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(Atti mhux leġiżlattivi)

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI
DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/1946
tal-15 ta' Marzu 2016
dwar l-iffirmar u l-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Georgia dwar il-proċeduri ta'
sigurtà għall-iskambju u l-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu, u t-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 218(5) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 218(6)
tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,
Billi:
(1)

Fil-laqgħa tiegħu tal-20 ta' Jannar 2014, il-Kunsill iddeċieda li jawtorizza lir- Rappreżentant Għoli tal-Unjoni
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (RGħ) biex jiftaħ negozjati, skont l-Artikolu 37 tat-Trattat dwar lUnjoni Ewropea u f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 218(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament talUnjoni Ewropea sabiex jikkonkludi Ftehim dwar is-sigurtà tal-informazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Georgia.

(2)

Wara dik l-awtorizzazzjoni, ir-RGħ innegozja Ftehim mal-Georgia dwar il-proċeduri ta' sigurtà għall-iskambju u lprotezzjoni ta' informazzjoni klassifikata.

(3)

Dak il-Ftehim għandu jiġi approvat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Georgia dwar il-proċeduri ta' sigurtà għall-iskambju u l-protezzjoni ta' informazzjoni
klassifikata huwa b'dan approvat f'isem l-Unjoni.
It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2
Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat jinnomina l-persuna jew persuni li jkollhom is-setgħa li jiffirmaw il-Ftehim
sabiex tintrabat l-Unjoni.
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Artikolu 3
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Marzu 2016.
Għall-Kunsill
Il-President
A.G. KOENDERS
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TRADUZZJONI

FTEHIM
bejn il-Georgia u l-Unjoni Ewropea dwar il-proċeduri ta' sigurtà għall-iskambju u l-protezzjoni ta'
informazzjoni klassifikata
Il-Georgia,
u
L-Unjoni Ewropea, minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-UE”;
minn hawn 'il quddiem imsejħin “il-Partijiet”;
FILWAQT LI JQISU li l-Partijiet jikkondividu l-objettivi li jsaħħu s-sigurtà tagħhom stess b'kull mod;
FILWAQT LI JQISU li l-Partijiet jaqblu li bejniethom għandha tiġi żviluppata kooperazzjoni dwar kwistjonijiet ta' interess

komuni relatati mas-sigurtà;
FILWAQT LI JQISU li, f'dan il-kuntest, teżisti għalhekk ħtieġa permanenti għall-iskambju ta' informazzjoni klassifikata bejn

il-Partijiet;
FILWAQT LI JQISU li kooperazzjoni u konsultazzjoni sħiħa u effettiva tista' teħtieġ l-aċċess għal, u skambju ta', informazz

joni klassifikata u materjal relatat tal-Partijiet;
KONXJI li tali aċċess għal, u skambju ta', informazzjoni klassifikata u materjal relatat jeħtieġu li jittieħdu miżuri adegwati

ta' sigurtà,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1
1.
Sabiex jintlaħqu l-objettivi tat-tisħiħ tas-sigurtà ta' kull waħda mill-Partijiet b'kull mod, dan il-Ftehim bejn ilGeorgia u l-Unjoni Ewropea dwar il-proċeduri ta' sigurtà għall-iskambju u l-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata
(minn hawn 'il quddiem “il-Ftehim”) għandu japplika għal informazzjoni jew materjal klassifikati fi kwalunkwe forma
jew ipprovduti mill-Partijiet jew inkella skambjati bejniethom.
2.
Kull Parti għandha tipproteġi l-informazzjoni klassifikata li tirċievi mill-Parti l-oħra minn telf jew żvelar mhux
awtorizzat f'konformità mat-termini mniżżlin hawnhekk u f'konformità mal-liġijiet u r-regolamenti rispettivi tal-Partijiet.

Artikolu 2
Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, “informazzjoni klassifikata” għandha tfisser
(i) għall-UE: kwalunkwe informazzjoni jew materjal,
(ii) għall-Georgia: kwalunkwe informazzjoni jew materjal, inklużi sigrieti tal-istat,
fi kwalunkwe forma, li:
(a) jiġu ddeterminati minn waħda mill-Partijiet bħala li jeħtieġu protezzjoni, billi t-telf jew l-iżvelar mhux awtorizzat
tagħhom jista' joħloq livelli varji ta' dannu jew ħsara għall-interessi tal-Georgia, jew tal-UE jew ta' Stat Membru
wieħed jew aktar tagħha; u
(b) ikollhom marka ta' klassifikazzjoni ta' sigurtà kif stipulat fl-Artikolu 7.
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Artikolu 3
1.
L-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE li għalihom japplika dan il-Ftehim huma: il-Kunsill Ewropew, il-Kunsill talUnjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem “il-Kunsill”), is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, ir-Rappreżentant Għoli talUnjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (minn hawn 'il quddiem
“is-SEAE”) u l-Kummissjoni Ewropea.
2.
Dawk l-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE jistgħu jikkondividu informazzjoni klassifikata li taslilhom taħt dan ilFtehim ma' istituzzjonijiet u entitajiet oħrajn tal-UE, soġġett għall-kunsens bil-miktub minn qabel tal-parti provvedenti
u soġġett għal assigurazzjonijiet xierqa li l-entità riċeventi tipproteġi l-informazzjoni b'mod adegwat.

Artikolu 4
Kull waħda mill-Partijiet għandha tiżgura li jkollha fis-seħħ sistemi u miżuri ta' sigurtà xierqa, ibbażati fuq il-prinċipji
bażiċi u l-istandards minimi ta' sigurtà stabbiliti fil-liġijiet jew fir-regolamenti rispettivi tagħhom, u riflessi flarranġamenti ta' sigurtà li għandhom jiġu stabbiliti skont l-Artikolu 12, sabiex ikun żgurat li qed jiġi applikat livell
ekwivalenti ta' protezzjoni għal informazzjoni klassifikata soġġetta għal dan il-Ftehim.

Artikolu 5
Kull waħda mill-Partijiet għandha:
(a) tipproteġi l-informazzjoni klassifikata pprovduta minn jew skambjata mal-Parti l-oħra taħt dan il-Ftehim f'livell li
jkun tal-inqas ekwivalenti għal dak mogħti mill-Parti provvedenti;
(b) tiżgura li l-informazzjoni klassifikata pprovduta jew skambjata taħt dan il-Ftehim iżżomm il-marka tal-klassifi
kazzjoni ta' sigurtà mogħtija lilha mill-Parti provvedenti, u li ma tbaxxix il-livell tal-klassifikazzjoni tagħha jew
tiddeklassifikaha mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-Parti provvedenti. Il-Parti riċeventi għandha
tipproteġi l-informazzjoni klassifikata skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-regolamenti ta' sigurtà tagħha stess għal
informazzjoni li jkollha klassifikazzjoni ta' sigurtà ekwivalenti kif speċifikat fl-Artikolu 7;
(c) ma tużax tali informazzjoni klassifikata għal għanijiet li mhumiex dawk stabbiliti mill-oriġinatur jew dawk li
għalihom tiġi pprovduta jew skambjata l-informazzjoni;
(d) ma tiżvelax tali informazzjoni klassifikata lil partijiet terzi mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-Parti
provvedenti;
(e) ma tippermettix l-aċċess għal tali informazzjoni klassifikata lil individwi ħlief jekk dawn ikollhom bżonn it-tagħrif
u jkunu ngħataw l-approvazzjoni tas-sigurtà kif xieraq skont il-liġijiet u r-regolamenti applikabbli tal-Parti riċeventi;
(f) tiżgura li l-faċilitajiet fejn l-informazzjoni klassifikata pprovduta tiġi ttrattata u maħżuna jkollhom iċ-ċertifikat tassigurtà xieraq; u
(g) tiżgura li l-individwi kollha li għandhom aċċess għal informazzjoni klassifikata huma infurmati bir-responsabbiltà
tagħhom li jipproteġuha skont ir-regoli u r-regolamenti applikabbli.

Artikolu 6
1.

L-informazzjoni klassifikata għandha tiġi żvelata jew rilaxxata f'konformità mal-prinċipju tal-kunsens tal-oriġinatur.

2.
Sabiex isir rilaxx lil riċevituri oħra diversi mill-Partijiet, ser tittieħed deċiżjoni dwar l-iżvelar jew ir-rilaxx ta'
informazzjoni klassifikata mill-Parti riċeventi fuq bażi ta' każ b'każ soġġett għall-kunsens bil-miktub minn qabel tal-Parti
provvedenti u skont il-prinċipju tal-kunsens tal-oriġinatur.
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3.
Ma għandu jkun possibbli l-ebda rilaxx ġeneriku sakemm ma jkunux ġew maqbula proċeduri bejn il-Partijiet
rigward ċerti kategoriji ta' informazzjoni li huma rilevanti għall-ħtiġiet speċifiċi tagħhom.
4.
Xejn f'dan il-Ftehim ma għandu jitqies bħala bażi għal rilaxx mandatorju ta' informazzjoni klassifikata bejn ilPartijiet.
5.
L-informazzjoni klassifikata soġġetta għal dan il-Ftehim tista' tiġi pprovduta lil kuntrattur jew lil kuntrattur
prospettiv biss bil-kunsens bil-miktub minn qabel tal-Parti provvedenti. Qabel tali rilaxx, il-Parti riċeventi għandha
tiżgura li l-kuntrattur jew il-kuntrattur prospettiv u l-faċilità tal-kuntrattur huma kapaċi jipproteġu l-informazzjoni
u jkollhom approvazzjoni ta' sigurtà adegwata.

Artikolu 7
Sabiex jiġi stabbilit livell ekwivalenti ta' protezzjoni għal informazzjoni klassifikata pprovduta mill-Partijiet jew
skambjata bejniethom, il-klassifikazzjonijiet tas-sigurtà għandhom jikkorrispondu kif ġej:
UE

Il-Georgia

TRES SECRET UE / EU TOP SECRET
TOP SECRET
SECRET UE / EU SECRET
SECRET
CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
RESTREINT UE / EU RESTRICTED
RESTRICTED

Artikolu 8
1.
Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-persuni kollha li, fit-twettiq tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom jeħtieġu aċċess, jew li
d-dmirijiet jew il-funzjonijiet tagħhom jistgħu jagħtuhom aċċess, għal informazzjoni klassifikata
(CONFIDENTIAL) jew CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL jew ogħla pprovduta jew skambjata taħt dan il-Ftehim ikunu
ngħataw l-approvazzjoni ta' sigurtà adegwata qabel ma dawn jingħataw aċċess għal tali informazzjoni apparti r-rekwiżit
li l-individwu għandu bżonn it-tagħrif kif previst fl-Artikolu 5(e).
2.
Il-proċeduri għall-approvazzjoni tas-sigurtà għandhom jitfasslu biex jiġi determinat jekk individwu, b'kont meħud
tal-lealtà u l-affidabbiltà tiegħu, jistax ikollu aċċess għal tali informazzjoni klassifikata.

Artikolu 9
Il-Partijiet għandhom jipprovdu assistenza reċiproka fir-rigward tas-sigurtà ta' informazzjoni klassifikata soġġetta għal
dan il-Ftehim u kwistjonijiet ta' interess komuni ta' sigurtà. L-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 12 għandhom iwettqu
konsultazzjonijiet u żjajjar ta' evalwazzjoni reċiproċi ta' sigurtà biex tiġi stmata l-effettività tal-arranġamenti tas-sigurtà
fil-qasam tar-responsabbiltà rispettiva tagħhom stabbiliti skont dak l-Artikolu.
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Artikolu 10
1.

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim:

(a) fir-rigward tal-UE, il-korrispondenza kollha għandha tintbagħat mill-Uffiċjal Kap tar-Reġistru tal-Kunsill u għandha
tintbagħat minnu lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet jew l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 3, soġġett għallparagrafu 2 ta' dan l-Artikolu;
(b) rigward il-Georgia, il-korrispondenza kollha għandha tintbagħat lir-Reġistru Ċentrali tas-Servizz tas-Sigurtà tal-Istat
tal-Georgia permezz tal-Missjoni tal-Georgia għall-Unjoni Ewropea.
2.
Eċċezzjonalment, il-korrispondenza minn Parti waħda li tkun aċċessibbli biss għal uffiċjali, organi jew servizzi
kompetenti speċifiċi ta' dik il-Parti tista', għal raġunijiet operattivi, tiġi indirizzata u tkun aċċessibbli biss għal uffiċjali,
organi jew servizzi kompetenti speċifiċi tal-Parti l-oħra magħżula b'mod speċifiku bħala riċevituri, b'kont meħud talkompetenzi tagħhom u skont il-prinċipju ta' ħtieġa ta' tagħrif. Sa fejn tkun ikkonċernata l-UE, tali korrispondenza
għandha tiġi trasmessa permezz tal-Uffiċjal Kap tar-Reġistru tal-Kunsill, l-Uffiċjal Kap tar-Reġistru tas-SEAE, jew l-Uffiċjal
Kap tar-Reġistru tal-Kummissjoni Ewropea, kif xieraq. Rigward il-Georgia, tali korrispondenza għandha tiġi trasmessa
permezz tas-Servizz tas-Sigurtà tal-Istat tal-Georgia permezz tal-Missjoni tal-Georgia għall-Unjoni Ewropea.

Artikolu 11
Il-Kap tas-Servizz tas-Sigurtà tal-Istat tal-Georgia, is-Segretarju-Ġenerali tal-Kunsill, il-Membru tal-Kummissjoni Ewropea
responsabbli għal kwistjonijiet ta' sigurtà u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta'
Sigurtà għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 12
1.
Sabiex dan il-Ftehim jiġi implimentat, għandhom jiġu stabbiliti arranġamenti ta' sigurtà bejn l-awtoritajiet ta'
sigurtà kompetenti indikati hawn taħt, fejn kull waħda taġixxi taħt id-direzzjoni u f'isem is-superjuri organizzattivi
tagħha, sabiex jiġu stabbiliti l-istandards għall-protezzjoni reċiproka ta' informazzjoni klassifikata taħt dan il-Ftehim:
— minn naħa, is-Servizz tas-Sigurtà tal-Istat tal-Georgia;
— u min-naħa l-oħra
(i) l-Uffiċċju tas-Sigurtà tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill;
(ii) id-Direttorat HR.DS — id-Direttorat għas-Sigurtà tal-Kummissjoni Ewropea; u
(iii) id-Dipartiment għas-Sigurtà tas-SEAE.
2.
Qabel ma tiġi pprovduta jew skambjata informazzjoni klassifikata bejn il-Partijiet taħt dan il-Ftehim, l-awtoritajiet
tas-sigurtà kompetenti msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jaqblu li l-Parti riċeventi tkun tista' tipproteġi l-informazz
joni b'mod konsistenti mal-arranġamenti ta' sigurtà li għandhom jiġu stabbiliti skont dak il-paragrafu.

Artikolu 13
1.
L-awtorità kompetenti ta' waħda jew l-oħra mill-Partijiet imsemmija fl-Artikolu 12 għandha tinforma immedja
tament lill-awtorità kompetenti tal-Parti l-oħra bi kwalunkwe każ ta' żvelar mhux awtorizzat ippruvat jew suspettat jew
telf ta' informazzjoni klassifikata pprovduta minn dik il-Parti. L-awtorità kompetenti għandha tmexxi investigazzjoni, blassistenza tal-Parti l-oħra jekk meħtieġ, u għandha tirrapporta r-riżultati lill-Parti l-oħra.
2.
L-awtoritajiet imsemmijin fl-Artikolu 12 għandhom jistabbilixxu l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti f'każijiet
bħal dawn.

Artikolu 14
Kull Parti għandha tassumi l-ispejjeż tagħha stess fl-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim.
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Artikolu 15
Xejn f'dan il-Ftehim m'għandu jbiddel il-ftehimiet jew l-arranġamenti eżistenti bejn il-Partijietjew ftehimiet bejn ilGeorgia u l-Istati Membri tal-UE. Dan il-Ftehim m'għandux jipprekludi lill-Partijiet milli jikkonkludu ftehimiet oħra
relatati mal-provvediment jew l-iskambju ta' informazzjoni klassifikata soġġetta għal dan il-Ftehim sakemm dan ma
jkunx inkompatibbli mal-obbligi taħt dan il-Ftehim.
Artikolu 16
Kwalunkwe tilwima bejn il-Partijiet li tirriżulta mill-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim għandha tiġi
indirizzata permezz ta' negozjar bejn il-Partijiet. Matul in-negozjar iż-żewġ Partijiet għandhom ikomplu jwettqu l-obbligi
kollha tagħhom taħt dan il-Ftehim.
Artikolu 17
1.
Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tal-ewwel xahar ta' wara l-jum tal-wasla, permezz ta' mezzi
diplomatiċi, tal-aħħar notifika bil-miktub dwar it-tlestija min-naħa tal-Partijiet tal-proċeduri interni meħtieġa għad-dħul
fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.
2.
Kull Parti għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra bi kwalunkwe tibdil fil-liġijiet u r-regolamenti tagħha li jista' jaffettwa
l-protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata msemmija f'dan il-Ftehim.
3.
Kull Parti għandha tinnotifika lill-Parti l-oħra permezz ta' mezzi diplomatiċi bi kwalunkwe tibdil fir-rigward talawtoritajiet kompetenti u/jew uffiċjali previsti fl-Artikoli 10, 11 u 12.
4.
Dan il-Ftehim jistgħu jsirulu emendi u żidiet bil-qbil reċiproku tal-Partijiet, li ser jiġu kostitwiti bħala dokumenti
separati. Emendi u żidiet ifformulati b'dan il-mod għandhom jikkostitwixxu parti integrali ta' dan il-Ftehim u għandhom
jidħlu fis-seħħ f'konformità mal-paragrafu 1.
Artikolu 18
Dan il-Ftehim għandu jkun soġġett għal reviżjoni regolari mill-Partijiet. Kull Parti tista' ttemm dan il-Ftehim billi
permezz ta' mezzi diplomatiċi tibgħat notifika bil-miktub bit-terminazzjoni ta' dan il-Ftehim lill-Parti l-oħra. F'dan il-każ,
dan il-Ftehim għandu jintemm sitt xhur wara l-wasla ta' tali notifika. It-terminazzjoni m'għandhiex taffettwa r-rispett talobbligi li jkunu diġà daħlu għalihom taħt dan il-Ftehim. B'mod partikolari, kull informazzjoni klassifikata pprovduta jew
skambjata skont dan il-Ftehim għandha tibqa' tiġi protetta skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti hawnhekk.
B'XIEHDA TA' DAN is-sottoskritti, debitament awtorizzati rispettivament, iffirmaw dan il-Ftehim.

Magħmul fi Brussell, dan it-tlieta u għoxrin jum tax-xahar ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax, f'żewġ kopji, it-tnejn li huma
bl-Ingliż.
Għall-Unjoni Ewropea

Għall-Georgia
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REGOLAMENTI
REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1947
tal-25 ta' Ottubru 2016
li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru taddenominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Tome des Bauges
(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 sottoparagrafu tal-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni eżaminat lapplikazzjoni ta' Franza għall-approvazzjoni ta' emenda fl-ispeċifikazzjoni tad-denominazzjoni ta' oriġini protetta
“Tome des Bauges”, irreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 503/2007 (2).

(2)

Permezz tal-ittra tal-10 ta' April 2015, l-awtoritajiet Franċiżi kkomunikaw lill-Kummissjoni li ngħata perjodu
tranżitorju skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, li jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2019, lil
żewġ operaturi stabbiliti fit-territorju tagħhom u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' dak l-Artikolu. Matul ilproċedura nazzjonali ta' oppożizzjoni, dawn l-operaturi li kkumerċjalizzaw legalment it-“Tome des Bauges” b'mod
kontinwu għal mill-anqas ħames snin qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni, ippreżentaw oppożizzjoni rigward
il-persentaġġ minimu ta' baqar tal-ħalib tar-razza Abondance u Tarentaise, u indikaw li kellhom bżonn iż-żmien
biex jadattaw il-kompożizzjoni tal-bhejjem tagħhom. L-operaturi kkonċernati huma dawn li ġejjin: GAEC du
Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, France; EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-leJeune, France (3).

(3)

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 (4), skont
l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament imsemmi.

(4)

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 dwar id-denominazzjoni “Tome des
Bauge” (DOP) hija b'dan approvata.

Artikolu 2
Il-protezzjoni mogħtija skont Artikolu 1 hija soġġetta għall-perjodu tranżitorju mogħti minn Franza skont
l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 lill-operaturi li jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta' dak l-Artikolu.
(1) ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 503/2007 tat-8 ta' Mejju 2007 li jirreġistra ċerti ismijiet fir-Reġistru tad-denominazzjonijiet
protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Pohořelický kapr (DPO) — Žatecký chmel (DPO) — Pomme du Limousin
DPO) — Tome des Bauges (DPO)) (ĠU L 119, 9.5.2007, p. 5).
(3) Id-Digriet Nru 2015-347 tas-26 ta' Marzu 2015, Il-Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika Franċiża tat-28 ta' Marzu 2015.
(4) ĠU C 433, 23.12.2015, p. 4.
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Artikolu 3
Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, il-25 ta' Ottubru 2016.
Għall-Kummissjoni,
F'isem il-President,
Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1948
tas-7 ta' Novembru 2016
dwar l-adattament tar-rata ta' aġġustament għall-pagamenti diretti previsti fir-Regolament (UE)
Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sena kalendarja 2016 u li
jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1153
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 26(4) tiegħu,
Wara li kkonsultat lill-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,
Billi:
(1)

Fit-22 ta' Marzu 2016 il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jiffissa r-rata ta' aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti firrigward tas-sena kalendarja 2016 (2). Sat-30 ta' Ġunju 2016, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill kienu għadhom
ma ddeterminawx dik ir-rata ta' aġġustament. Għaldaqstant, skont l-Artikolu 26(3) tar-Regolament (UE)
Nru 1306/2013, il-Kummissjoni stabbiliet ir-rata ta' aġġustament fir-Regolament ta' Implimentazzjoni
(UE) 2016/1153 (3).

(2)

Il-previżjonijiet għall-pagamenti diretti u għan-nefqa relatata mas-suq li hemm fl-Ittra Emendatorja talKummissjoni Nru 1 tal-Abbozz tal-Baġit għall-2017 juru l-bżonn li tiġi adattata r-rata ta' dixxiplina finanzjarja li
tqieset fl-Abbozz tal-Baġit għall-2017. Dik l-Ittra Emendatorja ġiet stabbilita billi tqies ammont ta' dixxiplina
finanzjarja ta' EUR 450,5 miljun għar-riżerva tal-kriżijiet fis-settur agrikolu li tissemma fl-Artikolu 25 tarRegolament (UE) Nru 1306/2013. Sabiex titqies din l-informazzjoni ġdida, il-Kummissjoni jenħtieġ li tadatta rrata ta' aġġustament stabbilita fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1153.

(3)

Bħala regola ġenerali, il-bdiewa li jressqu applikazzjoni għall-għajnuna għal pagamenti diretti għal sena kalendarja
waħda (N) jitħallsu f'perjodu tal-pagamenti fiss li jkun fis-sena finanzjarja (N + 1). Madankollu, l-Istati Membri
jistgħu jagħmlu pagamenti tardivi lill-bdiewa wara dak il-perjodu tal-pagamenti, b'ċertu limiti. Dawn il-pagamenti
tardivi jistgħu jsiru f'sena finanzjarja sussegwenti. Meta d-dixxiplina finanzjarja tiġi applikata għal sena kalendarja
partikolari, ir-rata ta' aġġustament jenħtieġ li ma tiġix applikata għal pagamenti li għalihom l-applikazzjonijiet
għall-għajnuna jkunu tressqu fi snin kalendarji li mhumiex is-sena kalendarja li għaliha tapplika d-dixxiplina
finanzjarja. Għalhekk, biex jiġi żgurat it-trattament ugwali tal-bdiewa, huwa xieraq li jiġi previst li r-rata ta'
aġġustament tiġi applikata biss għal pagamenti li għalihom l-applikazzjonijiet għall-għajnuna jkunu tressqu fissena kalendarja li għaliha tapplika d-dixxiplina finanzjarja, irrispettivament minn meta jsir il-pagament lillbdiewa.

(4)

L-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) jistipula li r-rata ta'
aġġustament applikata għal pagamenti diretti stabbilita skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013
għandha tapplika biss għal pagamenti diretti li jaqbżu l-EUR 2 000 u li jkunu se jingħataw lill-bdiewa fis-sena
kalendarja korrispondenti. Barra minn hekk, l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jipprevedi li
b'riżultat tal-introduzzjoni gradwali tal-pagamenti diretti, ir-rata ta' aġġustament għandha tibda tapplika għallKroazja mill-1 ta' Jannar 2022 biss. B'hekk ir-rata ta' aġġustament li trid tiġi ddeterminata permezz ta' dan irRegolament jenħtieġ li ma tiġix applikata għall-pagamenti lill-bdiewa f'dak l-Istat Membru.

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.
(2) COM(2016) 159.
(3) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1153 tal-14 ta' Lulju 2016 li jiffissa r-rata ta' aġġustament għallpagamenti diretti skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sena kalendarja 2016
(ĠU L 190, 15.7.2016, p. 76).
4
( ) Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti
diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008
u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).
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(5)

Sabiex ikun żgurat li r-rata ta' aġġustament adattata tkun tapplika minn meta għandhom jibdew il-pagamenti lillbdiewa skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill1 ta' Diċembru 2016.

(6)

Għall-kalkolu ta' kull pagament li jrid jingħata lill-bdiewa għal applikazzjoni għall-għajnuna li tressqet għas-sena
kalendarja 2016, jenħtieġ li titqies ir-rata ta' aġġustament adattata. Għalhekk, għaċ-ċarezza, ir-Regolament ta'
Implimentazzjoni (UE) 2016/1153 jenħtieġ li jitħassar,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
1.
Għall-fini li tiġi ffissata r-rata ta' aġġustament prevista fl-Artikoli 25 u 26 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013,
u f'konformità mal-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-ammonti ta' pagamenti diretti li jkunu ta' iktar
minn EUR 2 000 skont l-iskemi ta' appoġġ elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, li jridu jingħataw
lill-bdiewa għal applikazzjoni għall-għajnuna mressqa fir-rigward tas-sena kalendarja 2016, għandhom jitnaqqsu b'rata
ta' aġġustament ta' 1,353905 %.
2.

It-tnaqqis previst fil-paragrafu 1 ma għandux japplika fil-Kroazja.
Artikolu 2

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1153 jitħassar.
Artikolu 3
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
Dan jibda japplika mill-1 ta' Diċembru 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Novembru 2016.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1949
tas-7 ta' Novembru 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, is-7 ta' Novembru 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.
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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

MA

90,4

ZZ

90,4

0707 00 05
0709 93 10

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

0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

142,5

ZZ

142,5

MA

91,2

TR

142,6

ZZ

116,9

JM

103,8

PE

139,3

TR

73,0

ZZ

105,4

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

97,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

70,8

BR

305,3

IN

166,0

PE

346,7

TR

139,0

US

380,6

ZZ

267,5

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

69,9

ZZ

169,1

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5

(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) 2016/1950
tal-4 ta' Novembru 2016
dwar in-nonapprovazzjoni ta' ċerti sustanzi attivi bijoċidali skont ir-Regolament (UE)
Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar ittqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (1), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 89(1) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2014 (2), fil-Parti 2 tal-Anness II tiegħu jistabbilixxi lista
ta' kombinamenti ta' sustanza attiva/tip ta' prodott, li ma kinux sostnuti fl-4 ta' Awwissu 2014 u li għalihom,
skont l-Artikolu 14(3) ta' dan ir-Regolament, kwalunkwe persuna tista' tinnotifika l-interess tagħha li
tassumi r-rwol ta' parteċipant għal wieħed jew aktar minn dawn il-kombinamenti ta' sustanza/tip ta' prodott fi
żmien 12-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dak ir-Regolament.

(2)

Għal xi kombinamenti ta' sustanza/tip ta' prodott ma ġie espress l-ebda interess, jew, meta ġie espress interess, innotifika ġiet miċħuda skont il-paragrafi 4 jew 5 tal-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014.

(3)

Skont l-Artikolu 20 ta' dak ir-Regolament, dawk il-kombinamenti ta' sustanza/tip ta' prodott ma għandhomx jiġu
approvati għall-użu fil-prodotti bijoċidali.

(4)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti
Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Is-sustanzi attivi elenkati fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni ma għandhomx jiġu approvati għat-tipi ta' prodotti indikati fih.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta' Novembru 2016.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

(1) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.
(2) Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2014 tal-4 ta' Awwissu 2014 dwar il-programm ta' ħidma għall-evalwazzjoni
sistematika tas-sustanzi attivi bijoċidali kollha li jeżistu fil-prodotti bijoċidali msemmijin fir-Regolament (UE) Nru 528/2012 talParlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 294, 10.10.2014, p. 1).
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ANNESS

Kombinamenti ta' sustanza attiva/tip ta' prodott mhux approvati:
— il-kombinamenti ta' sustanza/tip ta' prodott elenkati fit-tabella ta' hawn taħt, inklużi l-forom nanomaterjali,
— kwalunkwe forom nanomaterjali tal-kombinamenti kollha ta' sustanza/tip ta' prodott elenkati fit-tabella tal-Anness II,
parti 1 tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014, minbarra dawk il-forom nanomaterjali elenkati f'dik ittabella, u
— kwalunkwe forom nanomaterjali tal-kombinamenti kollha ta' sustanza attiva/tip ta' prodott approvati sal4 ta' Awwissu 2014, minbarra dawk espliċitament approvati.
Numru tal-entrata flAnness II tar-Regola
ment ta' Delega (UE)
Nru 1062/2014

Isem is-sustanza

Stat
Membru
Relatur

Numru KE

Numru CAS

Tip ta'
prodott(i)

1021

1,3-dikloro-5,5-dimetilidantoina (defi
nit mill-ġdid skont l-entrata 152)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

Klorur taċ-ċetalkonju (ara l-entrata 948)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

167

Klorur tal-benżildimetil(ottadeċil)am
monju (ara l-entrata 948)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

213

Klorur tal-benżododeċinju (ara l-en
trata 948)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

214

Klorur tal-miristalkonju
trata 948)

l-en

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

331

Bromur tad-dideċildimetilammonju (ara
l-entrata 949)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

384

Klorur tad-dimetildioktilammonju (ara
l-entrata 949)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

399

Bromur
tal-benżildodeċildimetilam
monju (ara l-entrata 948)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

418

Diossidu tas-siliċju — amorfuż

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

Sulfat tar-ram

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

p-[(Dijodometil)sulfonil]toluwen

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

Klorur
tad-deċildimetilottilammonju
(ara l-entrata 949)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

601

Klorur tal-benżidimetilolejammonju (ara
l-entrata 948)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

615

3-fenossibenżil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilċiklopro
pankarbossilat (Permetrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

(ara

L 300/16
Numru tal-entrata flAnness II tar-Regola
ment ta' Delega (UE)
Nru 1062/2014
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Stat
Membru
Relatur

Numru KE

Numru CAS

Tip ta'
prodott(i)

637

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
benżilkoko alkildimetil, kloruri (ara lentrata 948)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

638

Komposti tal-ammonju kwaternarju, di
kokoalkil dimetil, kloruri (ara l-en
trata 949)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

639

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
bis(alkil tax-xaħam tad-dam idroġenat)
dimetil, kloruri (ara l-entrata 949)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

647

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
benżil-C8-18-alkildimetil, kloruri (ara lentrata 948)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

668

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
di-C6-12-alkildimetil, kloruri (ara l-en
trata 949)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

670

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
benżil-C8-16-alkildimetil, kloruri (ara lentrata 948)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

689

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
benżil-C10-16-alkildimetil, kloruri (ara
l-entrata 948)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

692

Ammini, C10-16-alkildimetil, N-ossidi

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
di-C8-18-alkildimetil, kloruri (ara l-en
trata 949)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

1000

Diidroġenu bis[monoperossiftalatu(2-)O1,OO1]manjeżat(2-)eżaidrat

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

L-estratt tal-margosa differenti minn
dak miksub miż-żerriegħa tal-Azadi
rachta indica permezz ta' estrazzjoni
bl-ilma u pproċessar ulterjuri b'solventi
organiċi u differenti minn żejt magħsur
kiesaħ miż-żerriegħa tal-Azadirachta
indica estratt b'dijossidu tal-karbonju
superkritiku

DE

283-644-7

84696-25-3

18

8.11.2016
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Stat
Membru
Relatur

Numru KE

Numru CAS

Tip ta'
prodott(i)

741

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
benżil-C8-18-alkildimetil, bromuri (ara
l-entrata 948)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

1020

1,3-dikloro-5-etil-5-metilimidażolidina2,4-dion (definit mill-ġdid skont l-en
trata 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4triażol-1-ilmetil)pentan-3-ol (Tebukona
żol)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

Prodotti tar-reazzjoni tal-adipat tad-di
metil, glutarat tad-dimetil, suċċinat taddimetil mal-perossidu tal-idroġenu (Pe
restan)

HU

432-790-1

Mhux applikabbli

2

923

Klorur tal-alkil-benżil-dimetilammonju/
Klorur tal-benżalkonju (ara l-en
trata 948)

IT

Taħlita

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

949

Komposti tal-ammonju kwaternarju
(dialkildimetil) (alkil minn C6-C18, sa
turati u mhux saturati, alkil tax-xaħam
tad-dam, koko alkil, u alkil tas-sojja)
kloruri, bromidi, jew metilsulfati)
(DDAC)

IT

Taħlita ta' sus
tanzi EINECS
elenkati

Mhux applikabbli

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

950

Komposti tal-ammonju kwaternarju (al
kiltrimetil) (alkil minn C8-C18, saturati
u mhux saturati, alkil tax-xaħam taddam, koko alkil, u alkil tas-sojja) klo
ruri, bromidi, jew metilsulfati) (TMAC)

IT

Taħlita ta' sus
tanzi EINECS
elenkati

Mhux applikabbli

8

948

Komposti tal-ammonju kwaternarju
(benżilalkildimetil) (alkil minn C8-C22,
saturati u mhux saturati, alkil tax-xa
ħam tad-dam, koko alkil, u alkil tassojja) kloruri, bromuri, jew idrossidi)
kloruri, bromuri, jew idrossidi) (BKC)

IT

Taħlita ta' sus
tanzi EINECS
elenkati

Mhux applikabbli

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11, 12

849

3-fenossibenżil (1R)-ċis,trans-2,2-dime
til-3-(2-metil-1-propenil)ċiklopropan
karbossilat (d-Fenotrin)

IE

Mhux applikabbli

188023-86-1

18

1001

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
benżil-C12-16-alkildimetil, kloruri (dif
ferenti mis-sustanza koperta mill-en
trata 671)

IT

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

1, 2, 3, 4, 8,
10, 11,
12, 22

L 300/18
Numru tal-entrata flAnness II tar-Regola
ment ta' Delega (UE)
Nru 1062/2014
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Stat
Membru
Relatur

Numru KE

Numru CAS

Tip ta'
prodott(i)

1002

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
benżil-C12-18-alkildimetil, kloruri (dif
ferenti mis-sustanza koperta mill-en
trata 667)

IT

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

1, 2, 3, 4, 10,
11, 12, 22

1003

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil,
kloruri (differenti mis-sustanza koperta
mill-entrata 725)

IT

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

1, 2, 3, 4, 10,
11, 12, 22

1005

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
benżil-C12-14-alkildimetil, kloruri (dif
ferenti mis-sustanza koperta mill-en
trata 724)

IT

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

1, 2, 3, 4, 10,
11, 12, 22

1006

Ħġieġ tal-fidda-żingu-aluminju-boron
fosfat/Ossidu tal-ħġieġ b'kontenut ta'
fidda u żingu

SE

Mhux applikabbli

398477-47-9

2, 7, 9

1009

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
benżil-C8-10-alkildimetil, kloruri (diffe
renti mis-sustanza koperta mill-en
trata 673)

IT

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

1, 2, 3, 4, 5,
6, 10, 11, 12

1011

Komposti tal-ammonju kwaternarju,
koko alkiltrimetil, kloruri (differenti
mis-sustanza koperta mill-entrata 635)

IT

Mhux applikabbli

Mhux applikabbli

8

1012

Kumpless tal-fidda u ż-żingu tas-silikat
tal-aluminju u s-sodju/Żeolit tal-Fidda
u ż-Żingu

SE

Mhux applikabbli

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(.beta.-allilossi-2,4-diklorofeniletil)
imidażol (imażalil ta' grad tekniku)

DE

Prodott għallprotezzjoni talpjanti

73790-28-0

3
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ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA'
FTEHIMIET INTERNAZZJONALI
DEĊIŻJONI Nru 2/2016 TAL-KUNSILL TA' STABILIZZAZZJONI U TA' ASSOĊJAZZJONI BEJN LUE U L-EKS-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA
tat-12 ta' Settembru 2016
dwar il-parteċipazzjoni tal-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja bħala osservatur fil-ħidma talAġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-modalitajiet rispettivi tagħha, filqafas stabbilit fl-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/2007, inklużi ddispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-parteċipazzjoni f'inizjattivi mwettqa mill-Aġenzija, ilkontribuzzjoni finanzjarja u l-persunal [2016/1951]
IL-KUNSILL TA' STABILIZZAZZJONI U TA' ASSOĊJAZZJONI BEJN L-UE U L-EKS-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri
tagħhom, minn naħa waħda, u l-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, min-naħa l-oħra (1),
Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/2007 tal-15 ta' Frar 2007 li jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni
Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 28(2) tiegħu,
Billi
(1)

Il-Kunsill Ewropew tal-Lussemburgu ta' Diċembru 1997 indika l-parteċipazzjoni fl-aġenziji tal-Unjoni bħala mezz
kif tittejjeb l-istrateġija ta' qabel l-adeżjoni. Il-konklużjonijiet ta' dak il-Kunsill Ewropew jiddikjaraw li l-“aġenziji
tal-Unjoni li fihom ikunu jistgħu jipparteċipaw il-pajjiżi applikanti għandhom jiġu ddeterminati każ b'każ”.

(2)

L-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja tikkondividi l-għanijiet u l-objettivi tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea
għad-Drittijiet Fundamentali (l-“Aġenzija”) u taċċetta l-ambitu u d-deskrizzjoni tal-kompiti tal-Aġenzija, kif previsti
fir-Regolament (KE) Nru 168/2007.

(3)

Huwa xieraq li tiġi permessal-parteċipazzjoni tal-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja bħala osservatur filħidma tal-Aġenzija u li jiġu stabbiliti l-modalitajiet ta' tali parteċipazzjoni inklużi dispożizzjonijiet li jirrigwardaw
il-parteċipazzjoni f'inizjattivi mwettqa mill-Aġenzija, il-kontribuzzjoni finanzjarja u l-persunal.

(4)

Huwa wkoll xieraq li l-Aġenzija tittratta kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali fl-ambitu tal-Artikolu 3(1) tarRegolament (KE) Nru 168/2007 fl-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja sa fejn ikun meħtieġ għall-allinjament
gradwali tagħha mad-dritt tal-Unjoni.

(5)

F'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 12(2) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg għall-Aġenti l-Oħrajn tal-Komunitajiet
Ewropej previst fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (3), id-Direttur tal-Aġenzija jista'
jawtorizza l-ingaġġar ta' ċittadini tal-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja li jgawdu d-drittijiet sħaħ tagħhom
bħala ċittadini,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, bħala pajjiż kandidat, għandha tipparteċipa bħala osservatur fl-Aġenzija talUnjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 168/2007.
(1) ĠU L 84, 20.3.2004, p. 13
(2) ĠU L 53, 22.2.2007, p. 1.
(3) ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.
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Artikolu 2
1.
L-Aġenzija tista' tittratta kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali fl-ambitu tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE)
Nru 168/2007 fl-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja sa fejn ikun meħtieġ għall-allinjament gradwali tagħha maddritt tal-Unjoni.
2.
Għal dak il-għan, l-Aġenzija ser tkun tista' twettaq, fl-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-kompiti stabbiliti
fl-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament (KE) Nru 168/2007.

Artikolu 3
L-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja għandha tikkontribwixxi finanzjarjament għall-attivitajiet tal-Aġenzija
msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 168/2007 f'konformità mal-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4
1.
L-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja għandha taħtar persuni li jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti flArtikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 168/2007 bħala osservatur u sostitut. Huma jistgħu jipparteċipaw fil-ħidma talBord ta' Tmexxija fuq bażi ugwali mal-membri u s-sostituti maħtura mill-Istati Membri, iżda mingħajr id-dritt li
jivvutaw.
2.
L-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja għandha tinnomina uffiċjal tal-gvern bħala Uffiċjal Nazzjonali ta'
Kuntatt, kif imsemmi fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 168/2007.
3.
Fi żmien erba' xhur mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni, l-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja għandha
tinforma lill-Kummissjoni Ewropea bl-ismijiet, il-kwalifiki u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuni msemmija fil-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 5
Id-dejta pprovduta lill-Aġenzija jew li toħroġ mill-Aġenzija tista' tiġi ppubblikata u għandha tkun għad-dispożizzjoni talpubbliku, sakemm l-informazzjoni kunfidenzjali tingħata l-istess grad ta' protezzjoni fl-eks-Repubblika Jugoslava talMaċedonja kif tingħata fl-Unjoni.

Artikolu 6
L-Aġenzija għandha tgawdi fl-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja l-istess kapaċità legali bħal dik mogħtija lillentitajiet legali skont il-liġi tal-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja.

Artikolu 7
Sabiex l-Aġenzija u l-persunal tagħha jkunu jistgħu jwettqu l-kompiti tagħhom, l-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
għandha tagħti l-privileġġi u l-immunitajiet identiċi għal dawk stabbiliti fl-Artikoli 1 sa 4, 5, 6, 10 sa 13, 15, 17 u 18
tal-Protokoll Nru 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, mehmuż mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea
u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 8
Il-Partijiet kollha għandhom jieħdu kull miżura ġenerali jew speċifika meħtieġa biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom taħt
din id-Deċiżjoni u għandhom jinnotifikawhom lill-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni.
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Artikolu 9
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Settembru 2016.
Għall-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u ta'
Assoċjazzjoni
Il-President
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ANNESS
KONTRIBUZZJONI FINANZJARJA TAL-EKS-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA LILL-AĠENZIJA TALUNJONI EWROPEA GĦAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja li għandha titħallas mill-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja għall-baġit ġenerali talUnjoni Ewropea biex tipparteċipa fl-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (l-“Aġenzija”), kif
stipulat fil-punt 2, tirrappreżenta l-ispiża sħiħa tal-parteċipazzjoni tagħha fl-Aġenzija.
2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja li għandha titħallas mill-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja għall-baġit ġenerali talUnjoni Ewropea għandha tkun kif ġej:
L-Ewwel Sena:

EUR 165 000

It-Tieni Sena:

EUR 170 000

It-Tielet Sena:

EUR 175 000

3. L-appoġġ finanzjarju possibbli mill-programmi ta' assistenza tal-Unjoni ser jiġi miftiehem separatament skont ilprogramm tal-Unjoni relevanti.
4. Il-kontribuzzjoni tal-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ser tiġi ġestita f'konformità mar-Regolament
Finanzjarju (1) applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.
5. L-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-għajxien li jintefqu mir-rappreżentanti u l-esperti tal-eks-Repubblika Jugoslava talMaċedonja sabiex jipparteċipaw fil-ħidma tal-Aġenzija jew f'laqgħat relatati mal-implimentazzjoni tal-programm ta'
ħidma tal-Aġenzija għandhom jiġu rimborsati mill-Aġenzija fuq l-istess bażi tal-proċeduri attwalment fis-seħħ għallIstati Membri tal-Unjoni u skont dawk il-proċeduri.
6. Wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni u fil-bidu ta' kull sena sussegwenti, il-Kummissjoni ser tibgħat lill-eksRepubblika Jugoslava tal-Maċedonja talba għall-fondi li tikkorrispondi mal-kontribuzzjoni tagħha lill-Aġenzija skont
din id-Deċiżjoni. Għall-ewwel sena kalendarja tal-parteċipazzjoni tagħha, l-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
ser tħallas kontribuzzjoni kkalkulata mid-data tal-parteċipazzjoni sal-aħħar tas-sena fuq bażi pro rata. Għas-snin ta'
wara, il-kontribuzzjoni għandha tkun f'konformità ma' din id-Deċiżjoni.
7. Din il-kontribuzzjoni għandha tkun espressa f'EUR u titħallas f'kont bankarju tal-EUR tal-Kummissjoni.
8. L-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ser tħallas il-kontribuzzjoni tagħha skont it-talba għall-fondi, għall-parti
tagħha, sa mhux aktar tard minn perijodu ta' 30 jum wara li tintbagħat it-talba għall-fondi mill-Kummissjoni.
9. Kull dewmien fil-ħlas tal-kontribuzzjoni għandu jġib miegħu ħlas ta' imgħax mill-eks-Repubblika Jugoslava talMaċedonja fuq l-ammont mhux imħallas mid-data ta' skadenza. Ir-rata tal-imgħax tikkorrispondi għar-rata applikata
mill-Bank Ċentrali Ewropew, fid-data ta' skadenza, għall-operazzjonijiet tiegħu f'EUR, biż-żieda ta' 1,5 punti
perċentwali.

(1) Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2012 (ĠU L 298, 26.10.2012,
p. 1).

ISSN 1977-074X (edizzjoni elettronika)
ISSN 1725-5104 (edizzjoni stampata)

★

★

★

★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
2985 Il-Lussemburgu
IL-LUSSEMBURGU

MT

