiżjoni diġitali terrestri u t-tagħmir talawdjo mingħajr fili għall-PMSE skont l-istatus regolatorju tagħhom.

Artikolu 5
L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw il-ftehimiet ta' koordinazzjoni transfruntiera bl-għan li jagħmlu possibbli ttħaddim tas-sistemi msemmija fl-Artikolu 3(1)(a) u, fejn hu xieraq, ta' dawk imsemmija fl-Artikolu 3(1)(b), billi jitqiesu lproċeduri u d-drittijiet regolatorji eżistenti kif ukoll kwalunkwe ftehimiet internazzjonali rilevanti.

Artikolu 6
L-Istati Membri għandhom jissorveljaw l-użu tal-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz u jirrappurtaw is-sejbiet tagħhom lillKummissjoni meta jintalbu jew fuq inizjattiva tagħhom stess sabiex ikun hemm żmien biżżejjed għal reviżjoni ta' din idDeċiżjoni, skont kif meħtieġ.
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Artikolu 7
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' April 2016.
Għall-Kummissjoni
Günther OETTINGER

Membru tal-Kummissjoni
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ANNESS
IL-PARAMETRI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 3
A. Parametri ġenerali

1. Skont l-Artikolu 3(1)(a), fil-bandi ta' frekwenzi 703-733 MHz u 758-788 MHz, l-akkordju tal-frekwenzi għandu jkun
kif ġej:
a. id-daqs tal-blokkijiet allokati għandu jkun f'multipli ta' 5 MHz (1);
b. il-modalità ta' operazzjoni għandha tkun Frequency Division Duplex (FDD); l-ispazjar duplex għandu jkun
55 MHz fejn it-trażmissjoni tal-istazzjon terminali (uplink FDD) tinsab fin-naħa t'isfel tal-banda ta' frekwenzi ta'
703-733 MHz u t-trażmissjoni tal-istazzjon bażi (downlink FDD) tinsab fin-naħa ta' fuq tal-banda ta' frekwenzi
758-788 MHz;
c. il-limitu tal-frekwenza l-aktar baxxa ta' blokk allokat għandu jkun allinjat mat-tarf tal-banda ta' 703 MHz jew
imbiegħed minnu b'multipli ta' 5 MHz.
Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jorganizzaw u jużaw l-ispettru tagħhom għal finijiet ta' sikurezza
pubblika u sigurtà pubblika u għad-difiża, jekk jiġu implimentati l-komunikazzjonijiet bir-radju għall-PPDR,
għandhom jintużaw il-kundizzjonijiet tekniċi għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr fili li
jinsabu f'dan l-Anness.
2. Skont l-Artikolu 3(1)(b), l-akkordju tal-frekwenzi ġewwa l-banda ta' frekwenzi 738-758 MHz għall-użu sħiħ jew
parzjali għal sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika broadband mingħajr
fili, għandu jkun kif ġej:
a. it-tarf ta' fuq tal-banda tal-medda tal-ispettru magħżula għandu jkun 758 MHz jew 753 MHz; dan tal-aħħar huwa
applikabbli biss flimkien mal-akkordju tal-frekwenzi skont it-Taqsima A.3 b'753 MHz bħala bidu;
b. it-tarf ta' taħt tal-medda tal-ispettru magħżula għandu jibda fuq waħda mill-frekwenzi li ġejjin: 738 MHz,
743 MHz, 748 MHz jew 753 MHz;
c. il-modalità ta' operazzjoni għandha tkun limitata għal trażmissjoni ta' stazzjon bażi (“downlink biss”) skont ilparametri tekniċi fit-Taqsima B;
d. id-daqsijiet tal-blokok allokati ġewwa l-medda tal-ispettru magħżula għandhom ikunu f'multipli ta' 5 MHz (1); illimitu ta' fuq tal-frekwenza ta' blokk allokat għandu jkun allinjat mat-tarf ta' fuq tal-banda jew imbiegħed bi spazji
ta' multipli ta' 5 MHz.
3. Skont l-Artikolu 3(1)(b), l-akkordju tal-frekwenza fil-baned ta' frekwenzi 698-703 MHz, 733-736 MHz,
753-758 MHz u 788-791 MHz għall-użu totali jew parzjali għall-komunikazzjonijiet bir-radju għall-PPDR għandu
jkun kif ġej: il-modalità ta' operazzjoni għandha tkun Frequency Division Duplex; l-ispazjar duplex għandu jkun
55 MHz fejn it-trażmissjoni tal-istazzjon terminali (uplink PPDR) tinsab fil-banda ta' frekwenzi 698-703 MHZ jew
733-736 jew fit-tnejn li huma, u t-trażmissjoni tal-istazzjon bażi (downlink PPDR) tinsab fil-banda ta' frekwenzi
753-758 MHz jew 788-791 MHz jew fit-tnejn li huma, rispettivament.
Il-baned ta' frekwenzi 703-733 MHz u 758-788 MHz, jew sottogrupp tagħhom, jistgħu jintużaw ukoll għal komuni
kazzjonijiet bir-radju PPDR. Tali użu huwa indirizzat fit-Taqsima A.1.
4. Skont l-Artikolu 3(1)(b), l-akkordju tal-frekwenza fil-baned ta' frekwenzi 733-736 MHz u 788-791 MHz għall-użu
għall-komunikazzjonijiet bir-radju M2M għandu jkun kif ġej: il-modalità ta' operazzjoni għandha tkun Frequency
Division Duplex; l-ispazjar duplex għandu jkun 55 MHz fejn it-trażmissjoni tal-istazzjon terminali (uplink M2M)
tinsab fil-banda ta' frekwenzi ta' 733-736 MHz u t-trażmissjoni tal-istazzjon bażi (downlink M2M) tinsab fil-banda ta'
frekwenzi 788-791 MHz.
5. Skont l-Artikolu 3(1)(b), l-Istati Membri jiddeċiedu dwar l-akkordju tal-frekwenza fil-baned ta' frekwenzi
694-703 MHz u 733-758 MHz għall-użu totali jew parzjali għat-tagħmir awdjo mingħajr fili għall-PMSE. Sabiex
tittejjeb il-koeżistenza ta' tagħmir awdjo mingħajr fili għall-PMSE għal użu fil-bandi ta' frekwenzi 694-703 MHz u/jew
733-758 MHz man-netwerks ta' komunikazzjoni elettronika mobbli, l-Istati Membri għandhom iħeġġu, fejn fattibbli
u meħtieġ, l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet ta' mitigazzjoni ta' interferenza.
(1) 5 MHz jew aktar; dan ma jipprekludix wisgħat tal-banda tal-kanal iżgħar fi ħdan il-blokk allokat.
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B. Kundizzjonijiet tekniċi għall-istazzjonijiet bażi għal sistemi terrestri kapaċi jipprovdu servizzi ta' komuni
kazzjoni elettronika fil-banda ta' frekwenzi 738-788 MHz

Il-parametri tekniċi li ġejjin għal stazzjonijiet bażi, imsejħin “block edge mask” (BEM), għandhom jintużaw biex tiġi
żgurata l-koeżistenza bejn netwerks ġirien u l-protezzjoni ta' servizzi u applikazzjonijiet oħra fil-baned biswit xulxin.
Parametri tekniċi anqas stretti, jekk ikunu miftiehma bejn l-operaturi u l-amministrazzjonijiet ikkonċernati, jistgħu wkoll
jiġu użati sakemm dawn il-parametri jkunu konformi mal-kundizzjonijiet tekniċi applikabbli għall-protezzjoni ta'
servizzi jew applikazzjonijiet oħra, inkluż f'baned biswithom jew soġġetti għal obbligi transfruntiera.
Il-BEM (1) hija maskra tal-emissjoni li hija definita bħala funzjoni ta' frekwenza fir-rigward ta' “tarf ta' blokk” (“block
edge”), u dan tal-aħħar huwa l-konfini ta' frekwenza ta' blokk ta' spettri li d-drittijet għall-użu tiegħu jingħataw lil
operatur. Il-BEM tikkonsisti f'diversi elementi li huma definiti għal ċerti wisgħat tal-banda ta' kejl. “tarf ta' banda” tindika
l-konfini ta' frekwenza ta' medda ta' spettru allokata għal ċertu użu.
Il-BEMs għal stazzjonijiet bażi mogħtija hawn taħt ġew żviluppati għal tagħmir użat fin-netwerks mobbli. L-istess BEM
tal-istazzjon bażi tapplika għall-użu ta' downlink FDD fil-banda ta' frekwenzi 758-788 MHz (kif definit fit-Taqsima A.1)
u għall-użu fakultattiv ta' downlink biss fil-banda ta' frekwenzi 738-758 MHz (kif definit fit-Taqsima A.2). Il-BEMs
għandhom l-iskop li jipproteġu blokok tal-ispettru oħra użati għas-servizzi ta' komunikazzjoni elettronika (inkluż użu
downlink biss) kif ukoll servizzi u applikazzjonijiet f'baned biswit. Miżuri addizzjonali li ma jillimitawx ekonomiji ta'
skala tat-tagħmir jistgħu jiġu applikati fil-livell nazzjonali biex ikomplu jiffaċilitaw il-koeżistenza ta' servizzi ta' komuni
kazzjoni elettronika u użi oħra ġewwa l-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz.
Il-BEM ta' stazzjon bażi tikkonsisti f'limiti tal-qawwa ġewwa u 'l barra mill-blokk. Il-limitu tal-qawwa ġewwa l-blokk jiġi
applikat għal blokk allokat lil operatur. Il-limiti tal-qawwa 'l barra mill-blokk huma applikati għall-ispettru ġewwa jew 'l
barra mill-banda ta' frekwenzi 700 MHz, li hija barra mill-blokk allokat. It-Tabella 1 fiha l-elementi differenti tal-ispettru
tal-BEM tal-istazzjon bażi, fejn l-elementi kollha tal-BEM minbarra dawk “ġewwa l-blokk” huma abbinati ma' limiti talqawwa 'l barra mill-blokk. Il-limiti tal-qawwa fakultattivi ġewwa l-blokk jidhru fit-Tabella 2. Il-limiti tal-qawwa 'l barra
mill-blokk għall-elementi differenti tal-BEM jidhru fit-Tabella 3 sat-Tabella 8.
Biex tinkiseb BEM tal-istazzjon bażi għal blokk speċifiku ġewwa d-downlink FDD jew fi ħdan il-banda ta' frekwenzi
738-758 MHz meta tintuża għal użu fakultattiv downlink biss, l-elementi BEM jintużaw kif ġej:
Il-limitu tal-qawwa ġewwa l-blokk jintuża għall-blokk allokat lill-operatur;
— Ir-reġjuni ta' tranżizzjoni huma ddeterminati, u jintużaw il-limiti tal-qawwa korrispondenti. Ir-reġjuni ta' tranżizzjoni
jistgħu jikkoinċidu ma' baned ta' protezzjoni, baned biswit u l-intervall duplex, f'liema każ jintużaw il-limiti talqawwa ta' tranżizzjoni;
— Għall-bqija tal-ispettru allokat li jikkostitwixxi linja bażi (kif definit fit-Tabella 1), jintużaw limiti tal-qawwa ta' linja
bażi;
— Għall-bqija tal-ispettru fil-baned ta' protezzjoni (jiġifieri mhux koperti minn reġjuni ta' tranżizzjoni jew mhux użati
għall-PPDR jew għal komunikazzjonijiet bir-radju M2M), jintużaw il-limiti tal-qawwa ta' baned ta' protezzjoni;
— Għall-ispettru fil-banda ta' frekwenzi 733-758 MHz mhux użati għal downlink biss jew PPDR jew komunikazzjo
nijiet bir-radju M2M, japplikaw il-limiti tal-qawwa tal-intervall duplex.
Tabella 1
Definizzjoni ta' elementi BEM għal blokok skont it-Taqsimiet A.1 u A.2
Element BEM

Definizzjoni

Ġewwa l-blokk

Tirreferi għal blokk li għalih hija derivata BEM.

Linja bażi

L-ispettru użat fil-baned ta' frekwenzi 703-733 MHz (jiġifieri FDD uplink) u 758-788 MHz (jiġi
fieri FDD downlink) kif ukoll fi ħdan il-banda ta' frekwenzi 738-758 MHz għal downlink biss
(jekk applikabbli), għal xandir televiżiv diġitali terrestri taħt it-tarf tal-banda ta' 694 MHz, għal
sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika 'l fuq minn
790 MHz (uplink u downlink), għal komunikazzjonijiet tar-radju għall-PPDR fil-banda ta' frek
wenzi ta' 700 MHz (uplink u downlink), u għal komunikazzjonijiet bir-radju M2M fil-banda ta'
frekwenzi ta' 700 MHz (uplink u downlink).

(1) Il-BEM hija bbażata fuq analiżi u simulazzjonijiet tat-telf minimu ta' gganċjar (MCL); l-elementi tal-BEM huma definiti fuq bażi ta' kull
ċellula jew ta' kull antenna, skont ix-xenarju ta' koeżistenza li minnu jkunu ġew derivati.
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Definizzjoni

Reġjun ta' tranżiz
zjoni

L-ispettru minn 0 sa 10 MHz taħt u minn 0 sa 10 MHz 'l fuq mill-blokk allokat lil operatur;
f'medda ta' frekwenza fejn ir-reġjuni ta' tranżizzjoni u l-ispettru użat għal uplink FDD, uplink
PPDR jew uplink M2M jirkbu fuq xulxin, ma japplikawx limiti tal-qawwa ta' tranżizzjoni.
(a) L-ispettru bejn it-tarf ta' taħt tal-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz u t-tarf ta' taħt tal-uplink
FDD (jiġifieri 694-703 MHz);

Baned ta' protezzjoni

(b) L-ispettru bejn it-tarf ta' fuq tad-downlink FDD (jiġifieri 788 MHz) u t-tarf ta' taħt tad-down
link FDD skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE (jiġifieri 791 MHz).
F'każ li reġjun ta' tranżizzjoni u banda ta' protezzjoni jirkbu fuq xulxin, jintużaw limiti talqawwa ta' tranżizzjoni. Meta jintuża l-ispettru għal komunikazzjonijiet bir-radju għall-PPDR
jew M2M, jintużaw limiti tal-qawwa ta' tranżizzjoni jew ta' linja ta' bażi.
Spettru fil-banda ta' frekwenzi 733-758 MHz.
F'każ li reġjun ta' tranżizzjoni u l-parti tal-intervall duplex mhux użata għad-downlink biss
jirkbu fuq xulxin, jew komunikazzjonijiet bir-radju għall-PPDR jew komunikazzjonijiet birradju M2M, jintużaw limiti tal-qawwa ta' tranżizzjoni.

Intervall duplex

Rekwiżiti ġewwa l-blokk
Tabella 2
Limitu tal-qawwa ġewwa l-blokk ta' stazzjon ta' bażi

Medda ta' frekwenzi

Blokk allokat lill-ope
ratur

EIRP medja massima (1)

Wisa' tal-banda tal-kejl

F'każ li amministrazzjoni tkun tixtieq limitu massimu, jista' jiġi applikat
valur li ma jaqbiżx 64 dBm/5 MHz għal kull antenna.

5 MHz

Mhux obbligatorju.

(1) Qawwa Rradjata Isotropikament Ekwivalenti (EIRP) hija l-qawwa totali rradjata fi kwalunkwe direzzjoni f'post wieħed, b'mod indi
pendenti minn kwalunkwe konfigurazzjoni tal-istazzjon bażi.

Rekwiżiti 'l barra mill-blokk
Tabella 3
Limitu tal-qawwa ta' linja ta' bażi ta' stazzjonijiet ta' bażi

Medda ta' frekwenzi

Frekwenzi uplink fil-medda 698-736 MHz (1)

Frekwenzi tal-uplink FDD kif definiti fid-Deċiżjoni
2010/267/UE (jiġifieri 832-862 MHz)

Wisa' tal-banda ta'
blokk ta' protezzjoni

EIRP medja massima

Wisa' tal-banda
tal-kejl

≥ 5 MHz

– 50 dBm kull ċellula (2)

5 MHz

3 MHz

– 52 dBm kull ċellula (2)

3 MHz (1)

≥ 3 MHz

– 64 dBm kull ċellula (2)

200 kHz (1)

≥ 5 MHz

– 49 dBm kull ċellula (2)

5 MHz
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Medda ta' frekwenzi

Frekwenzi tad-downlink fil-medda 738-791 MHz

Frekwenzi tad-downlink FDD kif definiti fid-Deċiż
joni 2010/267/UE (jiġifieri 791-821 MHz)
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Wisa' tal-banda ta'
blokk ta' protezzjoni

EIRP medja massima

Wisa' tal-banda
tal-kejl

≥ 5 MHz

16 dBm kull antenna

5 MHz

3 MHz

14 dBm kull antenna

3 MHz

< 3 MHz

2 dBm kull antenna

200 kHz

≥ 5 MHz

16 dBm kull antenna

5 MHz

(1) L-amministrazzjonijiet jistgħu jagħżlu wisa' tal-banda tal-kejl ta' 3 MHz jew 200 kHz għal protezzjoni ta' daqs ta' blokka ta' 3 MHz
skont l-għażliet nazzjonali implimentati.
(2) F'sit multisettorjali, il-valur għal kull “ċellula” jikkorrispondi għall-valur għal wieħed mis-setturi

Tabella 4
Limiti tal-qawwa ta' tranżizzjoni għall-istazzjonijiet bażi fil-medda 733-788 MHz

Medda ta' frekwenzi

EIRP medja massima

Wisa' tal-banda tal-kejl

– 10 sa – 5 MHz mit-tarf t'isfel tal-blokk

18 dBm kull antenna

5 MHz

– 5 sa 0 MHz mit-tarf t'isfel tal-blokk

22 dBm kull antenna

5 MHz

0 sa + 5 MHz mit-tarf ta' fuq tal-blokk

22 dBm kull antenna

5 MHz

+ 5 sa + 10 MHz mit-tarf ta' fuq tal-blokk

18 dBm kull antenna

5 MHz

Tabella 5
Limiti tal-qawwa ta' tranżizzjoni għall-istazzjonijiet bażi 'l fuq minn 788 MHz

Medda ta' frekwenzi

EIRP medja massima

Wisa' tal-banda tal-kejl

788-791 MHz għal blokk bit-tarf ta' fuq fi 788 MHz

21 dBm kull antenna

3 MHz

788-791 MHz għal blokk bit-tarf ta' fuq fi 783 MHz

16 dBm kull antenna

3 MHz

788-791 MHz għal blokk bit-tarf ta' fuq fi 788 MHz għall-protez
zjoni ta' sistemi b'wisa' tal-banda < 3 MHz

11 dBm kull antenna

200 kHz

788-791 MHz għal blokk bit-tarf ta' fuq fi 783 MHz għall-protez
zjoni ta' sistemi b'wisa' tal-banda < 3 MHz

4 dBm kull antenna

200 kHz

791-796 MHz għal blokk bit-tarf ta' fuq fi 788 MHz

19 dBm kull antenna

5 MHz
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EIRP medja massima

Wisa' tal-banda tal-kejl

791-796 MHz għal blokk bit-tarf ta' fuq fi 783 MHz

17 dBm kull antenna

5 MHz

796-801 MHz għal blokk bit-tarf ta' fuq fi 788 MHz

17 dBm kull antenna

5 MHz

Tabella 6
Limiti tal-qawwa ta' stazzjonijiet ta' bażi għall-parti tal-intervall duplex mhux użata għal finijiet ta'
downlink biss jew għall-komunikazzjonijiet bir-radju PPDR jew komunikazzjonijiet bir-radju M2M

Medda ta' frekwenzi

EIRP medja massima

Wisa' tal-banda tal-kejl

– 10 sa 0 MHz ikkumpensata mit-tarf ta' taħt tal-banda taddownlink FDD jew mit-tarf ta' taħt nett tal-blokk downlink biss,
iżda 'l fuq mit-tarf ta' fuq tal-banda uplink FDD

16 dBm kull antenna

5 MHz

Aktar minn 10 MHz ikkumpensata mit-tarf ta' taħt tal-banda taddownlink FDD jew mit-tarf ta' taħt nett tal-blokk downlink biss,
iżda 'l fuq mit-tarf ta' fuq tal-banda uplink FDD

– 4 dBm kull antenna

5 MHz

Tabella 7
Limiti tal-qawwa ta' stazzjonijiet ta' bażi għall-parti tal-baned ta' protezzjoni mhux użati għallkomunikazzjonijiet bir-radju PPDR jew komunikazzjonijiet bir-radju M2M

Medda ta' frekwenzi

L-ispettru bejn it-tarf ta' taħt tal-banda ta' frekwenzi ta' 700 MHz
u t-tarf ta' taħt tal-uplink FDD (jiġifieri 694-703 MHz);
L-ispettru bejn it-tarf ta' fuq tad-downlink FDD u t-tarf ta' taħt
tal-banda tad-downlink FDD kif iddefinit fid-Deċiżjoni
2010/267/UE (jiġifieri 788-791 MHz)

EIRP medja massima

Wisa' tal-banda tal-kejl

– 32 dBm kull ċellula (1)

1 MHz

14 dBm kull antenna

3 MHz

(1) F'sit multisettorjali, il-valur għal kull “ċellula” jikkorrispondi għall-valur għal wieħed mis-setturi

Tabella 8
Limiti tal-qawwa ta' linja ta' bażi ta' stazzjonijiet ta' bażi għal spettru taħt 694 MHz

Medda ta' frekwenzi

Frekwenzi taħt 694 MHz fejn ix-xandir televiżiv diġitali terrestri
huwa protett

EIRP medja massima

Wisa' tal-banda tal-kejl

– 23 dBm kull ċellula (1)

8 MHz

(1) F'sit multisettorjali, il-valur għal kull “ċellula” jikkorrispondi għall-valur għal wieħed mis-setturi
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C. Kundizzjonijiet tekniċi għall-istazzjonijiet terminali għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika fil-banda ta'
frekwenzi 703-733 MHz

Il-BEMs għal stazzjonijiet terminali li jidhru hawn taħt ġew żviluppati għal tagħmir użat fin-netwerks mobbli.
Il-BEM ta' stazzjon terminali tikkonsisti f'limiti tal-qawwa ġewwa u 'l barra mill-blokk. Il-limitu tal-qawwa ġewwa l-blokk
jiġi applikat għal blokk allokat lil operatur. Il-limiti tal-qawwa 'l barra mill-blokk huma applikati għall-elementi talispettru li ġejjin: l-intervall duplex bejn uplink FDD u downlink FDD (inkluż l-ispettru ta' downlink biss, jekk
applikabbli), il-banda ta' protezzjoni bejn il-limitu ta' fuq tal-ispettru użat għax-xandir televiżiv (694 MHz) u uplink FDD
(jiġifieri 694-703 MHz), u l-ispettru użat għax-xandir televiżiv (jiġifieri taħt 694 MHz).
Ir-rekwiżiti ta' BEM għall-istazzjonijiet terminali jidhru mit-Tabella 9 sat-Tabella 12 (1). Il-limiti tal-qawwa huma
speċifikati bħala qawwa rradjata isotropikament ekwivalenti (EIRP) għal stazzjonijiet terminali ddisinjati biex ikunu fissi
jew installati u bħala qawwa totali rradjata (TRP) (2) għal stazzjonijiet terminali ddisinjati biex ikunu ta' tip mobbli jew
nomadiku.
L-amministrazzjonijiet jistgħu jkunu inqas stretti fir-rigward tal-limitu tal-qawwa ġewwa l-blokk f'ċerti sitwazzjonijiet, eż.
stazzjonijiet terminali fissi f'żoni rurali sakemm ma tiġix kompromessal-protezzjoni ta' servizzi, netwerks u applikazz
jonijiet oħra u jiġu ssodisfati l-obbligi transfruntiera.
Rekwiżiti ġewwa l-blokk
Tabella 9
Limitu tal-qawwa ġewwa l-blokk ta' stazzjon terminali
EIRP medja massima

23 dBm (1)

(1) Dan il-valur huwa suġġett għal tolleranza ta' sa + 2 dB, biex titqies l-operazzjoni f'kundizzjonijiet ambjentali estremi u l-firxa talproduzzjoni.

Rekwiżiti 'l barra mill-blokk
Tabella 10
Il-limiti tal-qawwa ta' stazzjon terminali għall-banda ta' protezzjoni 694-703 MHz
Medja massima EIRP 'l barra
mill-blokk

Wisa' tal-banda tal-kejl

694-698 MHz

– 7 dBm

4 MHz

698-703 MHz

2 dBm

5 MHz

Medda ta' frekwenzi

Tabella 11 (mhux obbligatorja)
Limiti tal-qawwa tal-istazzjon terminali għall-intervall duplex
Medja massima EIRP 'l barra
mill-blokk

Wisa' tal-banda tal-kejl

733-738 MHz

2 dBm

5 MHz

738-753 MHz

– 6 dBm

5 MHz

753-758 MHz

– 18 dBm

5 MHz

Medda ta' frekwenzi

(1) Rekwiżiti ulterjuri jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni mill-ETSI fl-istandards armonizzati.
(2) Il-qawwa totali rradjata (TRP) hija unità ta' kejl tal-ammont proprju ta' qawwa rradjata mill-antenna. It-TRP hija definita bħala l-parti
integrali tal-qawwa trażmessa f'direzzjonijiet differenti fl-isfera sħiħa tar-radjazzjoni.
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Nota ta' spjegazzjoni għat-Tabella 11
Il-limiti tal-qawwa ġew derivati mill-maskra tal-emissjoni tal-ispettru speċifikata fil-klawżola 4.2.3 ta' ETSI EN
301 908–13 v6.2.1, li jfisser li t-tagħmir ibbażat fuq l-LTE għandu jikkonforma b'mod inerenti mal-limiti ta' emissjoni
speċifikati fit-Tabella 11. L-ebda proċedura ta' test addizzjonali ma hija meħtieġa biex tkun żgurata l-konformità ta'
tagħmir bħal dan mal-limiti tal-qawwa speċifikati hawn fuq.
Tabella 12
Limiti tal-qawwa tal-istazzjon terminali għal frekwenzi taħt 694 MHz użati għax-xandir terrestri
(emissjonijiet mhux mixtieqa)
Medda ta' frekwenzi

470-694 MHz

Medja massima tal-qawwa 'l
barra mill-blokk

Wisa' tal-banda tal-kejl

– 42 dBm

8 MHz

Noti ta' spjegazzjoni għat-Tabella 12
(1) Id-derivazzjoni tal-limitu tal-emissjonijiet mhux mixtieqa hija bbażata fuq xandir DTT bl-użu ta' sistema DVB-T2 u
WBB b'wisa' tal-banda ta' 10 MHz għal frekwenza ċentrali ta' separazzjoni bejn xandir DTT u WBB ta' 18 MHz (bissuppożizzjoni ta' kanal televiżiv ta' 8 MHz, banda ta' protezzjoni ta' 9 MHz u wisa' tal-banda tas-sistema WBB ta'
10 MHz). Jekk l-Istati Membri jixtiequ jippermettu l-użu ta' sistemi WBB fuq bażi nazzjonali b'wisa' tal-banda akbar
minn 10 MHz u fil-każ li tiġi ġġenerata qawwa 'l barra mill-blokk mhux mixtieqa ogħla minn – 42 dBm/8 MHz filbanda taħt 694 MHz, għandhom jikkunsidraw:
(a) jew li jimplimentaw il-wisa' tal-banda ikbar tas-sistema WBB li tibda fuq frekwenza 'l fuq minn 703 MHz sabiex
il-limitu meħtieġ tal-qawwa 'l barra mill-blokk jibqa' jiġi ssodisfat;
(b) u/jew japplikaw it-tekniki ta' mitigazzjoni skont 3.
(2) Il-valur tal-limitu tal-emissjonijiet 'l barra mill-blokk mhux mixtieqa huwa derivat fir-rigward tar-riċezzjoni DTT
fissa. L-Istati Membri li jixtiequ jikkunsidraw riċezzjoni DTT portabbli fuq ġewwa jista' jkollhom bżonn, fuq bażi ta'
każ b'każ, li jimplimentaw aktar miżuri f'livell nazzjonali/lokali (ara n-nota 3).
(3) Eżempji ta' tekniki ta' mitigazzjoni potenzjali li jistgħu jitqiesu mill-Istati Membri jinkludu l-użu ta' filtrazzjoni
addizzjonali DTT, it-tnaqqis tal-qawwa ġewwa 'l blokk tal-istazzjon terminali, it-tnaqqis tal-wisa' tal-banda tattrażmissjonijiet tal-istazzjon terminali, jew bl-użu ta' tekniki inklużi fil-lista mhux eżawrjenti ta' tekniki ta'
mitigazzjoni potenzjali mogħtija fir-Rapport Nru 30 tas-CEPT.
(4) Konsiderazzjonijiet addizzjonali dwar il-koeżistenza bejn is-sistemi WBB u x-xandir DTT: sabiex jittaffa l-imblukkar
tar-riċevitur DTT ikkawżat mit-trażmissjoni tal-istazzjon bażi, filtrazzjoni esterni addizzjonali jistgħu jiġu applikati
fl-input fil-katina tar-riċevitur tad-DTT fil-livell nazzjonali, b'mod partikolari biex jiġu evitati saturazzjoni żejda
f'Amplifikaturi tal-antenni; barra minn hekk, tista' tinqala' interferenza minn trażmettituri tax-xandir lejn riċevituri
ta' stazzjon ta' bażi, jew ikkawżata minn qawwa ġewwa 'l banda ta' trażmettitur jew minn emissjonijiet mhux
mixtieqa. F'dawn il-każijiet, tekniki ta' mitigazzjoni xierqa jistgħu jiġu applikati fuq bażi ta' każ b'każ fil-livell
nazzjonali.
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RAKKOMANDAZZJONIJIET
RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/688
tat-2 ta' Mejju 2016
dwar il-monitoraġġ u l-ġestjoni tal-preżenza ta' diossini u PCB fil-ħut u fil-prodotti tas-sajd mirreġjun Baltiku
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 292 tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 (1) jistabbilixxi l-livelli massimi għad-diossini, għas-somma
ta' diossini u PCB simili għad-diossini u għall-PCB mhux simili għad-diossini fil-ħut u fil-prodotti tas-sajd. F'dak
ir-Regolament jingħataw derogi lill-Finlandja, lill-Iżvezja u lil-Latvja għat-tqegħid fis-suq domestiku tagħhom ta'
salamun maqbud fis-selvaġġ, aringa tal-Baltiku maqbuda fis-selvaġġ li tkun akbar minn 17-il cm, char maqbud
fis-selvaġġ, qalfat tax-xmara maqbud fis-selvaġġ, trota maqbuda fis-selvaġġ u l-prodotti derivati minn dan il-ħut, li
joriġina fir-reġjun Baltiku u jaqbeż il-livell massimu.

(2)

Ċertu ħut u prodotti tas-sajd mir-reġjun Baltiku jaqbżu regolarment il-livelli massimi. Mhuwiex possibbli li jiġi
kkontrollat kull lott ta' ħut u prodotti tas-sajd għall-konformità mal-livelli massimi. Għaldaqstant, sabiex jiġi
żgurat li l-ħut u l-prodotti tas-sajd li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE biss jitqiegħdu fis-suq, ġiet stabbilita
lista ta' ħut mir-reġjun Baltiku li għalih jista' jkun mistenni nuqqas ta' konformità. Din il-lista ġiet stabbilita abbażi
tad-dejta disponibbli u trid tiġi aġġornata regolarment. Għall-ħut u għall-prodotti tas-sajd mir-reġjun Baltiku li lkonformità tagħhom ma tistax tiġi żgurata abbażi tad-dejta disponibbli dwar l-okkorrenza, ġew stabbiliti miżuri
speċifiċi ta' ġestjoni tar-riskju biex jiżguraw li l-ħut u l-prodotti tas-sajd li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE
biss jitqiegħu fis-suq.

(3)

Jeħtieġ li jissokta l-monitoraġġ tal-preżenza ta' diossini u ta' PCB fil-ħut u fil-prodotti tas-sajd mir-reġjun Baltiku.
Jixraq li jiġi rrakkomandat numru minimu ta' kampjuni ta' ħut u ta' prodotti tas-sajd li għandhom jiġu analizzati
b'mod ikkoordinat, abbażi tal-ammont tal-qabda.

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1. Id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Polonja, il-Latvja, l-Estonja, il-Litwanja, il-Finlandja u l-Iżvezja, bl-involviment attiv taloperaturi tan-negozju tal-ikel, għandhom jimmonitorjaw il-preżenza ta' diossini, PCB simili għad-diossini u PCB
mhux simili għad-diossini fil-ħut u fil-prodotti tas-sajd bħall-fwied mir-reġjun Baltiku, skont l-Anness I ta' din irRakkomandazzjoni.
2. Sabiex jiġi żgurat li l-kampjuni jkunu rappreżentattivi tal-lott inkluż fil-kampjun, l-Istati Membri u l-operaturi tannegozju tal-ikel għandhom isegwu l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 589/2014 (2).
3. Il-metodu ta' analiżi użat għall-monitoraġġ tal-preżenza ta' diossini, PCB simili għad-diossini u PCB mhux simili
għad-diossini jrid jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 589/2014.
(1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jiffissal-livelli massimi ta' ċerti kontaminanti fl-oġġetti
tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5).
(2) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 589/2014 tat-2 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi metodi ta' teħid ta' kampjuni u analiżi għallkontroll tal-livelli ta' diossini, PCB simili għad-diossini u PCB mhux simili għad-diossini f'ċerti oġġetti tal-ikel u li jħassar ir-Regolament
(UE) Nru 252/2012 (ĠU L 164, 3.6.2014, p. 18).
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4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-riżultati analitiċi jiġu pprovduti lill-EFSA fuq bażi regolari (kull sitt xhur) filformat tal-preżentazzjoni tad-dejta tal-EFSA f'konformità mar-rekwiżiti tal-“Guidance on Standard Sample Description
(SSD) for Food and Feed” (1) tal-EFSA u r-rekwiżiti ta' rappurtar speċifiċi addizzjonali tal-EFSA.
— Il-kampjuni jistgħu jkunu ħut individwali jew kampjuni komposti iżda fil-każ ta' kampjuni komposti, il-ħut irid
ikun tal-istess daqs u jkun inqabad fl-istess żona/reġjun tal-ICES.
Għall-aringa tal-Baltiku, is-salamun, it-trota (tal-baħar) u l-laċċa kaħla, japplikaw rekwiżiti ta' rapportar speċifiċi
addizzjonali (sakemm dawn mhumiex diġà previsti fil-format ta' rapportar tas-soltu):
— Iż-żona tal-qabda, preferibbilment fiż-żona tal-ICES (indikazzjoni oħra bħaż-żona tal-FAO jew l-isem tal-parti talBaħar Baltiku hija aċċettabbli meta ż-żona tal-ICES ma tkunx disponibbli). F'każ ta' ħut minn lagi jew xmajjar,
għandu jingħata l-isem tal-lag jew tax-xmara.
Id-dejta mingħajr indikazzjoni preċiża taż-żona fejn ikun inqabad il-ħut tista tiġi pprovduta b'indikazzjoni preċiża
kemm jista' jkun dwar fejn inqabdu.
— Id-data tal-qabda
— Id-daqs tal-ħut/l-età tal-ħut/il-piż tal-ħut
— Id-daqs tal-ħut irid jitkejjel kif speċifikat fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 (2). Id-daqs u l-piż
huma l-aktar parametri importanti. L-età tista' tingħata jekk tkun magħrufa.
— Informazzjoni dwar il-matriċi analizzata (il-laħam tal-muskoli, il-fwied, …)
— Il-kontenut ta' xaħam tal-ħuta/tal-ħut fil-kampjun
— Informazzjoni dwar l-ipproċessar (mirqum, affumikat jew ipproċessat mod ieħor)
— Kull informazzjoni rilevanti oħra (eż. dwar in-natura tal-kampjun f'każ fejn l-informazzjoni inkluża fil-kolonni
normali ma tkunx biżżejjed: eż. ir-riżultat ta' ħuta individwali).
5. Id-dejta disponibbli minn kampjuni meħuda mis-sena 2009 'il quddiem, u li għadha ma ġietx sottomessa lill-bażi ta'
dejta tal-EFSA, għandha tkun ipprovduta lill-EFSA, sa fejn hu possibbli, fil-format tal-preżentazzjoni tad-dejta talEFSA.
6. Abbażi tad-dejta disponibbli attwalment, l-informazzjoni dwar il-preżenza ta' diossini, PCB simili għad-diossini u PCB
mhux simili għad-diossini f'ċerti speċi ta' ħut ta' ċertu età, daqs u reġjun ġeografiku (iż-żona ICES) u b'mod
partikolari rigward il-konformità tiegħu mal-livell massimu stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1881/2006, tinsab flAnness II.
7. Sabiex jiġi żgurat li fis-suq tal-UE jitqiegħdu biss il-ħut u l-prodotti tas-sajd konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE, huwa
rrakkomandat li jiġu applikati miżuri ta' ġestjoni tar-riskju, kif deskritti fl-Anness III, fir-rigward ta' ħut mir-reġjun
Baltiku. L-Istati Membri msemmija fil-punt 1 jistgħu jieħdu miżuri nazzjonali biex jimplimentaw il-miżuri ta' ġestjoni
tar-riskju rrakkomandati fl-Anness III.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Mejju 2016.
Għall-Kummissjoni
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni

(1) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm
(2) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 tal-21 ta' Diċembru 2005 għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri
tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1434/98 u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 88/98
(ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1).
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ANNESS I

(1) Għadd minimu ta' kampjuni ta' aringa tal-Baltiku (Clupea harengus membras) li ġie rrakkomandat biex jittieħed fl2016 għal analiżi tal-preżenza ta' diossini, PCB simili għad-diossini u PCB mhux simili għad-diossini, preferibbilment
fiż-żoni tal-ICES 28-1, 28-2, 29, 30, 31 u 32.

Aringa

DE

DK

EE

FIN

LT

LV

PL

SE

Tot

7

5

7

20

4

4

9

14

70

(2) Għadd minimu ta' kampjuni ta' laċċa kaħla (Sprattus sprattus) li ġie rrakkomandat biex jittieħed fl-2017 għal
analiżi tal-preżenza ta' diossini, PCB simili għad-diossini u PCB mhux simili għad-diossini, preferibbilment fiż-żoni
tal-ICES 29, 30, 31 u 32.

Laċċa kaħla

DE

DK

EE

FIN

LT

LV

PL

SE

Tot

5

8

8

5

5

9

18

12

70

(3) Għadd minimu ta' kampjuni ta' salamun (Salmo salar) jew ta' trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss) li ġie
rrakkomandat biex jittieħed fl-2018 għal analiżi tal-preżenza ta' diossini, PCB simili għad-diossini u PCB mhux simili
għad-diossini.

Salamun/trota

DE

DK

EE

FIN

LT

LV

PL

SE

Tot

5

12

5

15

5

5

11

12

70

(4) Għadd minimu ta' kampjuni li ġie rrakkomandat biex jittieħed kull sena mill-2016 sal-2018 għal analiżi tal-preżenza
ta' diossini, PCB simili għad-diossini u PCB mhux simili għad-diossini.

Diversi speċi ta' ħut (*)

DE

DK

EE

FIN

LT

LV

PL

SE

Tot

10

10

10

10

10

10

10

10

80

(*) Bakkaljaw (Gadus morhua), barbun tat-tbajja' (Pleuronectes platessa), qalfat tax-xmara (Lampetra fluviatilis), char (Salvelinus sp.) white
bream (Blicca bjoerkna), sallura Ewropea (Anguilla Anguilla), abramida (Abramis brama), barbun (Platichthys flesus), dott tal-Ewropa
ta' Fuq (Perca fluviatilis), lizz (Esox lucius), pikeperch (Sander lucioperca), laska (Rutilus rutilus), vendace (Coregonus Albula), msella
(Belone belone), perlan (Osmerus eperlanus), babun imperjali (Psetta maxima), vimba bream (Vimba vimba), ħut abjad (Coregonus sp.)
u merlangu (Merlangius merlangus).
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ANNESS II

Informazzjoni dwar il-preżenza ta' diossini, PCB simili għad-diossini u PCB mhux simili għaddiossini f'ċertu speċi ta' ħut ta' ċertu età, daqs u reġjun ġeografiku (żona tal-ICES) u b'mod
partikolari fir-rigward tal-konformità tagħhom mal-livell massimu stabbilit fir-Regolament (KE)
Nru 1881/2006.
1.

Id-daqs tal-ħut
Id-daqs ta' kwalunkwe ħuta msemmija f'dan l-Anness għandu jitkejjel kif muri fil-figura ta' hawn taħt mill-ponta ta'
quddiem sa tarf id-denb.

2.

Id-daqs minimu ta' ċertu speċi ta' ħut li jista' jinqabad fir-reġjun Baltiku għal raġunijiet ta' sostenibbiltà (ir-Regolament (KE)
Nru 2187/2005)
— Salamun (Salmo salar) (ir-reġjun Baltiku kollu ħlief ICES 31): id-daqs minimu huwa ta' 60 cm (konsegwentement
ħut < 2 kg mhux permess li jinqabad),
— Salamun (Salmo salar) (ICES 31): id-daqs minimu huwa ta' 50 cm (konsegwentement ħut < 2 kg mhux permess
li jinqabad),
— Trota tal-baħar (Salmo trutta) (ICES 22, 23, 24 u 25 u ICES 29, 30, 31 u 32): id-daqs minimu huwa ta' 40 cm
(konsegwentement ħut < 2 kg mhux permess li jinqabad),
— Trota tal-baħar (Salmo trutta) (ICES 26, 27 u 28): id-daqs minimu huwa ta' 50 cm (konsegwentement ħut < 2 kg
mhux permess li jinqabad).

3.

Informazzjoni dwar il-preżenza ta' diossini, PCB simili għad-diossini u PCB mhux simili għad-diossini f'ċertu speċi ta' ħut ta'
ċertu età, daqs u reġjun ġeografiku (żona tal-ICES)

3.1. Ar inga t a l- B al ti k u
Fiż-żoni tal-ICES 22, 23, 24, 25, 26 u 27: L-aringa tal-Baltiku irrispettivament mid-daqs preżunt li jikkonforma
mal-livell massimu.
Fiż-żoni tal-ICES 28-1, 29, 30, 31 u 32: L-aringa tal-Baltiku ≤ 17 cm preżunta li hi konformi u l-aringa tal-Baltiku
> 17 cm suspettata li mhijiex konformi.
Fiż-żona tal-ICES 28-2: L-aringa tal-Baltiku ≤ 21 cm preżunta li hi konformi u l-aringa tal-Baltiku > 21 cm
suspettata li mhijiex konformi.
3.2. Sa l a mun
Is-salamun miż-żoni tal-ICES 22 u 23 ġej mill-Atlantiku tat-Tramuntana u mhux mir-reġjun Baltiku u għalhekk
mhuwiex parti minn dawn il-konklużjonijiet fir-rigward tal-preżenza ta' diossini u PCB u tal-miżuri ta' ġestjoni tarriskju komuni.
Salamun < 2 kg preżunt li hu konformi (iżda mhux permess li jinqabad għal raġunijiet ta' sostenibbiltà — skont irRegolament (KE) Nru 2187/2005; daqs minimu ta' 60 cm u għaż-żona tal-ICES 31: 50 cm).
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Fiż-żoni tal-ICES 24, 25 26:
— salamun ta' aktar minn 2 kg sa 5,5 kg: li jkun konformi wara t-tirqim (it-tirqim jirriżulta fi tnaqqis ta' madwar
30 % tal-kontenut ta' diossina/PCB simili għad-diossina — esperjenza biss fiż-żoni tal-ICES 24, 25, 26);
— salamun ta' daqs iżgħar (2-4 kg) mhux mirqum: supett ta' nuqqas ta' konformità, minkejja li l-biċċa l-kbira tassalamun hija konformi;
— salamun ta' daqs akbar (4-5,5 kg): suspettat li mhuwiex konformi għall-biċċa l-kbira tas-salamun;
— salamun mirqum < 5,5 kg: konformi;
— salamun mirqum u bil-parti ventrali mneħħija < 7,9 kg: konformi.
Fiż-żoni tal-ICES 27, 28, 29, 30, 31 u 32:
— salamun > 2 kg (akbar minn 60 cm): suspettat li mhuwiex konformi.
3.3. Tro ta
Trota (tal-baħar) < 2 kg preżunt li hu konformi (iżda mhux permess li jinqabad għal raġunijiet ta' sostenibbiltà
skont ir-Regolament (KE) Nru 2187/2005; daqs minimu għaż-żoni tal-ICES 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 u 32: 40 cm
u għaż-żoni tal-ICES 26, 27 u 28: 50 cm).
Fiż-żoni tal-ICES 22, 23, 24, 25, 26:
— trota (tal-baħar) ta' aktar minn 2 kg sa 4,5 kg: konformi wara t-tirqim u t-tneħħija tal-parti ventrali;
— trota (tal-baħar) ta' daqs iżgħar (2-4 kg): supett ta' nuqqas ta' konformità, minkejja li l-biċċa l-kbira tat-trota (talbaħar) hija konformi;
— trota (tal-baħar) ta' daqs ikbar: suspettat li mhuwiex konformi għall-biċċa l-kbira tat-trota (tal-baħar).
Fiż-żoni tal-ICES 27, 28, 29, 30, 31 u 32:
— it-trota (tal-baħar) kollha > 2 kg (ikbar minn 40/50 cm) suspettata li mhijiex konformi.
3.4. L a ċċa k a ħ la
Fiż-żoni tal-ICES 22, 23, 24, 25, 26, 27 u 28: preżunt li huwa konformi.
Fiż-żoni tal-ICES 29, 30, 31 u 32: jekk il-laċċa kaħla tkun ta' daqs iżgħar minn 12,5 cm u jkollha inqas minn 5
snin, imbagħad preżunta li tkun konformi. Jekk akbar minn 12,5 cm, imbagħad suspettata li mhijiex konformi.
3.5. F wi ed t al - m er l u zz
Suspett ta' nuqqas ta' konformità.
3.6. Q al fa t ta x -x m a ra
Fiż-żona tal-ICES 28: suspett ta' nuqqas ta' konformità.
Fiż-żona tal-ICES 32: preżunt li huwa konformi.
3.7. S pe ċi ta ' ħ u t o ħ ra jn
Iċ-char mhuwiex innegozjat u l-qabda lokali taqa' taħt deroga (l-Iżvezja/il-Finlandja).
Speċi oħra ta' ħut huma preżunti li jkunu konformi.
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ANNESS III

Miżuri ta' ġestjoni tar-riskju li ġie rrakkomandat biex jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti biex
jiżguraw li l-ħut mir-reġjun Baltiku li jitqiegħed fis-suq fl-UE jikkonforma mal-livelli massimi kif
stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1881/2006.
1.

Miżuri ta' ġestjoni tar-riskju ġenerali rrakkomandati
— It-traċċabbiltà hija ta' importanza kbira.
— Għall-kummerċ ta' aringi, salamun, trota tal-baħar u laċċa kaħla ma' Stati Membri oħra tal-UE jew għallkummerċjalizzazzjoni tagħhom fis-suq domestiku, li ma jaqgħux taħt deroga, iż-żona tal-ICES fejn ikun inqabad
il-ħut għandha tissemma fid-dokumenti ta' akkumpanjament. Fejn ikun meħtieġ għandu jissemma b'mod ċar li
l-lott ġie inkluż fil-kampjun u analizzat għad-diossini, għas-somma ta' diossini u PCB simili għad-diossini u
għall-PCB mhux simili għad-diossini f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE u jkun instab konformi malleġiżlazzjoni tal-UE. Il-bulettin analitiku jista' jkun mehmuż jew għandu jsir disponibbli fuq talba.
— F'każ li ma jkunx possibbli li tingħata informazzjoni preċiża dwar iż-żona tal-ICES fejn ikun inqabad il-ħut,
għall-kummerċ ta' aringi > 17 cm, salamun, trota tal-baħar u laċċa kaħla > 12,5 cm ma' Stati Membri oħra talUE jew għall-kummerċjalizzazzjoni tagħhom fis-suq domestiku li ma jaqgħux taħt deroga, il-lott ta' ħut għandu
dejjem jiġi inkluż fil-kampjun u jiġi analizzat għad-diossini, għas-somma ta' diossini u PCB simili għad-diossini
u għall-PCB mhux simili għad-diossini f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE sabiex tiġi ċċekkjata l-konformità
mal-leġiżlazzjoni tal-UE. Dan għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar fid-dokumenti mehmuża. Il-bulettin analitiku jista'
jkun mehmuż jew għandu jsir disponibbli fuq talba.
— L-awtorità fil-port tal-ħatt hija responsabbli biex isiru l-kontrolli meħtieġa biex jiżguraw il-konformità.
— L-evidenza ddokumentata għandha tkun disponibbli fir-rigward tad-destin tal-ħut li ma jistax jiġi kkumerċja
lizzat għall-konsum mill-bniedem.

2.

Miżuri ta' ġestjoni tar-riskju speċifiċi rrakkomandati

2.1. Ar i nga ta l - Ba l t ik u
— L-aringa tal-Baltiku miż-żoni tal-ICES 22, 23, 24, 25, 26 u 27 ! tista' tiġi kkummerċjalizzata għall-konsum
mill-bniedem.
— L-aringa tal-Baltiku miż-żona tal-ICES 28-1, 29, 30, 31, 32:
— L-Iżvezja u l-Finlandja:
— Jekk ma jiġux assortjati, l-aringi tal-Baltiku jistgħu jiġu kkumerċjalizzati fis-suq domestiku biss.
— Għall-kummerċ lejn Stati Membri oħra tal-UE: l-assortjar obbligatorju tal-aringi ta' ≤ 17 cm u > 17 cm
qabel ma jitqiegħdu fis-suq (billi l-assortjar isir skont il-wisa', dan huwa approssimattiv, iżda din mhijiex
problema):
— L-aringa tal-Baltiku ≤ 17 cm tista' tiġi kkumerċjalizzata għall-konsum mill-bniedem;
— L-aringa tal-Baltiku > 17 cm tista' tiġi kkummerċjalizzata jew ipproċessata għall-konsum millbniedem għas-suq domestiku biss, jew tista' tiġi kkummerċjalizzata barra mis-suq domestiku biss
jekk l-analiżi tal-lott individwali turi konformità.
— Il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja u l-Polonja:
— l-assortjar obbligatorju tal-aringi tal-Baltiku ta' ≤ 17 cm u > 17 cm qabel ma jitqiegħdu fis-suq (billi lassortjar isir skont il-wisa', dan huwa approssimattiv, iżda din mhijiex problema):
— L-aringa tal-Baltiku ≤ 17 cm tista' tiġi kkumerċjalizzata għall-konsum mill-bniedem;
— L-aringa tal-Baltiku > 17 cm ma tistax tiġi kkummerċjalizzata jew ipproċessata għall-konsum uman,
sakemm l-analiżi tal-lott individwali ma turix konformità.
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— L-aringa tal-Baltiku miż-żona tal-ICES 28-2:
— L-Iżvezja u l-Finlandja:
— Jekk ma jiġux assortjati, l-aringi tal-Baltiku jistgħu jiġu kkumerċjalizzati fis-suq domestiku biss.
— Għall-kummerċ lejn Stati Membri oħra tal-UE: l-assortjar obbligatorju tal-aringi tal-Baltiku ta' ≤ 21 cm
u > 21 cm (billi l-assortjar isir skont il-wisa', dan huwa approssimattiv, iżda din mhijiex problema):
— L-aringa tal-Baltiku ≤ 21 cm tista' tiġi kkumerċjalizzata jew ipproċessata għall-konsum mill-bniedem;
— L-aringa tal-Baltiku > 21 cm tista' tiġi kkummerċjalizzata jew ipproċessata għall-konsum millbniedem għas-suq domestiku biss, jew tista' tiġi kkummerċjalizzata barra mis-suq domestiku biss
jekk l-analiżi tal-lott individwali turi konformità).
— Il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja u l-Polonja:
— l-assortjar obbligatorju tal-aringi tal-Baltiku ta' ≤ 21 cm u > 21 cm qabel ma jitqiegħdu fis-suq (billi lassortjar isir skont il-wisa', dan huwa approssimattiv, iżda din mhijiex problema):
— L-aringa tal-Baltiku ≤ 21 cm tista' tiġi kkumerċjalizzata għall-konsum mill-bniedem;
— L-aringa tal-Baltiku > 21 cm ma tistax tiġi kkummerċjalizzata jew ipproċessata għall-konsum uman,
sakemm l-analiżi tal-lott individwali ma turix konformità.
2.2. S al a m un
— Salamun miż-żoni tal-ICES 24, 25 u 26:
— L-Iżvezja, il-Finlandja u l-Latvja:
— Is-salamun jista' jiġi kkummerċjalizzat għas-suq domestiku (deroga);
— Il-kummerċ lejn Stati Membri oħra tal-UE: possibbli biss jekk l-analiżi tal-lott individwali turi konformità
mal-leġiżlazzjoni tal-UE.
— Il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, il-Litwanja u l-Polonja:
— Is-salamun li jkun jiżen aktar minn 2 kg jista' biss jiġi kkumerċjalizzat għall-konsum mill-bniedem jekk
l-analiżi tal-lott individwali turi konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE;
— Is-salamun li jiżen inqas minn 5,5 kg ikun konformi wara t-tirqim (proċedura applikata fid-Danimarka u
fil-Polonja biss għaż-żoni tal-ICES 24, 25 u 26) u s-salamun li jiżen aktar minn 5,5 kg sa 7,9 kg ikun
konformi wara t-tirqim u t-tneħħija tal-parti ventrali (proċedura applikata fil-Polonja għaż-żoni talICES 24, 25 u 26);
— Is-salamun mirqum > 5,5 kg u s-salamun mirqum u bil-parti ventrali mneħħija > 7,9 kg jista' jiġi
kkumerċjalizzat għall-konsum mill-bniedem biss jekk l-analiżi tal-lott individwali turi konformità malleġiżlazzjoni tal-UE.
— Is-salamun miż-żoni tal-ICES 27, 28, 29, 30, 31 u 32:
— L-Iżvezja, il-Finlandja u l-Latvja:
— Is-salamun jista' jiġi kkummerċjalizzat għas-suq domestiku (deroga);
— Il-kummerċ lejn Stati Membri oħra tal-UE: possibbli biss jekk l-analiżi ta' lott individwali turi konformità
mal-leġiżlazzjoni tal-UE.
— Il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, il-Litwanja u l-Polonja:
— Is-salamun jista' biss jiġi kkumerċjalizzat għall-konsum mill-bniedem jekk l-analiżi ta' lott individwali
turi konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE.
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2.3. Tro ta (ta l - ba ħ ar )
— it-trota (tal-baħar) miż-żoni tal-ICES 22, 23, 24, 25 u 26:
— L-Iżvezja u l-Finlandja:
— it-trota (tal-baħar) tista' tiġi kkummerċjalizzata għas-suq domestiku (deroga);
— Il-kummerċ lejn Stati Membri oħra tal-UE: possibbli biss jekk l-analiżi tal-lott individwali turi konformità
mal-leġiżlazzjoni tal-UE.
— Il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja u l-Polonja:
— it-trota (tal-baħar) li tiżen aktar minn 2 kg: it-trota tista' biss tiġi kkumerċjalizzata għall-konsum millbniedem jekk l-analiżi tal-lott individwali turi konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE;
— it-trota (tal-baħar) mirquma u bil-parti ventrali mneħħija < 4,5 kg: konformi (il-proċedura applikata filPolonja għaż-żoni tal-ICES 22-23-24-25-26);
— it-trota (tal-baħar) mirquma u bil-parti ventrali mneħħija > 4,5 kg tista' tiġi kkumerċjalizzata għallkonsum mill-bniedem jekk l-analiżi tal-lott individwali turi konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE.
— it-trota (tal-baħar) miż-żoni tal-ICES 27, 28, 29, 30, 31 u 32:
— L-Iżvezja u l-Finlandja:
— it-trota (tal-baħar) tista' tiġi kkummerċjalizzata għas-suq domestiku (deroga);
— Il-kummerċ lejn Stati Membri oħra tal-UE: possibbli biss jekk l-analiżi tal-lott individwali turi konformità
mal-leġiżlazzjoni tal-UE.
— Il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja u l-Polonja:
— it-trota (tal-baħar) tista' biss tiġi kkumerċjalizzata għall-konsum mill-bniedem jekk l-analiżi tal-lott
individwali turi konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE.
2.4. L a ċċa ka ħ l a
— Il-laċċa kaħla miż-żoni tal-ICES 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 tista' tiġi kkummerċjalizzata għall-konsum millbniedem
— Il-laċċa kaħla miż-żoni tal-ICES 29, 30, 31, 32:
— L-assortjar obbligatorju ta' laċċa kaħla ≤ 12,5 cm u ta' laċċa kaħla > 12,5 cm;
Il-laċċa kaħla ≤ 12,5 cm tista' tiġi kkumerċjalizzata għall-konsum mill-bniedem;
Il-laċċa kaħla > 12,5 cm ma tistax tiġi kkummerċjalizzata jew ipproċessata għall-konsum mill-bniedem,
sakemm l-analiżi tal-lott individwali ma turix konformità.
2.5. F wi e d ta l- m erl uz z
Il-fwied tal-merluzz minn merluzz maqbud fir-reġjun Baltiku huwa suspettat li mhuwiex konformi u għalhekk kull
lott irid jiġi analizzat biex juri l-konformità qabel ma jitqiegħed fis-suq tal-UE.
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ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA'
FTEHIMIET INTERNAZZJONALI
DEĊIŻJONI Nru 1/2016 TAL-KUMITAT KONĠUNT DWAR IT-TRASPORT BL-AJRU BEJN LUNJONI EWROPEA U L-IŻVIZZERA STABBILITA PERMEZZ TAL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ
EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA DWAR IT-TRASPORT BL-AJRU
tal-11 ta' April 2016
li tissostitwixxi l-Anness għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera
dwar it-Trasport bl-Ajru [2016/689]
IL-KUMITAT DWAR IT-TRASPORT BL-AJRU BEJN L-UNJONI EWROPEA U L-IŻVIZZERA,

Wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar it-Trasport bl-Ajru, minn hawn
'il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”, u b'mod partikolari l-Artikolu 23(4) tiegħu,
IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu Uniku
L-Anness ta' din id-Deċiżjoni jieħu post l-Anness tal-Ftehim, b'seħħ mill-15 ta' Mejju 2016.

Magħmul fi Brussell, fil-11 ta' April 2016.
Għall-Kumitat Konġunt
Il-Kap tad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea

Il-Kap tad-Delegazzjoni Żvizzera

Filip CORNELIS

Christian HEGNER
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ANNESS

Għall-għanijiet ta' dan il-Ftehim:
— Bis-saħħa tat-Trattat ta' Liżbona, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea għandha tissostitwixxi u
tkun is-suċċessur tal-Komunità Ewropea;
— Kulfejn l-atti speċifikati f'dan l-Anness ikun fihom referenza għall-Istati Membri tal-Komunità Ewropea, kif sostitwita
mill-Unjoni Ewropea, jew rekwiżit għal rabta ma' dawn tal-aħħar, għall-għan ta' dan il-Ftehim, ir-referenzi għandhom
jinftiehmu bħala li japplikaw b'mod indaqs għall-Iżvizzera jew għar-rekwiżit ta' rabta mal-Iżvizzera;
— Ir-referenzi għar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 u (KEE) Nru 2408/92 li saru fl-Artikoli 4, 15, 18, 27
u 35 tal-Ftehim, għandhom jinftiehmu bħala referenzi għar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill;
— Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15 ta' dan il-Ftehim, it-terminu “trasportatur tal-ajru tal-Komunità” li ssir
referenza għalih f'dawn id-Direttivi u r-Regolamenti Komunitarji għandu jinkludi trasportatur tal-ajru li għandu
liċenzja u li għandu l-post prinċipali tan-negozju tiegħu u, jekk ikun il-każ, l-uffiċċju rreġistrat tiegħu, fl-Iżvizzera,
skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Kull referenza
għar-Regolament (KEE) Nru 2407/92 għandha tinftiehem bħala referenza għar-Regolament (KE) Nru 1008/2008;
— Kull referenza fit-testi li ġejjin għall-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat jew għall-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni Ewropea għandhom jinftiehmu li jfissru l-Artikoli 8 u 9 ta' dan il-Ftehim.
1.

Liberalizzazzjoni tal-avjazzjoni u regoli oħra dwar l-avjazzjoni ċivili
Nru 1008/2008
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar regoli komuni għall-operat ta'
servizzi tal-ajru fil-Komunità

Nru 2000/79
Id-Direttiva tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2000 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim Ewropew fuq l-Organizz
azzjoni tal-Ħinijiet tax-Xogħol ta' Ħaddiema Mobbli fl-Avjazzjoni Ċivili konkluż mill-Assoċjazzjoni tal-Linji tal-Ajru
Ewropej (AEA), il-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF), l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kabini talPiloti (ECA), l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Linji tal-Ajru Reġjonali (ERA) u l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Traspor
tazzjoni bl-Arju (IACA)

Nru 93/104
Id-Direttiva tal-Kunsill tat-23 ta' Novembru 1993 dwar xi aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol, kif
emendata bi:
— id-Direttiva tal-Kunsill 2000/34/KE;
Nru 437/2003
Ir-Regolament (KE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Frar 2003 dwar il-prospetti tal-istatistika rigward
it-trasport tal-passiġġieri, il-merkanzija u l-posta bl-ajru.

Nru 1358/2003
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tal-31 ta' Lulju 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospetti tal-istatistika rigward it-trasport tal-passiġġieri, il-merkanzija u l-posta blajru u li jemenda l-Anness I u II tiegħu
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Nru 785/2004
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-rekwiżiti tal-assigurazzjoni tattrasportaturi tal-ajru u l-operaturi tal-ajruplan, kif emendat bi:
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 285/2010
Nru 95/93
Ir-Regolament tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 1993 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti talKomunità (l-Artikoli 1-12), kif emendat bi:
— ir-Regolament (KE) Nru 793/2004
Nru 2009/12
Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-imposti tal-ajruporti

Nru 96/67
Id-Direttiva tal-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 1996 dwar l-aċċess għas-suq tal-groundhandling fl-ajruporti tal-Komunità.
(l-Artikoli 1-9, 11-23, u 25)

Nru 80/2009
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Jannar 2009 dwar Kodiċi ta' Kondotta għal sistemi ta'
riżervazzjoni kompjuterizzata u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2299/89.

2.

Regoli dwar il-kompetizzjoni
Nru 1/2003
Ir-Regolament tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin flArtikoli 81 u 82 tat-Trattat (l-Artikoli 1-13, 15-45)
(Safejn dan ir-Regolament huwa rilevanti għall-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim. L-inklużjoni ta' dan ir-Regolament ma
taffettwax it-tqassim tal-ħidmiet skont dan il-Ftehim)

Nru 773/2004
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tas-7 ta' April 2004 dwar it-tmexxija ta' proċeduri mill-Kummissjoni skont lArtikoli 81 sa 82 tat-Trattat tal-KE, kif emendat bi:
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1792/2006,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 622/2008
Nru 139/2004
Ir-Regolament tal-Kunsill tal-20 ta' Jannar 2004 dwar il-kontroll ta' konċentrazzjonijiet bejn impriżi (ir-Regolament
tal-KE dwar l-Għaqdiet)
(L-Artikoli 1-18, 19(1)-(2), u 20-23)
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Fir-rigward tal-Artikolu 4(5) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, bejn il-Komunità Ewropea u l-Iżvizzera għandu
japplika dan li ġej:
(1) Fir-rigward ta' konċentrazzjoni, kif definita fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 139/2004, li ma għandhiex
dimensjoni Komunitarja fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 1 ta' dak ir-Regolament u li tista' tiġi riveduta skont illiġijiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni ta' mhux inqas minn tliet Stati Membri tal-KE u l-Konfederazzjoni
Żvizzera, il-persuni jew l-impriżi msemmija fl-Artikolu 4(2) ta' dak ir-Regolament jistgħu, qabel kwalunkwe
notifika lill-awtoritajiet kompetenti, jinformaw lill-Kummissjoni tal-KE permezz ta' sottomissjoni motivata sabiex
il-konċentrazzjoni tiġi eżaminata mill-Kummissjoni.
(2) Mingħajr dewmien, il-Kummissjoni Ewropea għandha tressaq is-sottomissjonijiet kollha lill-Konfederazzjoni
Żvizzera skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament (KE) Nru 139/2004 u l-paragrafu preċedenti.
(3) Fejn il-Konfederazzjoni Żvizzera esprimiet nuqqas ta' qbil rigward it-talba li l-każ ikun riferut, l-awtorità
Żvizzera kompetenti fil-qasam tal-kompetizzjoni għandha żżomm il-kompetenza tagħha u l-każ ma għandux
jiġi riferut mill-Konfederazzjoni Żvizzera skont dan il-paragrafu.
B'referenza għal-limiti ta' żmien imsemmija fl-Artikoli 4(4) u (5), 9(2) u (6) u 22(2) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet:
(1) Il-Kummissjoni Ewropea għandha mingħajr dewmien tittrażmetti lill-awtorità kompetenti Żvizzera fil-qasam talkompetizzjoni d-dokumenti kollha rilevanti skont l-Artikoli 4(4) u (5), l-Artikoli 9(2) u (6), u l-Artikolu 22(2).
(2) Il-kalkolu tal-limiti ta' żmien imsemmija fl-Artikoli 4(4) u (5), l-Artikoli 9(2) u (6), u l-Artikolu 22(2) tarRegolament (KE) Nru 139/2004 għandu jibda, għall-Konfederazzjoni Żvizzera, mal-wasla tad-dokumenti
rilevanti għand l-awtorità kompetenti Żvizzera fil-qasam tal-kompetizzjoni.
Nru 802/2004
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tas-7 ta' April 2004 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004
dwar il-kontroll tal-konċentrazzjonijiet bejn l-impriżi (l-Artikoli 1-24), kif emendat bi:
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1792/2006,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2008,
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1269/2013,
Nru 2006/111
Id-Direttiva tal-Kummissjoni tas-16 ta' Novembru 2006 dwar it-trasparenza tar-relazzjonijiet finanzjarji bejn l-Istati
Membri u l-impriżi pubbliċi kif ukoll dwar it-trasparenza finanzjarja fi ħdan ċerti impriżi

Nru 487/2009
Ir-Regolament tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 2009 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal ċerti
kategoriji ta' akkordji u prattiċi miftiehma fis-settur tat-trasport bl-ajru.

3.

Sikurezza tal-avjazzjoni
Nru 216/2008
Ir-Regolament (KE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp talavjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill
Nru 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva Nru 2004/36/KE, kif emendata bi:
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2009,
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— ir-Regolament (KE) Nru 1108/2009,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 6/2013.
L-Aġenzija għandha tgawdi, anki fl-Iżvizzera, is-setgħat mogħtija lilha skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament.
L-Aġenzija għandha tgawdi, anki fl-Iżvizzera, is-setgħat mogħtija lilha għad-deċiżjonijiet skont l-Artikolu 11(2), lArtikolu 14(5), (7), l-Artikolu 24(5), l-Artikolu 25(1), l-Artikolu 38(3)(i), l-Artikolu 39(1), l-Artikolu 40(3), lArtikolu 41(3),(5), l-Artikolu 42(4), l-Artikolu 54(1) u l-Artikolu 61(3).
Minkejja l-adattament orizzontali stipulat fit-tieni inċiż tal-Anness tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfede
razzjoni Żvizzera dwar it-Trasport bl-Ajru, ir-referenzi għall-“Istati Membri” fl-Artikolu 65 tar-Regolament jew fiddispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 1999/468/KE li jissemmew f'dik id-dispożizzjoni ma għandhomx jinftiehmu li
japplikaw għall-Iżvizzera.
Xejn f'dan ir-Regolament ma għandu jiġi interpretat fis-sens ta' trasferiment ta' setgħa lill-EASA biex taġixxi f'isem lIżvizzera fl-ambitu ta' ftehimiet internazzjonali għal skopijiet differenti għajr dawk biex tgħinha fil-qadi tal-obbligi
tagħha skont dawn il-ftehimiet.
Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, it-test tar-Regolament għandu jinqara b'dan l-adattament:
(a) L-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej:
(i)

fil-paragrafu 1, wara “il-Komunità” jiddaħħlu l-kelmiet “jew l-Iżvizzera”;

(ii) fil-paragrafu 2(a), wara “il-Komunità” jiddaħħlu l-kelmiet “jew l-Iżvizzera”;
(iii) fil-paragrafu 2, jitħassru l-punti (b) u (c);
(iv) jiżdied il-paragrafu li ġej:
“3.
Kull meta l-Komunità tinnegozja ma' pajjiż terz sabiex tikkonkludi ftehim li jipprovdi li Stat Membru
jew l-Aġenzija jistgħu joħorġu ċ-ċertifikati abbażi taċ-ċertifikati maħruġa mill-awtoritajiet ajrunawtiċi ta' dak
il-pajjiż terz, għandha tagħmel ħilitha biex tikseb għall-Iżvizzera offerta ta' ftehim simili mal-pajjiż terz
konċernat. Min-naħa tagħha, l-Iżvizzera għandha tikkonkludi ftehimiet ma' pajjiżi terzi li jikkorrispondu
ma' dawk tal-Komunità”.
(b) Fl-Artikolu 29, jiżdied il-paragrafu li ġej:
“4.
B'deroga mill-Artikolu 12(2)(a) tal-“Conditions of Employment of Other Servants of the European
Communities”, iċ-ċittadini Żvizzeri li jgawdu d-drittijiet sħaħ tagħhom bħala ċittadini jistgħu jiġu impjegati
b'kuntratt mid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija.”
(c) Fl-Artikolu 30 jiddaħħal dan il-paragrafu:
“Lill-Aġenzija, l-Iżvizzera għandha tapplikalha l-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea,
stabbilit bħala l-Anness A ta' dan l-Anness, skont l-Appendiċi tal-Anness A.”
(d) Fl-Artikolu 37 jiddaħħal dan il-paragrafu:
“L-Iżvizzera għandha tipparteċipa bis-sħiħ fil-Bord ta' Ġestjoni bl-istess drittijiet u obbligi bħall-Istati Membri talUnjoni Ewropea, ħlief għad-dritt tal-vot”.
(e) Fl-Artikolu 59, jiżdied il-paragrafu li ġej:
“12.
ġejja:

L-Iżvizzera għandha tipparteċipa fil-kontribut finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1(b), skont il-formula li

�
�
S ð0,2=100Þ þ S 1 − ða þ bÞ 0,2=100 c=C
fejn:
S

= il-parti tal-baġit tal-Aġenzija li mhix koperta mit-tariffi u l-imposti li jissemmew fil-paragrafu 1(c) u (d),
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a

= l-għadd ta' Stati Assoċjati

b

= l-għadd ta' Stati Membri tal-UE

c

= il-kontribuzzjoni tal-Iżvizzera għall-baġit tal-ICAO,

C

= il-kontribuzzjoni totali tal-Istati Membri tal-UE u tal-Istati Assoċjati għall-baġit tal-ICAO.”
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(f) Fl-Artikolu 61 jiddaħħal dan il-paragrafu:
“Id-dispożizzjonijiet relatati mal-kontroll finanzjarju eżerċitat mill-Komunità fl-Iżvizzera fejn jidħlu l-parteċipanti
fl-attivitajiet tal-Aġenzija huma stabbiliti fl-Anness B ta' dan l-Anness.”
(g) L-Anness II tar-Regolament huwa estiż biex jinkludi l-inġenji tal-ajru li ġejjin bħala prodotti koperti blArtikolu 2(3)(a)(ii) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1702/2003 tal-24 ta' Settembru 2003 li jistab
bilixxi regoli ta' implimentazzjoni biex inġenji tal-ajru, prodotti, partijiet u tagħmir relatat jiġu ċertifikati bħala
tajbin għall-ajru u li ma jagħmlux ħsara ambjentali, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet relatati
mad-disinn u l-produzzjoni tagħhom (1):
A/c - [HB-IMY, HB-IWY] — tip Gulfstream G-IV
A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — tip Gulfstream G-V
A/c - [HB-ZCW, HB-ZDF] — tip MD900.
Nru 1108/2009
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jemenda r-Regolament (KE)
Nru 216/2008 fil-qasam tal-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u li
jħassar id-Direttiva 2006/23/KE
Nru 1178/2011
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tat-3 ta' Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi
relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill, kif emendat bi:
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 290/2012,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 70/2014,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 245/2014,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/445
Nru 3922/91
Ir-Regolament tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1991 dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u proċeduri
amministrattivi fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili (l-Artikoli 1-3, 4(2), (5-11, u 13)), kif emendat bi:
— ir-Regolament (KE) Nru 1899/2006,
— ir-Regolament (KE) Nru 1900/2006,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 8/2008,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 859/2008
Nru 996/2010
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni
ta' aċċidenti u inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar id-Direttiva 94/56/KE, kif emendat bi:
— ir-Regolament (UE) Nru 376/2014
(1) ĠU L 243, 27.9.2003, p. 6.
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Nru 104/2004
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 2004 li jniżżel ir-regoli dwar l-organizzazzjoni u l-kompożizzjoni
tal-Bord tal-Appell tal-Aġenzija tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ewropea.
Nru 2111/2005
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta' lista
Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni ta' operar fil-Komunità u li jinforma lillpassiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpanija tal-ajru li topera, u li tħassar l-Artikolu 9 tad-Direttiva
Nru 2004/36/KE
Nru 473/2006
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tat-22 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi regoli ta' implimentazzjoni għal-lista
Komunitarja ta' trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni ta' operar fil-Komunità kif jissemma filKapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [traduzzjoni mhux uffiċjali]
Nru 474/2006
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tat-22 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li
huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità skont il-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif emendat l-aħħar bi:
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2322,
Nru 1332/2011
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2011 li jistabbilixxi r-rekwiżiti komuni dwar l-użu tal-ispazju
tal-ajru u l-proċeduri operattivi għall-evitar ta' kolliżjonijiet fl-ajru
Nru 646/2012
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Lulju 2012 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar multi
u pagamenti perjodiċi ta' penali skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Nru 748/2012
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tat-3 ta' Awwissu 2012 li jistabbilixxi regoli ta' implimentazzjoni għaċ-ċertifikazz
joni tal-airworthiness u ambjentali ta' inġenji tal-ajru u ta' prodotti, partijiet u tagħmir relatati, kif ukoll għaċċertifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni, kif emendat bi:
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 7/2013,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 69/2014,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1039
Nru 965/2012
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tal-5 ta' Ottubru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi
relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif
emendat bi:
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 800/2013,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 71/2014,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 83/2014,

4.5.2016

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/31

— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 379/2014,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/140,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1329,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/640
Nru 2012/780
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2012 dwar id-drittijiet ta' aċċess għar-Repożitorju Ċentrali
Ewropew tar-Rakkomandazzjonijiet dwar is-Sikurezza u t-tweġibiet tagħhom stabbilit bl-Artikolu 18(5) tarRegolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni ta'
aċċidenti u inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar id-Direttiva 94/56/KE
Nru 628/2013
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ġunju 2013 dwar metodi ta' operat tal-Aġenzija
Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għat-twettiq ta' spezzjonijiet ta' standardizzazzjoni u għall-monitoraġġ talapplikazzjoni tar-regoli fir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament talKummissjoni (KE) Nru 736/2006
Nru 139/2014
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tat-12 ta' Frar 2014 li jistabbilixxi rekwiżiti u proċeduri amministrattivi b'rabta malajrudromi skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Nru 319/2014
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tas-27 ta' Marzu 2014 dwar drittijiet u ħlasijiet imposti mill-Aġenzija Ewropea tasSigurtà tal-Avjazzjoni, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 593/2007
Nru 452/2014
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tad-29 ta' April 2014 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi
relatati mal-operazzjonijiet tal-ajru ta' pajjiżi terzi skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill
Nru 1321/2014
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta' inġenji
tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut
f'dan ix-xogħol, kif emendat bi:
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1088,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1536
Nru 2015/340
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tal-20 ta' Frar 2015 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi
relatati maċ-ċertifikati u l-liċenzji tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 talParlament Ewropew u tal-Kunsill, li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE)
Nru 923/2012 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 805/2011
Nru 2015/640
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tat-23 ta' April 2015 dwar l-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali tal-ajrunavigabbiltà għal
tip partikolari ta' operazzjonijiet u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 965/2012
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Nru 2015/1018
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2015 li jistabbilixxi lista ta' klassifikazzjoni
tal-okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili li għandhom jiġu rapportati b'mod mandatorju skont ir-Regolament (UE)
Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

4.

Sigurtà tal-avjazzjoni
Nru 300/2008
Ir-Regolament 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

Nru 272/2009
Ir-Regolament tal-Kummissjoni 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, kif
emendat bi:
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 297/2010,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 720/2011,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1141/2011,
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 245/2013
Nru 1254/2009
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2009 li jistabbilixxi l-kriterji li jippermettu lill-Istati Membri
jidderogaw mill-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u jadottaw miżuri alternattivi tassigurtà

Nru 18/2010
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tat-8 ta' Jannar 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam ma' speċifikazzjonijiet għall-programmi nazzjonali ta' kontroll talkwalità fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili

Nru 72/2010
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2010 li jistabbilixxi proċeduri biex jitwettqu spezzjonijiet millKummissjoni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni

Nru 2015/1998
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Novembru 2015 li jistipula miżuri dettaljati għallimplimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni, kif emendat bi:
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2426.
Nru 2015/8005
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Novembru 2015 li tistipula miżuri dettaljati għallimplimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni li fihom it-tagħrif imsemmi fil-punt (a)
tal-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 300/2008.
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Ġestjoni tat-traffiku tal-ajru
Nru 549/2004
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien talAjru Uniku Ewropew (ir-Regolament Qafas), kif emendat bi:
— ir-Regolament (KE) Nru 1070/2009
Il-Kummissjoni għandha tgawdi fl-Iżvizzera s-setgħat mogħtija lilha skont l-Artikoli 6, 8, 10, 11 u 12.
L-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:
Fil-paragrafu 2, il-kelmiet “fil-livell Komunitarju” jinbidlu bil-kelmiet “fil-livell Komunitarju, inkluża l-Iżvizzera”.
Minkejja l-aġġustament orizzontali msemmi fit-tieni inċiż tal-Anness tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u lKonfederazzjoni Żvizzera dwar it-Trasport bl-Ajru, ir-referenzi għall-“Istati Membri” fl-Artikolu 5 tar-Regolament
(KE) Nru 549/2004 jew fid-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 1999/468/KE li jissemmew f'dik id-dispożizzjoni ma
għandhomx jinftiehmu li japplikaw għall-Iżvizzera.

Nru 550/2004
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar il-forniment ta' servizzi ta'
navigazzjoni tal-ajru fl-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament tal-Forniment ta' Servizz), kif emendat bi:
— ir-Regolament (KE) Nru 1070/2009
B'rabta mal-Iżvizzera, il-Kummissjoni tgawdi s-setgħat mogħtija lilha bl-Artikoli 9a, 9b, 15, 15a, 16 u 17.
Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament huma emendati kif ġej:
(a) L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:
Fil-paragrafu 2, wara “il-Komunità” jiddaħħlu l-kelmiet “u l-Iżvizzera”.
(b) L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:
Fil-paragrafu 1 u fil-paragrafu 6, wara “il-Komunità” jiddaħħlu l-kelmiet “u l-Iżvizzera”.
(c) L-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:
Fil-paragrafu 1, wara “il-Komunità” jiddaħħlu l-kelmiet “u l-Iżvizzera”.
(d) L-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:
Fil-paragrafu 1, wara “il-Komunità” jiddaħħlu l-kelmiet “u l-Iżvizzera”.
(e) L-Artikolu 16(3) jinbidel b'dan li ġej:
“3.
Il-Kummissjoni għandha tindirizza d-deċiżjoni tagħha lill-Istati Membri u għandha tgħarraf lill-fornitur
tas-servizz b'dan, safejn dan huwa kkonċernat legalment”.
Nru 551/2004
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar l-organizzazzjoni u l-użu tal-ispazju
tal-ajru fl-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament tal-Ispazju tal-Ajru), kif emendat bi:
— ir-Regolament (KE) Nru 1070/2009
Il-Kummissjoni għandha tgawdi fl-Iżvizzera s-setgħa mogħtija lilha skont l-Artikoli 3a, 6, u 10.
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Nru 552/2004
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar l-interoperabbiltà tax-Xibka Ewropea
ta' Amministrazzjoni ta' Traffiku tal-Ajru (Ir-Regolament tal-Interoperabbiltà), kif emendat bi:
— ir-Regolament (KE) Nru 1070/2009
Il-Kummissjoni għandha tgawdi fl-Iżvizzera s-setgħat mogħtija lilha skont l-Artikoli 4, 7 u 10(3).
Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament huma emendati kif ġej:
(a) L-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:
Fil-paragrafu 2, wara “il-Komunità” jiddaħħlu l-kelmiet “jew l-Iżvizzera”.
(b) L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:
Fil-paragrafu 4, wara “il-Komunità” jiddaħħlu l-kelmiet “jew l-Iżvizzera”.
(c) L-Anness III huwa emendat kif ġej:
Fit-tieni u l-aħħar inċiż tat-taqsima 3, wara “il-Komunità” jiddaħħlu l-kelmiet “jew l-Iżvizzera”.
Nru 2150/2005
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tat-23 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi regoli komuni għall-użu flessibbli talispazju tal-ajru

Nru 1033/2006
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tal-4 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-proċeduri għall-pjanijiet tat-titjiriet
fil-fażi ta' qabel it-titjira għall-Ajru Uniku Ewropew [traduzzjoni mhux uffiċjali], kif emendat bi:
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012,
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 428/2013,
Nru 1032/2006
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tas-6 ta' Lulju 2006 li jistipula rekwiżiti għal sistemi awtomatiċi għall-iskambju ta'
tagħrif dwar it-titjiriet bejn ċentri tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru għall-iskopijiet ta' notifikazzjoni, koordinazzjoni u
trasferiment ta' titjiriet, kif emendat bi:
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 30/2009
Nru 730/2006
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tal-11 ta' Mejju 2006 dwar il-klassifikazzjoni tal-ispazju tal-ajru u l-aċċess tat-titjiriet
VFR 'l fuq mil-livell 195 ta' titjir, kif emendat bi:
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012,
Nru 219/2007
Ir-Regolament tal-Kunsill tas-27 ta' Frar 2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema
Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR), kif emendat bi:
— ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1361/2008
— ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 721/2014
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Nru 633/2007
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ġunju 2007 li jistipula rekwiżiti għall-applikazzjoni ta' protokoll ta'
trasferiment ta' messaġġ tat-titjira użat għan-notifika, il-koordinazzjoni u t-trasferiment ta' titjiriet bejn ċentri ta'
kontroll tat-traffiku tal-ajru, kif emendat bi:
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 283/2011
Nru 482/2008
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tat-30 ta' Mejju 2008 li jistabbilixxi sistema ta' garanzija tas-sigurtà tas-softwer li
għandha tiġi implimentata mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u li jemenda l-Anness II għarRegolament (KE) Nru 2096/2005
Nru 29/2009
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tas-16 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi rekwiżiti dwar servizzi ta' kollegament tad-dejta
għall-Ajru Uniku Ewropew, kif emendat bi:
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/310.
Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, it-test tar-Regolament jinqara b'dawn l-adattamenti:
Fil-Parti A tal-Anness I jiżdiedu l-kelmiet “L-Iżvizzera UIR”.
Nru 262/2009
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tat-30 ta' Marzu 2009 li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-allokazzjoni koordinata u għallużu ta' kodiċijiet tal-interrogatur Mode S għall-Ajru Uniku Ewropew
Nru 73/2010
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2010 li jistipula r-rekwiżiti dwar il-kwalità tad-dejta ajrunawtika u
l-informazzjoni ajrunawtika għall-Ajru Uniku Ewropew, kif emendat bi:
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1029/2014,
Nru 255/2010
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tal-25 ta' Marzu 2010 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-ġestjoni tal-fluss tattraffiku tal-ajru, kif emendat bi:
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012,
Nru C(2010)/5134
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Lulju 2010 dwar il-ħatra ta' Korp ta' Analiżi tal-Prestazzjoni tal-Ajru Uniku
Ewropew
Nru 2014/672
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta' Settembru 2014 dwar l-estensjoni tal-ħatra tal-Korp ta'
Evalwazzjoni ta' Analiżi tal-Ajru Uniku Ewropew
Nru 176/2011
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tal-24 ta' Frar 2011 dwar l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta qabel l-istabbilment
u l-modifikazzjoni ta' blokk ta' spazju tal-ajru funzjonali
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Nru 677/2011
Ir-Regolament tal-Kummissjoni tas-7 ta' Lulju 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni talfunzjonijiet tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2010, kif
emendat bi:
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 970/2014,
Nru 2011/4130
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Lulju 2011 dwar in-nomina ta' Maniġer tan-Netwerk għall-ġestjoni tat-traffiku
tal-ajru (ATM) tal-funzjonijiet tan-netwerks fl-ajru uniku Ewropew
Nru 1034/2011
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Ottubru 2011 dwar is-sorveljanza tas-sikurezza filġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2010
Nru 1035/2011
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Ottubru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni
għall-forniment ta' servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 482/2008 u (UE)
Nru 691/2010, kif emendat bi:
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012,
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 448/2014,
Nru 1206/2011
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti dwar lidentifikazzjoni ta' inġenji tal-ajru għas-sorveljanza fl-Ajru Uniku Ewropew
Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, it-test tar-Regolament jinqara b'dawn l-adattamenti:
Fl-Anness I jiżdiedu l-kelmiet “L-Iżvizzera UIR”.
Nru 1207/2011
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti għallprestazzjoni u l-interoperabbiltà tas-sorveljanza għall-ajru uniku Ewropew, kif emendat bi:
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1028/2014,
Nru 923/2012
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Settembru 2012 li jistabbilixxi regoli komuni tal-ajru
u dispożizzjonijiet operattivi dwar is-servizzi u l-proċeduri fin-navigazzjoni bl-ajru u li jemenda r-Regolament
ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1035/2011 u r-Regolamenti (KE) Nru 1265/2007, (KE) Nru 1794/2006, (KE)
Nru 730/2006, (KE) Nru 1033/2006 u (UE) Nru 255/2010, kif emendat bi:
— ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/340
Nru 1079/2012
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Novembru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti ta' spazjar
bejn il-kanali ta' komunikazzjoni vokali għall-Ajru Uniku Ewropew, kif emendat bi:
— ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 657/2013,
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Nru 390/2013
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema ta' prestazzjoni għasservizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk
Nru 391/2013
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi skema komuni ta' imposti
għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru
Nru 409/2013
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Mejju 2013 dwar id-definizzjoni ta' proġetti komuni,
it-twaqqif ta' governanza u l-identifikazzjoni ta' inċentivi li jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju
Ewropew għall-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru
Nru 2014/132
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi miri tal-prestazzjoni malUnjoni kollha għan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u l-livelli limiti ta' twissija għat-tieni perjodu ta' referenza
mill-2015 sal-2019
Nru 716/2014
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ġunju 2014 dwar l-istabbiliment tal-Proġett Pilota
Komuni li jsostni l-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju Ewropew għall-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru.
6.

Ambjent u Storbju
Nru 2002/30
Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Marzu 2002 dwar l-istabbiliment ta' regoli u proċeduri
għall-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet tal-ħoss fl-ajruporti tal-Komunità (l-Artikoli 1-12 u 14-18)
(Għandhom japplikaw l-emendi fl-Anness I, li jirriżultaw mill-Anness II, il-Kapitolu 8 (il-Politika tat-Trasport), itTaqsima G (it-Trasport bl-Ajru), il-punt 2 tal-Att li jirrigwarda l-kondizzjonijiet ta' adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tarRepubblika tal-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tarRepubblika tal-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tarRepubblika Slovakka, u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea).
Nru 89/629
Id-Direttiva tal-Kunsill tal-4 ta' Diċembru 1989 dwar il-limitazzjoni tal-emissjoni ta' ħsejjes minn ajruplani ċivili jet
subsoniċi
(l-Artikoli 1-8)
Nru 2006/93
Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar ir-regolament tal-operazzjoni talajruplani koperta mill-Parti II, il-Kapitolu 3, il-Volum 1 tal-Anness 16 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Inter
nazzjonali, it-tieni edizzjoni (1988)

7.

Protezzjoni tal-konsumaturi
Nru 90/314
Id-Direttiva tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 1990 dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel), il-vaganzi kollox
kompriż u t-tours kollox kompriż.
(l-Artikoli 1-10)
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Nru 93/13
Id-Direttiva tal-Kunsill tal-5 ta' April 1993 dwar klawżoli inġusti f'kuntratti mal-konsumatur.
(l-Artikoli 1-11)
Nru 2027/97
Ir-Regolament tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 1997 dwar ir-responsabbilità ta' trasportaturi bl-ajru fl-eventwalità ta'
inċidenti (l-Artikoli 1-8), kif emendat bi:
— ir-Regolament (KE) Nru 889/2002
Nru 261/2004
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar ilkumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta' kanċellazzjoni jew dewmien twil ta'
titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91
(l-Artikoli 1-18)
Nru 1107/2006
Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabbiltà u ta'
persuni b'mobbiltà mnaqqsa meta jivvjaġġaw bl-ajru.
8.

Mixxellanju
Nru 2003/96
Id-Direttiva tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti
ta' enerġija u elettriku
(l-Artikolu 14(1)(b) u l-Artikolu 14(2).

9.

Annessi
A: Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea
B: Dispożizzjonijiet dwar il-kontroll finanzjarju eżerċitat mill-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' parteċipanti millIżvizzera fl-attivitajiet tal-EASA
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ANNESS A
PROTOKOLL DWAR IL-PRIVILEĠĠI U L-IMMUNITAJIET TAL-UNJONI EWROPEA
IL-PARTIJIET KONTRAENTI GĦOLJA,
FILWAQT LI KKUNSIDRAW li, skont l-Artikolu 343 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 191
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (KEEA), l-Unjoni Ewropea u l-KEEA għandhom
igawdu fit-territorji tal-Istati Membri dawk il-privileġġi u l-immunitajiet li huma meħtieġa għat-twettiq tal-attivitajiet
tagħhom,

WARA LI QABLU dwar id-dispożizzjonijiet li ġejjin, li għandhom ikunu annessi mat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika:
KAPITOLU I
PROPRJETÀ, FONDI, ASSI U OPERAZZJONIJIET TAL-UNJONI EWROPEA

Artikolu 1
Il-postijiet u l-bini tal-Unjoni għandhom ikunu invjolabbli. Dawn għandhom ikunu eżentati minn tfittxija, rekwiżizzjoni,
konfiska jew esproprjazzjoni. Il-proprjetà u l-assi tal-Unjoni ma għandhomx ikunu soġġetti għal kwalunkwe miżura
amministrattiva jew legali li tirrestrinġi mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Artikolu 2
L-arkivji tal-Unjoni għandhom ikunu invjolabbli.

Artikolu 3
L-Unjoni, l-assi, id-dħul finanzjarju u proprjetà oħra tagħha għandhom ikunu eżenti minn kull taxxa diretta.
Il-gvernijiet tal-Istati Membri għandhom, fejn hu possibbli, jieħdu l-miżuri xierqa biex jagħmlu rimessa jew jirrimborżaw
l-ammont ta' taxxa indiretta jew taxxa fuq il-bejgħ inkluża fil-prezz ta' proprjetà mobbli jew immobbli, meta l-Unjoni
tagħmel, għall-użu uffiċjali tagħha, xiri sostanzjali li l-prezz tiegħu jkun jinkludi taxxa ta' din ix-xorta. Dawn id-dispożiz
zjonijiet ma għandhomx jiġu applikati, madankollu, biex ikollhom l-effett li jikkawżaw distorzjoni tal-kompetizzjoni flUnjoni.
L-ebda eżenzjoni ma għandha tingħata għar-rigward ta' taxxi u ammonti dovuti li jkunu biss ħlasijiet għal servizzi ta'
utilità pubblika.

Artikolu 4
L-Unjoni għandha tkun eżenti minn kull dazju doganali, projbizzjoni jew restrizzjoni fuq l-importazzjoni u lesportazzjoni fir-rigward ta' oġġetti li jkunu maħsuba għall-użu uffiċjali tagħha. ħadd ma għandu jiddisponi minn
oġġetti importati b'dan il-mod, sew jekk bi ħlas jew mingħajr ħlas, fit-territorju sal-pajjiż li fih ikunu ġew importati, ħlief
bil-kondizzjonijiet approvati mill-gvern ta' dak il-pajjiż.
L-Unjoni għandha wkoll tkun eżenti minn kwalunkwe dazju doganali u kwalunkwe projbizzjoni u restrizzjoni fuq limportazzjoni u l-esportazzjoni fir-rigward tal-pubblikazzjonijiet tagħha.
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KAPITOLU II
KOMUNIKAZZJONIJIET U LAISSEZ-PASSER

Artikolu 5
Għall-komunikazzjonijiet u t-trażmissjonijiet uffiċjali tad-dokumenti kollha tagħhom, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni
għandhom igawdu fit-territorju ta' kull Stat Membru t-trattament mogħti minn dak l-Istat għal missjonijiet diplomatiċi.
Il-korrispondenza uffiċjali u komunikazzjonijiet uffiċjali oħrajn tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni ma għandhomx ikunu
soġġetti għal ċensura.

Artikolu 6
Laissez-passer f'forma li trid tiġi preskritta mill-Kunsill, permezz ta' maġġoranza sempliċi, u li għandu jiġi rikonoxxut
bħala dokument validu tal-ivvjaġġar mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, jista' jinħareġ lill-membri u lill-impjegati talistituzzjonijiet tal-Unjoni mill-Presidenti ta' dawn l-istituzzjonijiet. Dan il-laissez-passer għandu jinħareġ lill-uffiċjali u lil
aġenti oħra bil-kondizzjonijiet stipulati fir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg
Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni.
Il-Kummissjoni tista' tikkonkludi ftehimiet sabiex dan il-laissez-passer jiġi rikonoxxut bħala dokument validu talivvjaġġar fit-territorju ta' pajjiżi terzi.

KAPITOLU III
MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Artikolu 7
L-ebda restrizzjoni amministrattiva jew ta' natura oħra ma għandha tiġi mposta fuq il-moviment liberu tal-membri talParlament Ewropew li jivvjaġġaw lejn jew mill-post fejn jiltaqa' l-Parlament Ewropew.
Il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom, fir-rigward tal-kontrolli tad-dwana u tal-kambju, jingħataw:
(a) mill-Gvern tagħhom stess, l-istess faċilitajiet bħal dawk mogħtija lil uffiċjali b'kariga għola li jkunu qed jivvjaġġaw
barra l-pajjiż fuq missjonijiet uffiċjali temporanji;
(b) mill-gvernijiet ta' Stati Membri oħra, l-istess faċilitajiet bħal dawk mogħtija lil rappreżentanti ta' gvernijiet barranin
fuq missjonijiet uffiċjali temporanji.

Artikolu 8
Il-membri tal-Parlament Ewropew ma għandhomx ikunu soġġetti għal kwalunkwe forma ta' inkjesta, detenzjoni jew
proċedimenti legali fir-rigward ta' opinjonijiet jew voti espressi minnhom fil-qadi ta' dmirijiethom.

Artikolu 9
Matul is-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-membri tiegħu għandhom:
(a) fit-territorju tal-Istat tagħhom stess, l-immunitajiet mogħtija lil membri tal-Parlament tagħhom;
(b) fit-territorju ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, l-immunità minn kull miżura ta' detenzjoni u minn proċedimenti
legali.
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L-immunità għandha tapplika bl-istess mod għal Membri waqt li jkunu qed jivvjaġġaw lejn u mill-post fejn jiltaqa' lParlament Ewropew.
L-immunità ma tistax tiġi invokata la meta membru jinqabad fil-fatt li jwettaq reat u lanqas ma żżomm lill-Parlament
Ewropew milli jeżerċita d-dritt tiegħu li jneħħi l-immunità ta' wieħed mill-Membri tiegħu.

KAPITOLU IV
IR-RAPPREŻENTANTI TAL-ISTATI MEMBRI LI JKUNU QED JIEĦDU SEHEM FIL-ĦIDMA TAL-ISTITUZZJO
NIJIET TAL-UNJONI EWROPEA

Artikolu 10
Ir-rappreżentanti tal-Istati Membri li jipparteċipaw fil-ħidma tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, il-konsulenti u l-esperti tekniċi
tagħhom għandhom, fil-qadi ta' dmirijiethom u waqt li jivvjaġġaw lejn u mill-post fejn jiltaqgħu, igawdu mill-privileġġi,
l-immunitajiet u l-faċilitajiet skont il-konswetudini.
Dan l-Artikolu japplika wkoll għal membri ta' korpi ta' konsulenza tal-Unjoni.

KAPITOLU V
L-UFFIĊJALI U L-AĠENTI L-OĦRA TAL-UNJONI EWROPEA

Artikolu 11
Fit-territorju ta' kull Stat Membru u tkun xi tkun in-nazzjonalità tagħhom, l-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Unjoni
għandhom:
(a) soġġett għad-dispożizzjonijiet tat-Trattati relatati, minn naħa, mar-regoli dwar ir-responsabbiltà tal-uffiċjali u talaġenti l-oħra lejn l-Unjoni u, min-naħa l-oħra, mal-ġuriżdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fi kwistjo
nijiet bejn l-Unjoni u l-uffiċjali tagħha u l-aġenti l-oħra, igawdu l-immunità minn proċedimenti legali fir-rigward talatti mwettqa minnhom fil-kariga uffiċjali tagħhom, inkluż il-kliem mitkellem u l-kitba tagħhom. Huma għandhom
ikomplu jgawdu din l-immunità wara li jkunu waqfu mill-kariga tagħhom;
(b) flimkien mal-konjuġi tagħhom u membri dipendenti tal-familji tagħhom, ma jkunux soġġetti għal restrizzjonijiet talimmigrazzjoni jew għal formalitajiet tar-reġistrazzjoni ta' persuni barranin (aljeni);
(c) fir-rigward ta' regolamenti dwar il-munita jew il-kambju, jingħataw l-istess faċilitajiet kif jingħataw skont ilkonswetudini lil uffiċjali ta' organizzazzjonijiet internazzjonali;
(d) igawdu d-dritt li jimportaw mingħajr l-ebda dazju l-għamara u l-oġġetti personali tagħhom meta jibdew il-kariga
tagħhom għall-ewwel darba f'dak il-pajjiż u d-dritt li jerġgħu jesportaw l-għamara u l-oġġetti personali tagħhom
mingħajr l-ebda dazju, meta jtemmu dmirijiethom f'dak il-pajjiż, soġġett f'kull każ, għall-kondizzjonijiet meqjusin
meħtieġa mill-Gvern tal-pajjiż, fejn dan id-dritt jiġi eżerċitat;
(e) ikollhom id-dritt li jimportaw mingħajr l-ebda dazju karrozza għall-użu personali tagħhom, akkwistata jew fil-pajjiż
fejn l-aħħar kellhom ir-residenza tagħhom jew fil-pajjiż li tiegħu huma għandhom ċittadinanza skont it-termini li
jirregolaw is-suq lokali ta' dak il-pajjiż, u li jerġgħu jesportawha mingħajr l-ebda dazju, soġġetti f'kull każ għallkondizzjonijiet meqjusin meħtieġa mill-Gvern tal-pajjiż konċernat.

Artikolu 12
L-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Unjoni għandhom ikunu soġġetti għal taxxa għall-benefiċċju tal-Unjoni fuq salarji, pagi u
emolumenti mħallsa lilhom mill-Unjoni, skont il-kondizzjonijiet u l-proċedura stipulata mill-Parlament Ewropew u millKunsill, filwaqt li jaġixxu permezz ta' regolamenti skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u wara konsultazzjoni malistituzzjonijiet ikkonċernati.
Għandhom ikunu eżenti minn taxxi nazzjonali fuq salarji, pagi u emolumenti mħallsa mill-Unjoni.
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Artikolu 13
Fl-applikazzjoni tat-taxxa fuq id-dħul, it-taxxa fuq il-ġid u t-taxxa tas-suċċessjoni, u fl-applikazzjoni ta' konvenzjonijiet
dwar l-evitar tat-taxxa doppja, konklużi bejn l-Istati Membri tal-Unjoni, l-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Unjoni li, għarraġuni unika li jwettqu dmirijiethom għas-servizz tal-Unjoni, jistabbilixxu r-residenza tagħhom fit-territorju ta' Stat
Membru li ma jkunx il-pajjiż tad-domiċilju tagħhom, għal skopijiet ta' taxxa meta jidħlu fis-servizz tal-Unjoni,
għandhom jitqiesu, kemm fil-pajjiż tar-residenza attwali tagħhom kif ukoll fil-pajjiż tad-domiċilju tagħhom għal skopijiet
ta' taxxa, daqslikieku żammew id-domiċilju tagħhom fil-pajjiż tal-aħħar, sakemm dak il-pajjiż huwa membru tal-Unjoni.
Dawn id-dispożizzjonijiet jgħoddu wkoll għall-konjuġi, safejn il-konjuġi ma jkollux jew ma jkollhiex separatament xi
okkupazzjoni bi qligħ, u għal ulied dipendenti fuq u taħt ir-responsabbiltà tal-persuni msemmija f'dan l-Artikolu.
Il-proprjetà mobbli, li tappartjeni lil persuni msemmija fil-paragrafu preċedenti u li tkun tinsab fit-territorju tal-pajjiż fejn
dawn ikunu qegħdin joqgħodu, għandha tkun eżenti minn kull taxxa tas-suċċessjoni f'dak il-pajjiż; dik il-proprjetà
għandha, għall-valutazzjoni ta' dak it-taxxa, titqies bħala waħda li tinsab fil-pajjiż ta' domiċilju għal finijiet ta' taxxa,
soġġetta għad-drittijiet ta' pajjiżi terzi u għall-applikazzjoni possibbli tad-dispożizzjonijiet ta' konvenzjonijiet internazzjo
nali fuq it-tassazzjoni doppja.
Kull domiċilju miksub unikament minħabba l-qadi ta' dmirijiet fis-servizz ta' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra ma
għandux jitqies fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 14
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt li jaġixxu permezz ta' regolamenti skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, u
wara konsultazzjoni mal-istituzzjonijiet ikkonċernati, għandhom jistabbilixxu l-iskema tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali
għall-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Unjoni.

Artikolu 15
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta' regolamenti skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u wara li
jikkonsultaw lill-istituzzjonijiet l-oħra involuti, għandhom jistabbilixxu l-kategoriji ta' uffiċjali u aġenti oħra tal-Unjoni li
għalihom id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11, tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 12, u tal-Artikolu 13 għandhom
japplikaw, kollha kemm huma jew f'parti minnhom.
L-ismijiet, il-gradi u l-indirizzi tal-uffiċjali u l-aġenti l-oħra inklużi fit-tali kategoriji għandhom ikunu kkomunikati
perjodikament lill-Gvernijiet tal-Istati Membri.

KAPITOLU VI
PRIVILEĠĠI U IMMUNITAJIET TA' MISSJONIJIET TA' PAJJIŻI TERZI AKKREDITATI LILL-UNJONI
EWROPEA

Artikolu 16
L-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-Unjoni għandha s-sede tagħha, għandu jagħti l-privileġġi u l-immunitajiet
diplomatiċi skont il-konswetudini lil missjonijiet f'pajjiżi terzi akkreditati lill-Unjoni.

KAPITOLU VII
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 17
Il-privileġġi, l-immunitajiet u l-faċilitajiet għandhom jingħataw lill-uffiċjali u lill-aġenti l-oħra tal-Unjoni unikament flinteressi tal-Unjoni.
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Kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha l-obbligu li tneħħi din l-immunità mogħtija, lil uffiċjal jew lil impjegat ieħor, kull
meta dik l-istituzzjoni tikkunsidra li t-tneħħija ta' din l-immunità ma tmurx kontra l-interessi tal-Unjoni.
Artikolu 18
Għall-iskop li jiġi applikat dan il-Protokoll, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jikkoperaw mal-awtoritajiet
responsabbli tal-Istati Membri kkonċernati.
Artikolu 19
L-Artikoli 11 sa 14 u l-Artikolu 17 japplikaw għall-Membri tal-Kummissjoni.
Artikolu 20
L-Artikoli 11 sa 14 u l-Artikolu 17 japplikaw għall-Imħallfin, l-Avukati Ġenerali, ir-Reġistraturi u l-Assistenti Relaturi
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar
l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li għandhom x'jaqsmu mal-immunità minn proċedimenti legali għallImħallfin u l-Avukati Ġenerali.
Artikolu 21
Dan il-Protokoll għandu japplika wkoll għall-Bank Ewropew tal-Investiment, għall-membri tal-organi tiegħu, għallpersunal tiegħu u għar-rappreżentanti tal-Istati Membri li jkunu qegħdin jipparteċipaw fl-attivitajiet tiegħu, mingħajr
preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll dwar l-Istatut tal-Bank.
Il-Bank Ewropew tal-Investiment għandu barra minn dan jiġi eżentat minn kull forma ta' tassazzjoni jew impożizzjoni
ta' xorta simili f'każ ta' xi żieda fil-kapital tiegħu u mid-diversi formalitajiet li jista' jkollhom x'jaqsmu ma' dan fl-Istat
fejn il-Bank ikollu s-sede tiegħu. Bl-istess mod, ix-xoljiment jew stralċ tiegħu ma għandu jagħti lok għall-ebda
impożizzjoni. Fl-aħħar nett, l-attivitajiet tal-Bank u tal-organi tiegħu mwettqa skont l-Istatut tiegħu ma għandhomx
ikunu soġġetti għal xi taxxa fuq il-fatturat.
Artikolu 22
Dan il-Protokoll japplika wkoll għall-Bank Ċentrali Ewropew, għall-membri tal-organi tiegħu u għall-persunal tiegħu,
mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u talBank Ċentrali Ewropew.
Barra minn hekk, il-Bank Ċentrali Ewropew huwa eżentat minn kull għamla ta' tassazzjoni jew impożizzjoni ta' xorta
simili f'każ ta' xi żieda fil-kapital tiegħu u mid-diversi formalitajiet li jistgħu jkunu marbuta ma' dan, fl-Istat fejn il-Bank
ikollu s-sede tiegħu. L-attivitajiet tal-Bank u tal-fergħat tiegħu li jaħdmu skont l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek
Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew ma għandhomx ikunu soġġetti għal xi taxxa fuq il-fatturat.
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Appendiċi
Proċedura għall-applikazzjoni fl-Iżvizzera tal-Protokoll dwar Privileġġi u Immunitajiet tal-Unjoni
Ewropea

1. Estensjoni tal-applikazzjoni għall-Iżvizzera
Kull referenza għall-Istati Membri fil-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea (minn issa 'l
quddiem “il-Protokoll”) għandha tinftiehem li tapplika b'mod ekwu fl-Iżvizzera, sakemm ma jkunx determinat mod
ieħor fid-dispożizzjonijiet li ġejjin.
2. Eżenzjoni tal-Aġenzija mit-taxxi indiretti (inkluża l-VAT)
Oġġetti u servizzi esportati mill-Iżvizzera mhumiex suġġetti għat-taxxa Żvizzera fuq il-valur miżjud (VAT). Fil-każ ta'
oġġetti u servizzi fornuti lill-Aġenzija fl-Iżvizzera għall-użu uffiċjali tagħha, l-eżenzjoni mill-VAT issir permezz ta'
rifużjoni, skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 3 tal-Protokoll. L-eżenzjoni mill-VAT tingħata jekk il-prezz tax-xiri
effettiv tal-oġġetti u s-servizzi indikat fil-fattura jew fid-dokument ekwivalenti jammonta għal total ta' tal-anqas Frank
Żvizzeru 100 (taxxa inkluża).
Ir-rifużjoni tal-VAT tingħata fuq preżentazzjoni lill-Amministrazzjoni Federali tat-Taxxa, Diviżjoni Prinċipali tal-VAT,
tal-formoli pprovduti mill-Amministrazzjoni Żvizzera għal dan il-għan. Bħala regola, l-applikazzjonijiet għarrifużjoni, flimkien mal-prova dokumentarja meħtieġa, għandhom jiġu pproċessati fi żmien tliet xhur wara d-data li
fiha jkunu tressqu.
3. Proċedura għall-applikazzjoni tar-regoli marbuta mal-persunal tal-Aġenzija
Fir-rigward tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 12 tal-Protokoll, l-Iżvizzera għandha teżenta, skont il-prinċipji tal-liġijiet
interni tagħha, lill-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Aġenzija fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill
(Euratom, KEFA, KEE) Nru 549/69 (1) mit-taxxi federali, kantonali u komunali fuq is-salarji, il-pagi u l-emolumenti
mħallsa lilhom mill-Unjoni Ewropea u soġġetti għal taxxa interna b'benefiċċju għaliha.
Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 13 tal-Protokoll, l-Iżvizzera mhix meqjusa bħala Stat Membru fi ħdan ittifsira tal-punt 1 hawn fuq.
L-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Aġenzija, kif ukoll il-membri tal-familji tagħhom li huma membri fis-sistema tas-sigurtà
soċjali applikabbli għall-uffiċjali u impjegati oħrajn tal-Unjoni Ewropea, mhumiex obbligati jkunu membri tas-sistema
tas-sigurtà soċjali Svizzera.
Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġuriżdizzjoni esklussiva għall-kwistjonijiet kollha rigward irrelazzjonijiet bejn l-Aġenzija jew il-Kummissjoni u l-persunal tagħha fir-rigward tal-applikazzjoni tar-Regolament
(KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (2) u d-dispożizzjonijiet l-oħrajn tad-dritt tal-Unjoni Ewropea li jistabbilixxu lkondizzjonijiet tax-xogħol.

(1) Ir-Regolament (Euratom, KEFA, KEE) Nru 549/69 tal-Kunsill tal-25 ta' Marzu 1969 li jistabbilixxi l-kategoriji ta' uffiċjali u impjegati oħra
tal-Komunitajiet Ewropej lil liema d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 12, it-tieni paragrafu tal-Artikolu 13 u l-Artikolu 14 tal-Protokoll dwar
il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet japplikaw (ĠU L 74, 27.3.1969, p. 1).
2
( ) Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the
Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to
officials of the Commission (Conditions of Employment of Other Servants) (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1).
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ANNESS B
KONTROLL FINANZJARJU FIR-RIGWARD TAL-PARTEĊIPANTI ŻVIZZERI F'ATTIVITAJIET TAL-FTEHIM
EWROPEW DWAR L-AVJAZZJONI

Artikolu 1
Komunikazzjoni diretta
L-Aġenzija u l-Kummissjoni għandhom jikkomunikaw direttament mal-persuni jew l-entitajiet kollha stabbiliti flIżvizzera li jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Aġenzija bħala kuntratturi, parteċipanti fil-programmi tal-Aġenzija, destinatarji
ta' pagamenti mill-baġit tal-Aġenzija jew tal-Komunità, jew subkuntratturi. Dawn il-persuni jistgħu jittrażmettu
direttament lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha rilevanti li huma meħtieġa li
jibagħtu abbażi tal-istrumenti msemmija f'din id-Deċiżjoni u tal-kuntratti jew il-ftehimiet konklużi u kull deċiżjoni
meħuda skont dawn.

Artikolu 2
Kontrolli
1.
Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament
Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (1) u r-Regolament Finanzjarju adottat mill-Bord ta'
Ġestjoni tal-Aġenzija fis-26 ta' Marzu 2003, mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tat19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tarRegolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali talKomunitajiet Ewropej (2), u mal-istrumenti oħrajn imsemmija f'din id-Deċiżjoni, il-kuntratti jew il-ftehimiet konklużi u ddeċiżjonijiet meħuda mal-benefiċjarji stabbiliti fl-Iżvizzera jistgħu jipprovdu għat-twettiq fi kwalunkwe mument ta'
verifiki xjentifiċi, finanzjarji, teknoloġiċi jew oħrajn fil-proprjetà tal-benefiċjarji u tas-subkuntratturi tagħhom minn
uffiċjali tal-Aġenzija u l-Kummissjoni jew minn persuni oħrajn b'mandat mill-Aġenzija u mill-Kummissjoni.
2.
L-uffiċjali tal-Aġenzija u tal-Kummissjoni u persuni oħrajn b'mandat mill-Aġenzija u mill-Kummissjoni għandu
jkollhom aċċess xieraq għas-siti, ix-xogħlijiet u d-dokumenti, u għall-informazzjoni kollha neċessarja, inklużi dawk
f'format elettroniku, biex iwettqu dawn il-verifiki. Dan id-dritt għall-aċċess għandu jiġi espliċitament stipulat fil-kuntratti
jew fil-ftehimiet konklużi għall-implimentazzjoni tal-istrumenti msemmija f'din id-Deċiżjoni.
3.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha l-istess drittijiet bħal dawk tal-Kummissjoni.

4.
Il-verifiki jistgħu jseħħu sa ħames snin wara l-iskadenza ta' din id-Deċiżjoni jew skont it-termini tal-kuntratti jew ilftehimiet konklużi u d-deċiżjonijiet meħuda.
5.
L-Uffiċċju Federali Żvizzeru tal-Verifika għandu jiġi infurmat minn qabel dwar il-verifiki li jsiru fuq it-territorju
Żvizzeru. Din l-informazzjoni ma għandhiex tkun kondizzjoni legali għat-twettiq ta' dawn il-verifiki.

Artikolu 3
Kontrolli fuq il-post
1.
Skont dan il-Ftehim, il-Kummissjoni (OLAF) hija awtorizzata biex twettaq kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post fitterritorju Żvizzeru, skont it-termini u l-kondizzjonijiet stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2185/96
tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi linteressi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (3).
(1) ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(3) ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2.
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2.
Il-kontrolli u l-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jitħejjew u jitmexxew mill-Kummissjoni b'kooperazzjoni millqrib mal-Uffiċċju Federali tal-Verifika Żvizzeru jew ma' awtoritajiet Svizzeri kompetenti oħrajn maħtura mill-Uffiċċju
Federali tal-Verifika Żvizzeru, li għandu jiġi notifikat fil-ħin dwar l-għan, l-iskop u l-bażi legali tal-verifiki u l-ispezzjo
nijiet, sabiex ikunu jistgħu jipprovdu l-għajnuna kollha meħtieġa. Għal dan il-għan, l-uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti
Żvizzeri jistgħu jipparteċipaw fil-kontrolli u l-ispezzjonijiet fuq il-post.
3.
Jekk l-awtoritajiet kompetenti Żvizzeri konċernati jkunu jixtiequ, il-kontrolli u l-ispezzjonijiet fuq il-post jistgħu
jsiru b'mod konġunt mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet kompetenti Żvizzeri.
4.
Jekk il-parteċipanti fil-programm jopponu li jsir kontroll jew spezzjoni fuq il-post, l-awtoritajiet Żvizzeri,
b'konformità mar-regoli nazzjonali, għandhom jagħtu l-assistenza meħtieġa lill-ispetturi tal-Kummissjoni biex jaqdu
dmirhom u biex jagħmlu l-kontroll jew l-ispezzjoni fuq il-post.
5.
Il-Kummissjoni għandha tirrapporta, mill-aktar fis possibbli, lill-Uffiċċju Federali Żvizzeru tal-Verifika, dwar kull
fatt jew suspett relatat ma' irregolarità li jkunu saru jafu bih waqt it-twettiq tal-verifika jew l-ispezzjoni fuq il-post. F'kull
każ, il-Kummissjoni hija meħtieġa tinforma lill-awtorità msemmija hawn fuq dwar ir-riżultati ta' dawn il-kontrolli u lispezzjonijiet.

Artikolu 4
Informazzjoni u konsultazzjoni
1.
Għall-finijiet tal-implimentazzjoni korretta ta' dan l-Anness, l-awtoritajiet kompetenti Żvizzeri u Komunitarji
għandhom jiskambjaw l-informazzjoni regolarment u, fuq talba ta' wieħed mill-Partijiet, għandhom iwettqu konsultaz
zjonijiet.
2.
L-awtoritajiet kompetenti Żvizzeri għandhom jinformaw mingħajr dewmien lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni dwar
kwalunkwe fatt jew suspett li jkunu saru jafu bih li jirrelata ma' irregolarità marbuta mal-konklużjoni u l-implimen
tazzjoni tal-kuntratti jew tal-ftehimiet konklużi fl-applikazzjoni tal-istrumenti msemmija f'din id-Deċiżjoni.

Artikolu 5
Kunfidenzjalità
L-informazzjoni kkomunikata jew miksuba fi kwalunkwe forma skont dan l-Anness se tkun koperta mill-kunfidenzjalità
professjonali u protetta bl-istess mod bħalma titħares informazzjoni simili mil-leġiżlazzjoni nazzjonali Żvizzera u middispożizzjonijiet korrispondenti applikabbli għall-istituzzjonijiet Komunitarji. Din l-informazzjoni ma tistax tiġi
kkomunikata lil persuni oħra ħlief lil dawk li, fl-istituzzjonijiet Komunitarji, fl-Istati Membri jew fl-Iżvizzera, jeħtieġ
ikunu jafuha minħabba l-funzjonijiet tagħhom, u ma tistax tintuża għal għanijiet oħra ħlief biex tiżgura l-ħarsien effikaċi
tal-interessi finanzjarji tal-Partijiet Kontraenti.

Artikolu 6
Miżuri u penali amministrattivi
Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-liġi kriminali Żvizzera, jistgħu jiġu imposti miżuri u penali ammistrattivi
mill-Aġenzija jew mill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 u r-Regolament talKummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta' Diċembru 2002 li jistabbilixxi r-regoli ddettaljatigħall-implimen
tazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għallbaġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (1), u skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (2).
(1) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1.
(2) ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1.
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Artikolu 7
Irkupru u infurzar
Id-deċiżjonijiet meħuda mill-Aġenzija jew mill-Kummissjoni fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni li jimponu
obbligu finanzjarju fuq persuni apparti mill-Istati, huma infurzabbli fl-Iżvizzera.
L-ordni tal-infurzar trid tinħareġ, mingħajr l-ebda kontroll ieħor għajr għall-verifikazzjoni tal-awtentiċità tal-att, millawtorità maħtura mill-gvern Żvizzeru, li għandha tinforma lill-Aġenzija jew lill-Kummissjoni b'dan. L-infurzar għandu
jseħħ skont ir-regoli ta' proċedura Żvizzeri. Il-legalità tad-deċiżjoni tal-infurzar hija soġġetta għall-kontroll mill-Qorti talĠustizzja tal-Unjoni Ewropea.
Is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea maqtugħa skont klawżola ta' arbitraġġ huma infurzabbli bl-istess
kondizzjonijiet.
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