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REGOLAMENTI
REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1805
tad-29 ta' Settembru 2016
li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru ta' denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u indikazzjonijiet
ġeografiċi protetti [Carmarthen Ham (IĠP)]
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012
dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,
Billi:
(1)

Skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-applikazzjoni tar-Renju Unit għar-reġistrazzjoni
tad-denominazzjoni “Carmarthen Ham” ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (2).

(2)

Billi l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta' oġġezzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE)
Nru 1151/2012, id-denominazzjoni “Carmarthen Ham” għandha għalhekk tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Id-denominazzjoni “Carmarthen Ham” (IĠP) hija rreġistrata.
Id-denominazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu tidentifika prodott tal-Klassi 1.2. Prodotti tal-laħam (imsajra, immellħa,
affumikati, eċċ.) tal-Anness XI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).

Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea.
(1) ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) ĠU C 197, 3.6.2016, p. 9.
(3) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni
tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel
(ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Settembru 2016.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni

13.10.2016

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

MT

L 276/3

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1806
tad-29 ta' Settembru 2016
li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru taddenominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Dehesa de
Extremadura (DOP))
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012
dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,
Billi:
(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni eżaminat lapplikazzjoni ta' Spanja għall-approvazzjoni ta' emenda fl-ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni protetta taloriġini“Dehesa de Extremadura”, irreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1107/96 (2).

(2)

Billi l-emenda kkonċernata mhijiex minuri fis-sens tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012,
il-Kummissjoni ppubblikat l-applikazzjoni għal emenda f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (3), skont
l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament imsemmi.

(3)

Billi l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE)
Nru 1151/2012, l-emenda tal-Ispeċifikazzjoni għandha tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-emenda fl-Ispeċifikazzjoni ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li tikkonċerna d-denominazzjoni “Dehesa
de Extremadura” (DOP), hija b'dan approvata.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Settembru 2016.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni

(1) ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1107/96 tat-12 ta' Ġunju 1996 dwar ir-reġistrazzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi u denomi
nazzjonijiet ta' oriġini taħt il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92 (ĠU L 148, 21.6.1996,
p. 1).
(3) ĠU C 207, 10.6.2016, p. 17.
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1807
tat-30 ta' Settembru 2016
li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru ta' denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u indikazzjonijiet
ġeografiċi protetti (Poulet du Périgord (IĠP))
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012
dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,
Billi:
(1)

L-applikazzjoni ta' Franza biex id-denominazzjoni “Poulet du Périgord” tiddaħħal fir-reġistru ġiet ippubblikata f'IlĠurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (2), skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012.

(2)

Ladarba ma ġiet innotifikata l-ebda dikjarazzjoni ta' oġġezzjoni lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 51 tarRegolament (UE) Nru 1151/2012, id-denominazzjoni “Poulet du Périgord” għandha tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Id-denominazzjoni “Poulet du Périgord” (IĠP) hija rreġistrata.
Id-denominazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu tidentifika prodott tal-klassi 1.1. Laħam (u l-ġewwieni) frisk imniżżel
fl-Anness XI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Settembru 2016.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni

(1) ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) ĠU C 195, 2.6.2016, p. 10.
(3) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni
tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel
(ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1808
tat-12 ta' Ottubru 2016
li jistabbilixxi r-rati tal-imgħax li jridu jintużaw biex jiġu kkalkulati l-ispejjeż għall-finanzjament talmiżuri ta' intervent, li jikkonsistu fix-xiri, il-ħżin u r-rimi tal-ħażniet għas-sena fiskali tal-2017 talFAEG
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013
dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE)
Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1),
u b'mod partikolari l-Artikolu 20(1) u (4) tiegħu,
Wara li kkonsultat il-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,
Billi:
(1)

L-Artikolu 3(1)(a) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 906/2014 (2) jistipula li n-nefqa relatata malispejjeż finanzjarji mġarrba mill-Istati Membri sabiex jimmobilizzaw fondi biex jixtru prodotti għandha tiġi
ddeterminata skont il-metodi stabbiliti fl-Anness I ta' dak ir-Regolament.

(2)

Il-punt I.1 tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014 jistipula li l-kalkolu tal-ispejjeż finanzjarji
kkonċernati jrid isir abbażi ta' rata tal-imgħax li tkun l-istess fl-Unjoni kollha u li tkun stabbilita millKummissjoni fil-bidu ta' kull sena fiskali. Din ir-rata tal-imgħax tikkorrispondi għall-medja tar-rati bil-quddiem
tal-Euribor għal terminu ta' tliet (3) xhur u ta' 12-il xahar, reġistrati matul il-perjodu ta' referenza ta' sitt xhur li
jrid jiġi determinat mill-Kummissjoni, qabel in-notifika mingħand l-Istati Membri stipulata fl-ewwel paragrafu talpunt I.2 ta' dak l-Anness, b'koeffiċjent ta' korrezzjoni ta' terz u żewġ terzi rispettivament.

(3)

Biex jiġu ddeterminati r-rati tal-imgħax applikabbli għal sena finanzjarja partikolari, l-ewwel paragrafu tal-punt I.2
tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014 jistipula li l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lillKummissjoni, meta titlob dan, ir-rata tal-imgħax medja mġarrba minnhom fil-verità matul il-perjodu ta' referenza
li hemm referenza għalih fil-punt I.1 ta' dan l-Anness, sa mhux iktar tard mid-data ta' skadenza msemmija f'dik
it-talba.

(4)

Barra minn hekk, f'konformità mat-tieni paragrafu tal-punt I.2 tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE)
Nru 906/2014, jekk Stat Membru ma jibgħat l-ebda notifika, fil-forma u sad-data tal-iskadenza msemmija flewwel paragrafu ta' dak il-punt, ir-rata tal-imgħax imġarrba minn dak l-Istat Membru għandha titqies bħala 0 %.
Jekk Stat Membru jiddikjara li ma ġarrab l-ebda spiża tal-imgħax għax ma kellux prodotti agrikoli fil-ħżin
pubbliku matul il-perjodu ta' referenza, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi dik ir-rata tal-imgħax skont it-tielet
paragrafu ta' dak il-punt.

(5)

Skont il-punt I.3 tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014, ir-rata tal-imgħax stabbilita abbażi talpunt I.2 ta' dak l-Anness għandha titqabbel mar-rata tal-imgħax uniformi stabbilita abbażi tal-punt I.1 ta' dak lAnness. Ir-rata tal-imgħax applikabbli għal kull Stat Membru għandha tkun l-aktar waħda baxxa minn dawn iżżewġ rati tal-imgħax.

(6)

Fid-dawl tan-notifiki tal-Istati Membri lill-Kummissjoni, skont l-ewwel paragrafu tal-punt I.2 tal-Anness I tarRegolament Delegat (UE) Nru 906/2014, u l-metodu ta' kalkolu stipulat fl-Anness I ta' dak ir-Regolament
Delegat, ir-rati tal-imgħax applikabbli għas-sena ta' kontabbiltà tal-2017 tal-FAEG jirriżultaw f'rati tal-imgħax
negattivi. Madankollu, għall-fini tar-rimbors tal-infiq tal-Istati Membri, ir-rati tal-imgħax negattivi ma jistgħux jiġu
kkunsidrati.

(7)

Ir-rati tal-imgħax applikabbli għas-sena fiskali tal-2017 tal-FAEG għandhom jiġu stabbiliti billi jitqiesu dawk ilfatturi differenti.

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.
(2) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 906/2014 tal-11 ta' Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-infiq b'intervent pubbliku (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 1).
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Sabiex jiġi evitat li jkun hemm lakuna ġuridika rigward ir-rata tal-imgħax applikabbli għall-kalkolu tal-ispejjeż ta'
finanzjament tal-miżuri ta' intervent, huwa xieraq li r-rata l-ġdida għandha tapplika retroattivament mill1 ta' Ottubru 2016,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Għan-nefqa marbuta mal-ispejjeż ta' finanzjament li ġarrbu l-Istati Membri biex immobilizzaw il-fondi għax-xiri ta'
prodotti li għandhom jitħallsu mis-sena fiskali 2017 tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG), ir-rati tal-imgħax
previsti fl-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) Nru 906/2014 skont l-Artikolu 3(1)(a) tal-istess Regolament, għandhom
ikunu stabbiliti għal 0 %.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
Għandu japplika mill-1 ta' Ottubru 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Ottubru 2016.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1809
tat-12 ta' Ottubru 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.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Ottubru 2016.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.

L 276/8

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

13.10.2016

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

MA

155,2

ZZ

155,2

0707 00 05
0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

132,0

ZZ

132,0

TR

131,0

ZZ

131,0

AR

76,2

CL

95,3

TR

101,7

UY

44,4

ZA

85,7

ZZ

80,7

BR

285,5

EG

206,9

TR

146,3

ZZ

212,9

AR

191,8

AU

196,9

BR

100,2

CL

148,4

NZ

142,7

US

141,5

ZA

113,9

ZZ

147,9

CN

101,3

TR

134,9

ZZ

118,1

(1) In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimpli
menta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ es
tern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012,
p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1810
tat-12 ta' Ottubru 2016
li jistabbilixxi perċentwali ta' aċċettazzjoni għall-ħruġ tal-liċenzji tal-esportazzjoni, li jirrifjuta lapplikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni u li jissospendi t-tressiq tal-applikazzjonijiet għalliċenzji tal-esportazzjoni għal zokkor barra mill-kwota
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 tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta' Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli
dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 dwar il-kummerċ ma' pajjiżi terzi fissettur taz-zokkor (2), u b'mod partikulari l-Artikolu 7e flimkien mal-Artikolu 9(1) tiegħu,
Billi:
(1)

Skont il-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 139(1) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, iz-zokkor
prodott matul sena ta' kummerċjalizzazzjoni li jaqbeż il-kwota msemmija fl-Artikolu 136 ta' dak ir-Regolament
jista' jiġi esportat biss fil-limitu kwantitattiv stabbilit mill-Kummissjoni.

(2)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1713 (3) jistabbilixxi t-tali limiti kwantitattivi.

(3)

Il-kwantitajiet ta' zokkor koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni jaqbżu l-limitu kwantitattiv
iffissat mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1713. Għalhekk, għandu jiġi stabbilit perċentwali ta'
aċċettazzjoni għall-kwantitajiet li saret applikazzjoni għalihom mit-3 sas-7 ta' Ottubru 2016. L-applikazzjonijiet
kollha għal-liċenzji tal-esportazzjoni għaz-zokkor mressqin wara s-7 ta' Ottubru 2016 għandhom jiġu rrifjutati
kif xieraq u għandu jiġi sospiż it-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
1.
Għandhom jinħarġu liċenzji tal-esportazzjoni għaz-zokkor barra mill-kwota li għalih ikunu tressqu applikazz
jonijiet mit-3 sas-7 ta' Ottubru 2016 għall-kwantitajiet mitlubin, immultiplikati b'perċentwali ta' aċċettazzjoni ta'
33,246381 %.
2.
L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni għaz-zokkor barra mill-kwota mressqin fl-10, fil-11, fit-12, fit-13
u fl-14 ta' Ottubru 2016 b'dan qed jiġu rrifjutati.
3.
It-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni għaz-zokkor barra mill-kwota għandu jiġi sospiż għallperjodu mis-17 ta' Ottubru 2016 sat-30 ta' Settembru 2017.

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 178, 1.7.2006, p. 24.
(3) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1713 tal-20 ta' Settembru 2016 li jiffissal-limitu kwantitattiv għallesportazzjonijiet taz-zokkor u l-isoglukożju barra mill-kwota sa tmiem is-sena tas-suq 2016/2017 (ĠU L 258, 24.9.2016, p. 8).
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Ottubru 2016.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1811
tal-11 ta' Ottubru 2016
li temenda l-Anness II tad-Deċiżjoni 93/52/KEE fir-rigward tar-rikonoxximent tal-Provinċja ta'
Brindisi fir-Reġjun tal-Pulja fl-Italja bħala uffiċjalment ħielsa mill-bruċellożi (B. melitensis)
(notifikata bid-dokument C(2016) 6290)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/68/KEE tat-28 ta' Jannar 1991 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa talannimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju tan-nagħaġ u tal-mogħoż (1), u b'mod partikolari t-Taqsima II talKapitolu 1 tal-Anness A tagħha,
Billi:
(1)

Id-Direttiva 91/68/KEE tiddefinixxi l-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ tal-annimali
ovini u kaprini fl-Unjoni. Din tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li permezz tagħhom l-Istati Membri jew ir-reġjuni
tagħhom jistgħu jitqiesu bħala uffiċjalment ħielsa mill-bruċellożi.

(2)

L-Anness II tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/52/KEE (2) telenka r-reġjuni tal-Istati Membri li huma meqjusa
bħala uffiċjalment ħielsa mill-bruċellożi (B. melitensis) skont id-Direttiva 91/68/KEE. Il-punt 14 tal-Artikolu 2 tadDirettiva 91/68/KEE jiddefinixxi t-terminu “reġjun” għall-Italja bħala parti minn dak l-Istat Membru li, inter alia,
tinkludi minn tal-inqas provinċja waħda.

(3)

L-Italja ressqet quddiem il-Kummissjoni dokumentazzjoni li turi konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fidDirettiva 91/68/KEE, biex il-Provinċja ta' Brindisi fir-Reġjun tal-Pulja tiġi rikonoxxuta bħala uffiċjalment ħielsa
mill-bruċellożi (B. melitensis). Wara evalwazzjoni tad-dokumentazzjoni mressqa mill-Italja, il-Provinċja ta' Brindisi
fir-Reġjun tal-Pulja għandha tiġi rikonoxxuta bħala uffiċjalment ħielsa mill-bruċellożi (B. melitensis).

(4)

Għalhekk, l-annotazzjoni tal-Italja fl-Anness II tad-Deċiżjoni 93/52/KEE għandha tiġi emendata skont dan.

(5)

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

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-Anness II tad-Deċiżjoni 93/52/KEE huwa emendat f'konformità mal-Anness ta' din id-Deċiżjoni.
(1) ĠU L 46, 19.2.1991, p. 19.
(2) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/52/KEE tal-21 ta' Diċembru 1992 li tieħu nota tal-konformità ta' ċerti Stati Membri jew reġjuni malkundizzjonijiet li jirrigwardaw il-bruċellożi (B. melitensis) u li tagħtihom l-istatus ta' Stat Membru jew reġjun uffiċjalment ħieles millmarda (ĠU L 13, 21.1.1993, p. 14).
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Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Ottubru 2016.
Għall-Kummissjoni
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni
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ANNESS

Fl-Anness II tad-Deċiżjoni 93/52/KEE, l-annotazzjoni tal-Italja tinbidel b'dan li ġej:
“Fl-Italja:
— Ir-Reġjun tal-Abruzzo: Il-Provinċja ta' Pescara,
— Il-Provinċja ta' Bolzano,
— Ir-Reġjun tal-Emilja-Romanja,
— Ir-Reġjun tal-Friuli-Venezia Giulia,
— Ir-Reġjun tal-Lazjo,
— Ir-Reġjun tal-Liguria,
— Ir-Reġjun tal-Lombardija,
— Ir-Reġjun tal-Marche,
— Ir-Reġjun tal-Moliże,
— Ir-Reġjun tal-Pjemonte,
— Ir-Regjun tal-Pulja: Il-Provinċja ta' Brindisi,
— Ir-Reġjun ta' Sardenja,
— Ir-Reġjun tat-Toskana,
— Il-Provinċja ta' Trento,
— Ir-Reġjun tal-Umbrija,
— Ir-Reġjun tal-Valle d'Aosta,
— Ir-Reġjun tal-Veneto.”
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III
(Atti oħrajn)

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA
DEĊIŻJONI TAL-AWTORITÀ TA' SORVELJANZA TAL-EFTA
Nru 339/15/COL
tas-16 ta' Settembru 2015
li tawtorizza lin-Norveġja biex tidderoga minn ċerti regoli komuni tas-sikurezza tal-avjazzjoni
skont l-Artikolu 14(6) tal-Att imsemmi fil-punt 66n tal-Anness XIII tal-Ftehim dwar iż-Żona
Ekonomika Ewropea (ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar
regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza talAvjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u dDirettiva 2004/36/KE, kif emendat) [2016/1812]
L-AWTORITÀ TA' SORVELJANZA TAL-EFTA,

Wara li kkunsidrat l-Artikolu 14(6) u (7) tal-Att imsemmi fil-punt 66n tal-Anness XIII tal-Ftehim taż-ŻEE, kif adattat
mid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 163/2011 tad-19 ta' Diċembru 2011 li jemenda l-Anness XIII
(Ttrasport) mal-Ftehim ŻEE (1) (Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza talAvjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva
2004/36/KE (2), kif emendat),
Wara li kkunsidrat il-punt CAT.POL.A.210(b)(2), (4) u (5) tal-Anness IV għall-Att imsemmi fil-punt 66nf tal-Anness XIII
tal-Ftehim taż-ŻEE (Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 tal-5 ta' Ottubru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti
tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 talParlament Ewropew u tal-Kunsill (3), kif emendat),
it-tnejn kif adattati għall-Ftehim ŻEE permezz tal-Protokoll 1 tiegħu,
Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Kumitat tat-Trasport tal-EFTA mogħtija fil-21 ta' Awwissu 2015,
Billi:
(1)

In-Norveġja talbet li tapplika ċerta deroga mir-regoli komuni tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili inklużi fir-regoli li
jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(2)

F'konformita mal-Artikolu 14(7) ta' dak ir-Regolament, kif adattat, l-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA evalwat ilħtieġa għad-deroga mitluba, u l-livell ta' protezzjoni li joħroġ minnha, abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-Aġenzija
Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni maħruġa fis-26 ta' Ġunju 2015 (Dok Nru 762327). L-Awtorità tikkonkludi,
fuq il-bażi ta' miżuri ta' mitigazzjoni deskritti fin-notifika tan-Norveġja, li d-deroga notifikata Norveġiża, tissodisfa
r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 14(6) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(3)

F'konformita mal-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, kif adattat, deroga mogħtija lil Stat Membru
wieħed għandha tkun notifikata lill-Istati Membri kollha, li għandhom ikunu intitolati wkoll li japplikaw dik idderoga.

(1) ĠU L 76, 15.3.2012, p. 51.
(2) ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.
(3) ĠU L 296, 25.10.2012, p. 1.
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(4)

F'konformità mal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni Nru 163/2011 u l-adattament (a) stabbilit fil-punt 3 tal-Anness
tagħha, it-terminu “Stat(i) Membru/i” għandu jinftiehem li qed jinkludi, b'żieda mat-tifsira tiegħu fir-Regolament,
l-Istati tal-EFTA.

(5)

Id-deskrizzjoni tad-deroga, kif ukoll il-kundizzjonijiet marbuta magħha, għandhom ikunu tali li jippermettu lil
Stati tal-EFTA oħra fit-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, kif adattati, li japplikaw dik il-miżura meta
dawn isibu ruħhom fl-istess sitwazzjoni, mingħajr il-ħtieġa ta' approvazzjoni ulterjuri mill-Awtorità ta'
Sorveljanza tal-EFTA. Madankollu, l-Istati tal-EFTA skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, kif adattat,
għandhom jinnotifikaw l-applikazzjoni tad-derogi lill-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA, lill-Aġenzija Ewropea tasSikurezza tal-Avjazzjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali tal-avjazzjoni, peress li jista' jkollhom effetti barra minn dak
l-Istat.

(6)

Skont l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni Nru 163/2011 u l-adattament (e) stipulat fil-punt 3 tal-Anness tagħha, ilKummissjoni Ewropea għandha tikkomunika l-informazzjoni dwar deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 14(7) tarRegolament (KE) Nru 216/2008 li waslet mingħand l-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA lill-Istati Membri tal-UE.

(7)

Din id-Deċiżjoni għandha għalhekk tiġi notifikata lill-Istati kollha tal-EFTA, u lill-Kummissjoni Ewropea biex tiġi
kkomunikata lill-Istati Membri tal-UE.

(8)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tat-Trasport tal-EFTA.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
In-Norveġja tista' tagħti approvazzjonijiet li jidderogaw minn ċerti regoli ta' implimentazzjoni taħt ir-Regolament (KE)
Nru 216/2008, kif speċifikat fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni, sakemm ikun hemm konformità mal-kundizzjonijiet
speċifikati fit-Taqsima 2 tal-Anness ta' din id-Deċiżjoni.
Artikolu 2
L-Istati kollha tal-EFTA jkunu intitolati japplikaw l-istess miżuri li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 1, kif speċifikat flAnness ta' din id-Deċiżjoni, u suġġett għall-obbligu ta' notifika stabbilit fl-Artikolu 14(6) tar-Regolament (KE)
Nru 216/2008, kif adattat.
Artikolu 3
Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lin-Norveġja. Hija awtentika fil-lingwa Ingliża.
Artikolu 4
Din id-Deċiżjoni tiġi nnotifikata lin-Norveġja, lill-Iżlanda, lil-Liechtenstein, u lill-Kummissjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Settembru 2015.
Għall-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA
Helga JÓNSDÓTTIR

Markus SCHNEIDER

Membru tal-Kulleġġ

Aġent Direttur
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ANNESS
DEROGA TAN-NORVEĠJA GĦAR-REGOLAMENT (UE) Nru 965/2012 FIR-RIGWARD TAT-TNEĦĦIJA TA'
OSTAKLI WAQT IT-TLUGĦ TAL-AJRUPLANI F'MO I RANA (ENRA) U ØRSTA-VOLDA (ENOV)
1. Deskrizzjoni tad-deroga

In-Norveġja tista', b'deroga mill-punt CAT.POL.A.210(b)(2), (4) u (5) (Tneħħija tal-ostakli waqt it-tlugħ tal-ajruplani)
tal-Anness IV (il-Parti-CAT) tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 (1), kif emendat, tippermetti lill-operatur tal-ajru
Widerøe Flyveselskap AS juża sa 25 grad angolu ta' inklinazzjoni laterali minn għoli minimu ta' 100 pied u 400 pied
għall-inġenji tal-ajru Bombardier Dash 8 tagħhom għal operazzjonijiet f'żewġ ajruporti differenti, Mo i Rana (ENRA)
u Ørsta-Volda (ENOV).
2. Kundizzjonijiet marbuta mal-applikazzjoni tad-deroga

Din id-deroga tapplika għall-operatur tal-ajru Widerøe Flyveselskap AS fuq il-bażi tal-miżuri addizzjonali
implimentati mill-operatur tal-ajru biex jinkiseb livell ta' sigurtà ekwivalenti għal dak milħuq permezz tal-applikazz
joni tal-ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrattivi komuni stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 965/2012 kif emendat.
Il-miżuri addizzjonali huma deskritti fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni,
datata s-26 ta' Ġunju 2015 (Dok Nru 762327) u jirrigwardaw: it-taħriġ inizjali u t-taħriġ rikorrenti tal-piloti, irrekwiżiti ta' familjarizzazzjoni għall-ekwipaġġ, l-għajnuniet viżivi biex jiggwidaw id-dawriet u d-dwal għall-ostakli, irrestrizzjonijiet tat-temp, ir-restrizzjonijiet tat-tip tal-fluwidu kontra l-ġelu, is-Suppliment 47 tal-AFM (2) li jkopri lproċeduri operattivi u l-kwistjonijiet ta' prestazzjoni, l-użu tas-setting tal-flaps għal tluq uniku (15-il grad) biex jiġi
evitat tluq żbaljat tas-setting tal-flaps, l-użu ta' programm ta' Monitoraġġ ta' Dejta tat-Titjir għall-monitoraġġ talangolu inizjali ta' tlugħ l-użu ta' programm ta' monitoraġġ tal-konformità li jinkludi verifiki annwali tad-dipartiment
tal-prestazzjoni u t-taħriġ, barra minn hekk, il-programm ta' sorveljanza kontinwa mill-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili
tan-Norveġja jqis l-elementi ta' mitigazzjoni u t-termini ta' approvazzjoni tal-operatur tal-ajru Widerøe
Flyveselskap AS.

(1) L-Att imsemmi fil-punt 66nf tal-Anness XIII tal-Ftehim taż-ŻEE (ir-Regolament (UE) Nru 965/2012), kif adattat għall-Ftehim taż-ŻEE
permezz tal-Protokoll 1 tiegħu.
(2) Manwal Suppliment għat-Titjiriet 47 De Havilland Inc. Dash 8: “Operazzjoni b'25 grad angolu ta' inklinazzjoni laterali (Għall-operaturi
Norveġiżi biss)”.
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RETTIFIKA
Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/841 tas-27 ta' Mejju 2016 li jemenda r-Regolament
(KE) Nru 329/2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea
(Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 141 tat-28 ta' Mejju 2016)
F'paġna 43, il-punt (11) tal-Artikolu 1:
minflok:

“(11) jiddaħħal l-Artikolu li ġej:”,

aqra:

“(11) l-Artikolu 9c huwa sostitwit b'dan li ġej:”.
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