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REGOLAMENTI
REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/324
tal-5 ta' Marzu 2018
li jimplimenta r-Regolament (UE) 2017/1509 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika
Demokratika tal-Poplu tal-Korea
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1509 tat-30 ta' Awwissu 2017 dwar miżuri restrittivi kontra rRepubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 329/2007 (1), u b'mod partikolari lArtikolu 47(5) tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,
Billi:
(1)

Fit-30 ta' Awwissu 2017, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) 2017/1509.

(2)

Fil-15 ta' Frar 2018, il-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (“UNSC”) stabbilit taħt l-UNSCR 1718
(2006) emenda l-elenkar ta' individwu soġġett għal miżuri restrittivi.

(3)

L-Anness XIII għar-Regolament (UE) 2017/1509 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-Anness XIII għar-Regolament (UE) 2017/1509 huwa emendat kif jinsab fl-Anness għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data 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-5 ta' Marzu 2018.
Għall-Kunsill
Il-President
N. DIMOV

(1) ĠU L 224, 31.8.2017, p. 1.
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ANNESS

Fl-Anness XIII għar-Regolament 2017/1509, l-entrata 52 taħt l-intestatura “(a) Persuni fiżiċi” tinbidel b'dan li ġej:
“52. Ri Su Yong

Data tat-twelid: 25.6.1968
Nazzjonalità: RDPK
Numru tal-passaport: 654310175
Indirizz: mhux applikabbli
Sess: raġel
Kien rappreżentant tal-Korea Ryon
bong General Corporation f'Kuba

2.6.2017

Uffiċjal għall-Korea Ryonbong General
Corporation, jispeċjalizza fl-akkwisti
għall-industriji tad-difiża tar-RDPK u flappoġġ għall-bejgħ marbut mal-militar
ta' Pyongyang. L-akkwisti tagħha wkoll
x'aktarx li jappoġġaw il-programm talarmi kimiċi tar-RDPK.”

6.3.2018
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/325
tal-5 ta' Marzu 2018
li jimplimenta l-Artikolu 17(3) tar-Regolament (UE) Nru 224/2014 dwar miżuri restrittivi
minħabba s-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 224/2014 tal-10 ta' Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi minħabba
s-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 17(3) tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,
Billi:
(1)

Fl-10 ta' Marzu 2014, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 224/2014.

(2)

Fis-16 ta' Frar 2018, il-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, stabbilit skont ir-Riżoluzzjoni 2127
(2013) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, aġġorna l-informazzjoni dwar persuna waħda soġġetta għal
miżuri restrittivi.

(3)

Għalhekk, jenħtieġ li l-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 224/2014 jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 224/2014 huwa b'dan emendat kif stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data 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-5 ta' Marzu 2018.
Għall-Kunsill
Il-President
N. DIMOV

(1) ĠU L 70, 11.3.2014, p. 1.
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ANNESS

Fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 224/2014, taħt l-intestatura “A. Persuni”, l-entrata li tikkonċerna l-persuna
elenkata hawn taħt hija sostitwita bl-entrata li ġejja:
“1. François Yangouvonda BOZIZÉ (magħruf ukoll bħala: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde
(imwieled fis-16 ta' Diċembru 1948, f'Izo, is-Sudan t'Isfel))
Titlu: a) Eks Kap tal-Istat tar-Repubblika Ċentru-Afrikana; b) Professur
Data tat-twelid: a) 14 ta' Ottubru 1946; b) 16 ta' Diċembru 1948
Post tat-twelid: a) Mouila, il-Gabon; b) Izo, is-Sudan t'Isfel
Nazzjonalità: a) Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana; b) Is-Sudan t'Isfel
Nru tal-Passaport: D00002264, li nħareġ fil-11 ta' Ġunju 2013 (maħruġ mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin,
f'Juba, is-Sudan t'Isfel. Jiskadi fil-11 ta' Ġunju 2017. Passaport diplomatiku maħruġ taħt l-isem ta' Samuel Peter
Mudde)
Nru ta' identifikazzjoni nazzjonali: M4800002143743 (Numru personali fuq il-passaport)
Indirizz: L-Uganda.
Data tad-deżinjazzjoni tan-NU: 9 ta' Mejju 2014.
Informazzjoni oħra: Ommu jisimha Martine Kofio. Link elettroniku għall-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL
u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796
Informazzjoni
Sanzjonijiet:

mit-taqsira

narrattiva

tar-raġunijiet

għall-elenkar

ipprovduta

mill-Kumitat

tas-

Bozize ġie elenkat fid-9 ta' Mejju 2014 skont il-paragrafu 36 tar-Riżoluzzjoni 2134 (2014) bħala li “ħa sehem fi
jew ipprovda appoġġ għal atti li jheddu l-paċi, l-istabbiltà jew is-sigurtà tar-RĊA.”
Informazzjoni addizzjonali
Bil-kollaborazzjoni tas-sostenituri tiegħu, Bozize ħeġġeġ l-attakk tal-5 ta' Diċembru 2013 fuq Bangui. Minn
dakinhar, kompla jipprova jmexxi operazzjonijiet ta' destabilizzazzjoni sabiex tinżamm it-tensjoni fil-kapitali tarRĊA. Ġie rappurtat li Bozize ħoloq il-grupp tal-milizzja anti-Balaka qabel ma ħarab mir-RĊA fl-24 ta' Marzu
2013. F'komunikat, Bozize ħeġġeġ lill-milizzja tiegħu biex tkompli bl-atroċitajiet kontra r-reġim attwali u lIżlamisti. Ġie rappurtat li Bozize pprovda appoġġ finanzjarju u materjali lill-ġellieda tal-milizzja li qed jaħdmu
biex jiddestabilizzaw it-transizzjoni attwali u biex Bozize jerġa' jkun fil-poter. Il-parti l-kbira tal-anti-Balaka huma
mill-Forzi Armati Ċentru-Afrikani li tferrxu fil-kampanja wara l-kolp ta' stat u sussegwentement ġew organizzati
mill-ġdid minn Bozize. Bozize u s-sostenituri tiegħu jikkontrollaw aktar minn nofs l-unitajiet anti-Balaka.
Il-forzi leali lejn Bozize kienu armati b'azzarini tal-assalt, artillerija tal-murtali u rocket-launchers u qed jieħdu
dejjem aktar sehem f'attakki ta' tpattija kontra l-popolazzjoni Musulmana tar-RĊA. Is-sitwazzjoni fir-RĊA
ddeterjorat malajr wara l-attakk tal-5 ta' Diċembru 2013, f'Bangui mill-forzi anti-Balaka meta nqatlu aktar minn
700 persuna.”
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/326
tal-5 ta' Marzu 2018
li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 208/2014 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni,
entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 208/2014 tal-5 ta' Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi diretti
kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna ( (1)), b'mod partikolari l-Artikolu14(1) tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,
Billi:
(1)

Fil-5 ta' Marzu 2014, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 208/2014.

(2)

Abbażi ta' rieżami mill-Kunsill, jenħtieġ li l-entrati għal żewġ persuni jitħassru u d-dikjarazzjonijiet tar-raġunijiet
għal tliet persuni jenħtieġ li jiġu aġġornati.

(3)

Għalhekk, jenħtieġ li l-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 208/2014 jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 208/2014 huwa emendat kif stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data 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-5 ta' Marzu 2018.
Għall-Kunsill
Il-President
N. DIMOV

(1) ĠU L 66, 6.3.2014, p. 1.
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ANNESS

I. Il-persuni elenkati hawn taħt huma mħassra mil-lista stabbilita fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 208/2014:
4. Olena Leonidivna Lukash
10. Serhii Petrovych Kliuiev
II. L-entrati għall-persuni li ġejjin stabbiliti fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 208/2014 huma sostitwiti b'dan li ġej:
Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Dikjarazzjoni tar-Raġunijiet

Data talelenkar

Imwieled fl-10 ta' Lulju 1973 Persuna soġġetta għal proċeduri
f'Yenakiieve (Donetsk oblast), kriminali mill-awtoritajiet Ukreni
iben l-eks President, negozjant għall-miżapproprijazzjoni ta' fondi
jew assi pubbliċi u għal kompliċità
b'rabta ma' dan.

6.3.2014

Persuna soġġetta għal proċeduri
kriminali mill-awtoritajiet Ukreni
għall-miżapproprijazzjoni ta' fondi
jew assi pubbliċi u għal kompliċità
b'rabta ma' dan.

6.3.2014

Imwieled fil-21 ta' Settembru Persuna soġġetta għal proċeduri
1985 f'Kharkiv, negozjant
kriminali mill-awtoritajiet Ukreni
għall-miżapproprijazzjoni ta' fondi
jew assi pubbliċi u għall-abbuż taluffiċċju sabiex jakkwista vantaġġ
mhux ġustifikat għalih innifsu jew
għal terza parti u li b'hekk ikkawża
telf ta' fondi jew assi pubbliċi Uk
reni.

6.3.2014

7.

Oleksandr Viktorovych
Yanukovych (Олександр
Вiкторович Янукович)

11.

Mykola Yanovych Azarov Imwieled fis-17 ta' Diċembru
(Микола Янович Азаров), 1947 f'Kaluga (ir-Russja), Prim
Nikolai Yanovich Azarov Ministru tal-Ukrajna sa Jannar
(Николай Янович Азаров) 2014

12.

Serhiy Vitalyovych
Kurchenko (Сергiй
Вiталiйович Курченко)

6.3.2018
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/327
tal-5 ta' Marzu 2018
dwar l-awtorizzazzjoni ta' preparat tal-endo-1,4- beta-ksilanażi (EC 3.2.1.8) prodotta mitTrichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) bħala addittiv tal-għalf għall-karpjun (detentur talawtorizzazzjoni Huvepharma NV)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq
l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u rraġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' preparat
tal-endo-1,4- beta-ksilanażi (KE 3.2.1.8) prodotta mit-Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135). Ma' dik l-appli
kazzjoni ntbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

Dik l-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' preparat tal-endo-1,4- beta-ksilanażi (EC 3.2.1.8) prodotta
mit- Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) bħala addittiv tal-għalf għall-karpjun, li jrid jiġi kklassifikat filkategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

Dak il-preparat diġà kien awtorizzat bħala addittiv tal-għalf għal għaxar snin mir-Regolament ta' Implimen
tazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1043 (2) għat-tiġieġ għat-tismin, għad-dundjani għat-tismin, għat-tiġieġ talbajd, għal speċijiet minuri ta' tjur imrobbija għall-bajd u għat-tismin, għall-ħnienes miftuma u għall-ħnieżer għattismin u mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1906 (3) għat-tiġieġ imrobbija għallbajd u għall-ispeċijiet minuri ta' tjur imrobbija għall-bajd.

(5)

Fl-opinjoni tagħha tas-6 ta' Lulju 2017 (4), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li
skont il-kundizzjonijiet proposti tal-użu, il-preparat tal-endo-1,4- beta-ksilanażi (EC 3.2.1.8) prodotta mitTrichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) ma għandux effett negattiv fuq is-saħħa tal-annimali, is-saħħa talbniedem jew l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet li l-addittiv huwa meqjus effikaċi għat-titjib tal-prestazzjoni
żooteknika tal-karpjun. L-Awtorità ma tqisx li hemm bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza ta' wara ttqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu tal-analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf, li ġie
ppreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni ta' preparat tal-endo-1,4- beta-ksilanażi (EC 3.2.1.8) prodotta mit-Trichoderma citrinoviride Bisset
(IMI SD135) turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE)
Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-użu ta' dak il-preparat jiġi awtorizzat, kif speċifikat
fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, lIkel u l-Għalf,

(1) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1043 tat-30 ta' Ġunju 2015 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni talpreparat tal-endo-1,4-beta-ksilanażi (KE 3.2.1.8) li jsir mit-Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD 135) bħala addittiv tal-għalf għat-tiġieġ
għat-tismin, għad-dundjani għat-tismin, għat-tiġieġ tal-bajd, għall-ħnienes miftuma, għall-ħnieżer għat-tismin u għal speċijiet minuri ta'
tjur imrobbija għall-bajd u għat-tismin, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2148/2004, (KE) Nru 828/2007 u (KE) Nru 322/2009
(detentur tal-awtorizzazzjoni Huvepharma NV) (ĠU L 167, 1.7.2015, p. 63).
(3) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1906 tat-18 ta' Ottubru 2017 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta'
preparat tal-endo-1,4-beta-ksilanażi (KE 3.2.1.8) prodotta mit-Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) bħala addittiv tal-għalf għattiġieġ imrobbija għall-bajd u għall-ispeċijiet minuri ta' tjur imrobbija għall-bajd (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Huvepharma NV)
(ĠU L 269, 19.10.2017, p. 33).
(4) EFSA Journal 2017;15(7):4942.

L 63/8

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

6.3.2018

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-preparat speċifikat fl-Anness, li jaqa' taħt il-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”, u li huwa parti mill-grupp
funzjonali “sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà”, huwa awtorizzat bħala addittiv fl-ikel tal-annimali soġġett għall-kundizzjo
nijiet stabbiliti f'dak l-Anness.
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, il-5 ta' Marzu 2018.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

6.3.2018

ANNESS

Isem id-detentur
tal-awtorizzaz
zjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, desk
rizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew
kategorija
talannimal

Kontenut
minimu
Età
massima

Kontenut
massimu

Unitajiet ta' attività/kg ta'
għalf komplet b'kontenut
ta' ndewwa ta' 12 %

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem ilperjodu talawtorizzaz
zjoni

MT

Numru ta'
identifikaz
zjoni taladdittiv

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà
4a1617

Huvepharma
NV

Endo-1,4beta-ksilanażi
EC 3.2.1.8

Kompożizzjoni tal-addittiv:

(forma likwida u solida)
Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:
endo-1,4-beta-ksilanażi (EC 3.2.1.8)
prodotta mit-Trichoderma citrinoviride
Bisset (IMI SD135)
Metodu analitiku (2)
Għall-karatterizzazzjoni tal-attività
tal-endo-1,4-beta-ksilanażi:
metodu kolorimetriku li jkejjel ilkolorant li jinħall fl-ilma rilaxxat
minn azzjoni ta' endo-1,4-β-ksila
nażi minn substrati ta' qamħ tal-ara
binoksilan retikolat bl-azzurina.

—

1 050 EPU

1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu taladdittiv u tat-taħlita lesta minn
qabel, għandhom jiġu indikati
l-kundizzjonijiet tal-ħażna u listabbiltà waqt it-trattament
bis-sħana.
2. Għall-utenti tal-addittiv u tattaħlitiet lesti minn qabel, l-ope
raturi tan-negozji tal-għalf
għandhom jistabbilixxu proċe
duri operattivi u miżuri orga
nizzattivi biex jindirizzaw irriskji potenzjali tal-użu tagħ
hom. Meta dawn ir-riskji ma
jkunux jistgħu jiġu eliminati
jew imnaqqsa għall-minimu bi
proċeduri u miżuri ta' dan ittip, l-addittiv u t-taħlitiet lesti
minn qabel għandhom jintu
żaw b'tagħmir ta' protezzjoni
personali, inklużi l-protezzjoni
jiet tal-ġilda, tal-għajnejn u tannifs.

26.3.2028
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Il-preparat tal-endo-1,4-beta-ksila
nażi (KE 3.2.1.8) prodotta mit- Tric
hoderma citrinoviride Bisset (IMI
SD135) b'attività minima ta'
6 000 EPU (1)/g

Karpjun

(1) 1 EPU huwa l-ammont ta' enzima li tillibera 0,0083 μmol ta' zokkor riduċenti (ekwivalenti ta' ksilożju) fil-minuta minn ksilan tal-ħafur b'pH ta' 4,7 u temperatura ta' 50 °C.
(2) Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi jinsabu fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

L 63/9

L 63/10

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

MT

6.3.2018

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/328
tal-5 ta' Marzu 2018
li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni ta' Bacillus subtilis DSM 29784 bħala addittiv flgħalf tat-tiġieġ għas-simna u tat-tiġieġ imkabbra għall-bajd (detentur ta' awtorizzazzjoni ADISSEO
France SAS)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003
dwar l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u rraġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' din l-awtorizzazzjoni.

(2)

B'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, ġiet sottomessa applikazzjoni għall-awtoriz
zazzjoni ta' preparazzjoni tal-Bacillus subtilis DSM 29784. Mal-applikazzjoni ntbagħtu d-dettalji u d-dokumenti
meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

Dik l-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tal-Bacillus subtilis DSM 29784 bħala addittiv
fl-għalf tat-tiġieġ għas-simna u tat-tiġieġ imkabbra għall-bajd, biex tiġi kklassifikata fil-kategorija tal-addittivi
“addittivi żootekniċi”.

(4)

Fl-opinjoni tagħha tal-4 ta' Lulju 2017 (2), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li
skont il-kundizzjonijiet proposti dwar l-użu, il-preparazzjoni tal-Bacillus subtilis DSM 29784 ma għandhiex effetti
negattivi fuq saħħet l-annimali, saħħet il-bniedem u l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li l-preparazzjoni
kkonċernata għandha l-potenzjal li ttejjeb il-prestazzjoni żooteknika fit-tiġieġ tas-simna. Din il-konklużjoni tista'
tiġi estiża għat-tiġieġ imkabbra għall-bajd meta din tintuża fl-istess doża. L-Awtorità ma tqisx li hemm bżonn ta'
rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu talanaliżi tal-addittiv fl-għalf, fl-għalf li ġie ppreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE)
Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni tal-preparazzjoni tal-Bacillus subtilis DSM 29784 turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif
stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-użu ta' din
il-preparazzjoni jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, lIkel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp
funzjonali “stabbilizzanti għall-batterja li jkun hemm fil-musrana”, hija awtorizzata bħala addittiv fl-għalf tal-annimali,
soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

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 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2017; 15(7):4933.
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Marzu 2018.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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ANNESS

Isem iddetentur talawtorizzaz
zjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika,
deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew ilkategorija talannimal

Kontenut
minimu
Età
massima

Kontenut
massimu
Dispożizzjonijiet oħra

CFU/kg ta' għalf komplet
b'kontenut ta' ndewwa ta'
12 %

Tmiem ilperjodu talawtorizzaz
zjoni

MT

Numru ta'
identifikaz
zjoni taladdittiv

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabbilizzanti għall-batterji li jkun hemm fil-musrana
4b1829

Adisseo
France SAS

Bacillus subtilis
DSM 29784

Kompożizzjoni tal-addittiv

Tiġieġ tasPreparazzjoni ta' Bacillus subtilis simna
DSM 29784 b'kontenut ta' mill- Tiġieġ im
inqas 1 × 1010 CFU/g ta' addit kabbra
tiv.
għall-bajd
Karatterizzazzjoni tas-sustanza at
tiva
Spori Vijabbli ta' Bacillus subtilis
DSM 29784
Metodu analitiku (1)
Għall-enumerazzjoni ta' Bacillus
subtilis DSM 29784 fl-addittiv,
fit-taħlitiet lesti minn qabel u flgħalf:
Metodu tat-tifrix EN 15784
Għall-identifikazzjoni ta' Bacillus
subtilis DSM 29784:
Identifikazzjoni:
Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pul
sat (PFGE)

1 × 108

—

1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-ad
dittiv u tat-taħlitiet lesti minn qa
bel, għandhom jiġu indikati lkundizzjonijiet tal-ħażna u l-istab
biltà waqt it-trattament bis-sħana.
2. L-użu huwa permess f'għalf li
jkun fih il-koċċidjostati awtoriz
zati li ġejjin: sodju tal-monensin,
narasin/nikarbażin, sodju tas-sali
nomiċina, lasaloċid A tas-sodju,
diklażuril, ammonju tal-madura
miċina, kloridrat tar-robenidina
jew dekokinat.
3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħ
litiet lesti minn qabel, l-operaturi
tan-negozji tal-għalf għandhom
jistabbilixxu proċeduri operattivi
u miżuri organizzattivi xierqa
biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali
tal-użu tiegħu. Meta dawk ir-riskji
ma jkunux jistgħu jiġu eliminati
jew imnaqqsa kważi għalkollox
permezz ta' proċeduri u ta' mi
żuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħ
litiet lesti minn qabel għandhom
jintużaw b'tagħmir ta' protezzjoni
personali, li jinkludi protezzjoni
tal-ġilda u tal-għajnejn.
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Għamla solida

—

(1) Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi jinsabu fl-indirizz tal-Laboratorju ta Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

6.3.2018

6.3.2018

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

MT

L 63/13

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/329
tal-5 ta' Marzu 2018
li jaħtar Ċentru ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea għat-Trattament Xieraq tal-Annimali
(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) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar ilkontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta' regoli
dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li
jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE)
Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, irRegolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE,
2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 talParlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE,
96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (1), u b'mod
partikolari l-Artikolu 95(1) tiegħu,
Billi:
(1)

Skont l-Artikolu 95 tar-Regolament (UE) 2017/625, il-Kummissjoni għamlet sejħa pubblika għall-għażla u l-ħatra
ta' Ċentru ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea għat-Trattament Xieraq tal-Annimali li jenħtieġ li jappoġġja lattivitajiet tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri marbuta mal-applikazzjoni tar-regoli li jistabbilixxu r-rekwiżiti
għat-trattament xieraq tal-annimali msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 1(2) ta' dak ir-Regolament.

(2)

Il-kumitat għall-valutazzjoni u l-għażla nnominat għal dik is-sejħa, ikkonkluda li l-konsorzju mmexxi minn
Wageningen Livestock Research u li hu magħmul ukoll mill-Università ta' Aarhus u minn Friedrich-LoefflerInstitut, jikkonforma mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 95(3) tar-Regolament (UE) 2017/625 u jista' jkun
responsabbli għall-kompiti stipulati fl-Artikolu 96 ta' dak ir-Regolament.

(3)

Għaldaqstant, dan il-konsorzju jenħtieġ li jinħatar bħala Ċentru ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea għat-Trattament
Xieraq tal-Annimali responsabbli għall-kompiti ta' appoġġ sakemm ikunu inklużi fil-programmi annwali jew
multiannwali taċ-ċentru ta' referenza. Jenħtieġ li l-programmi jiġu stabbiliti f'konformità mal-għanijiet u l-prijori
tajiet tal-programmi ta' ħidma rilevanti adottati mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 36 tar-Regolament (UE)
Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(4)

Jenħtieġ li l-ħatra tiġi rieżaminata kull ħames snin, mill-ewwel jum ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(5)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament ikun applikabbli mid-29 ta' April 2018 skont id-data tal-applikazzjoni prevista flArtikolu 167(3) tar-Regolament (UE) 2017/625,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-konsorzju li ġej għandu jinħatar bħala Ċentru ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea għat-Trattament Xieraq tal-Annimali
responsabbli għall-attivitajiet orizzontali ta' appoġġ tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fil-qasam tar-rekwiżiti għattrattament xieraq tal-annimali:
Isem:

Konsorzju mmexxi minn Wageningen Livestock Research u li hu magħmul ukoll mill-Università ta'
Aarhus u minn Friedrich-Loeffler-Institut

(1) ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.
(2) Ir-Regolament (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għallġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa
tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 98/56/KE, 2000/29/KE u 2008/90/KE, ir-Regolamenti
(KE) Nru 178/2002, (KE) Nru 882/2004 u (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2009/128/KE talParlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjonijiet
tal-Kunsill 66/399/KEE, 76/894/KEE u 2009/470/KE (ĠU L 189, 27.6.2014, p. 1).
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Il-ħatra għandha tiġi rieżaminata kull ħames snin mill-ewwel jum ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
Għandu japplika mid-29 ta' April 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Marzu 2018.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/330
tal-5 ta' Marzu 2018
li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti pajpijiet u tubi mingħajr
saldaturi tal-azzar li ma jissaddadx li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina wara rieżami ta'
skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar ilprotezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea (1)
u b'mod partikolari l-Artikolu 11(2) tiegħu,
Billi:

1. PROĊEDURA
1.1. Miżuri fis-seħħ
(1)

Wara investigazzjoni ta' antidumping (“l-investigazzjoni oriġinali”), permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni
tal-Kunsill (UE) Nru 1331/2011 (2), il-Kunsill impona dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti
pajpijiet u tubi mingħajr saldaturi tal-azzar li ma jissaddadx li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“irRPĊ” jew “il-pajjiż ikkonċernat”).

(2)

Id-dazji antidumping fis-seħħ ivarjaw minn 48,3 % sa 71,9 % għal kumpaniji msemmija individwalment, b'rata ta'
dazju residwa ta' 71,9 %.

1.2. Bidu ta' rieżami ta' skadenza
(3)

Wara l-pubblikazzjoni ta' avviż ta' skadenza imminenti (3) tal-miżuri antidumping fis-seħħ fuq l-importazzjonijiet
ta' ċerti pajpijiet u tubi tal-azzar inossidabbli mingħajr saldaturi (“SSSPT”) li joriġinaw mir-RPĊ, il-Kummissjoni
rċeviet talba għall-bidu ta' rieżami ta' skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 (“irRegolament bażiku”).

(4)

It-talba ġiet preżentata mill-Industrija tat-Tubi tal-Azzar Inossidabbli Mingħajr Saldaturi tal-Unjoni Ewropea
(“ESTA” jew “l-applikant”) li tirrappreżenta aktar minn 50 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni ta' SSSPT.

(5)

It-talba hija bbażata fuq ir-raġunijiet li l-iskadenza tal-miżuri aktarx twassal għal rikorrenza ta' dumping u għal
rikorrenza ta' dannu għall-industrija tal-Unjoni.

(6)

Wara li stabbiliet li kien hemm biżżejjed evidenza għall-bidu ta' rieżami ta' skadenza, fl-10 ta' Diċembru 2016,
permezz ta' avviż ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (4) il-Kummissjoni ħabbret il-bidu ta' rieżami
ta' skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku.

(7)

Investigazzjoni antiċirkomvenzjoni tal-prodott ikkonċernat li joriġina mir-RPĊ minn importazzjonijiet mibgħuta
mill-Indja inbdiet fis-17 ta' Frar 2017 (5). Din l-investigazzjoni ma rriżultatx fl-estensjoni tal-miżuri għall-immpor
tazzjonijiet mill-Indja (6).

(1) ĠU L 176, 30.6.2016, p. 21.
(2) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1331/2011 tal-14 ta' Diċembru 2011 li jimponi dazju definittiv anti-dumping
u li jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' pajpijiet u tubi mingħajr saldaturi tal-azzar li ma
jissaddadx, li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (ĠU L 336, 20.12.2011, p. 6).
(3) ĠU C 117, 2.4.2016, p. 10.
(4) In-Notifika ta' bidu ta' rieżami ta' skadenza tal-miżuri antidumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' ċerti pajpijiet u tubi tal-ħadid
jew tal-azzar inossidabbli mingħajr saldaturi li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, ĠU C 461, 10.12.2016, p. 12.
(5) ĠU L 40, 17.2.2017, p. 64.
(6) ĠU L 299, 16.11.2017, p. 1
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1.3. Partijiet interessati
(8)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati biex jagħmlu kuntatt magħha sabiex jippar
teċipaw fl-investigazzjoni tar-rieżami. Il-Kummissjoni speċifikament informat lill-applikant, lill-produtturi, utenti
u importaturi oħra magħrufa fl-Unjoni, lill-produtturi esportaturi fir-Repubblika tal-Popu taċ-Ċina, u lillawtoritajiet Ċiniżi dwar il-bidu tar-rieżami ta' skadenza u stednithom biex jikkooperaw.

(9)

Il-Kummissjoni ddikjarat ukoll li hija pprevediet li tuża lill-Istati Uniti tal-Amerka (“l-Istati Uniti”) bħala pajjiż terz
b'ekonomija tas-suq (“pajjiż analogu”), skont it-tifsira tal-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku. Għalhekk, ilKummissjoni infurmat lill-produtturi fl-Istati Uniti dwar il-bidu u stednithom biex jipparteċipaw.

(10)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni bagħtet ittri lill-produtturi kollha magħrufa tal-SSSPT fir-Repubblika tal-Korea
t'Isfel, l-Ukrajna, l-Indja, il-Ġappun, in-Norveġja u t-Turkija, fejn talbithom jikkooperaw fir-rieżami.

(11)

Il-partijiet interessati kollha kellhom l-opportunità biex jikkummentaw dwar il-bidu tar-rieżami fil-limiti tażżmien stipulati fin-Notifika ta' Bidu u li jitolbu seduta ta' smigħ mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Seduta
fil-proċedimenti kummerċjali. Is-seduti ta' smigħ fil-preżenza tal-Uffiċjal tas-Seduta saru fl-14 ta' Diċembru 2017
u fid-19 ta' Jannar 2018 fuq talba ta' Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd. Fit-30 ta' Jannar 2018 waslet talba
għat-tielet seduta ta' smigħ u din ġiet aċċettata mill-Uffiċjal tas-Seduta. Is-seduta ta' smigħ saret fil-5 ta' Frar 2018.

1.3.1. Kampjunar
(12)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni ddikjarat li hija tista' tieħu kampjun tal-partijiet interessati, f'konformità malArtikolu 17 tar-Regolament bażiku.

(a) K a mp j u na r t al -p r od u tt ur i ta l- U n jon i
(13)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni ħabbret li proviżorjament kienet għażlet kampjun ta' produtturi tal-Unjoni
u stiednet lill-partijiet interessati biex jikkummentaw fil-limitu ta' żmien stipulat. Il-kampjun intgħażel fuq il-bażi
tal-volumi ta' produzzjoni u bejgħ tal-prodott simili matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami fl-Unjoni
filwaqt li ġiet żgurata firxa ġeografika. Din kienet tikkonsisti mill-akbar kumpaniji, li jinsabu fl-Iżvezja, Franza
u Spanja, mill-akbar tliet gruppi ta' produtturi tal-Unjoni.

(14)

Wieħed mill-ilmentaturi, Tubacex Group, ta parir lill-Kummissjoni sabiex tagħmel kampjunar tat-tieni l-akbar
prodottur tiegħu li jinsab fl-Awstrija, minflok l-akbar produttur li jinsab fi Spanja. Is-suġġeriment sar peress li
wħud mit-tipi ta' prodott ta' dan il-produttur ma kinux importati mill-pajjiż ikkonċernat matul il-perjodu ta'
investigazzjoni tar-rieżami.

(15)

Madankollu, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li f'konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku, ilKummissjoni tagħmel kampjunar tal-akbar volum ta' produzzjoni u bejgħ, u peress li t-tipi ta' prodotti
kkonċernati kienu koperti mid-definizzjoni tal-prodott simili, ġie deċiż li din it-talba ma tiġix aċċettata. Barra
minn hekk, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-kampjun magħżul inizjalment kien rappreżentattiv b'mod komplet u li
pprovda kopertura suffiċjenti f'termini ta' tipi ta' prodott, kif spjegat fil-premessa (13) hawn fuq.

(16)

Ma ġewx ippreżentati aktar kummenti dwar il-kampjun provviżorju ta' produtturi tal-Unjoni u għaldaqstant ilkampjun kien ikkonfermat bħala finali.

(b) K am pj un a r t al -i m por t at u r i
(17)

Biex tiddeċiedi jekk it-teħid tal-kampjun kienx meħtieġ u, jekk iva, biex tagħżel kampjun, il-Kummissjoni talbet
lill-importaturi mhux relatati sabiex jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta' Bidu.

(18)

Matul l-eżerċizzju tat-teħid ta' kampjuni żewġ importaturi mhux relatati ipprovdew l-informazzjoni mitluba
u għalhekk it-teħid ta' kampjuni tal-importaturi mhux relatati ma kienx meqjus meħtieġ.
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(c) Ka mpj u n ar ta l- prod u t t u r i e spor ta tu r i f ir-R ep ub bli ka tal -Pop lu t aċ - Ċi na
(19)

Għaxar produtturi esportaturi bagħtu lura l-formoli tal-kampjunar. L-ewwel il-Kummissjoni għażlet kampjun ta'
tnejn minnhom, fuq il-bażi tal-esportazzjonijiet tagħhom lejn l-Unjoni u fuq il-kapaċità tal-produzzjoni. Wara lirtirar ta' wieħed mill-produtturi fil-kampjun, il-Kummissjoni stabbiliet kampjun ġdid, billi ssostitwiet lillproduttur esportatur li rtira b'dik sussegwenti, biex b'hekk il-kampjun għal darb'oħra kien magħmul minn żewġ
produtturi esportaturi, fuq il-bażi tal-esportazzjonijiet tagħhom lejn l-Unjoni u l-kapaċità tal-produzzjoni.
1.3.2. Kwestjonarji

(20)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji liż-żewġ produtturi esportaturi fil-kampjun, lill-produtturi magħrufa f'pajjiżi
analogi potenzjali, lit-tliet produtturi tal-Unjoni fil-kampjun u lill-importaturi u l-utenti magħrufa kollha attivi fissuq tal-Unjoni. It-tweġibiet għall-kwestjonarji waslu mingħand iż-żewġ produtturi esportaturi fil-kampjun, erba'
produtturi fil-pajjiż analogu u t-tliet produtturi tal-Unjoni fil-kampjun. Wieħed biss mill-importaturi mhux
relatati imsemmija fil-premessa (18) bagħat tweġiba għall-kwestjonarju. Madankollu, ħames importaturi mhux
relatati oħra (erbgħa minnhom jaġixxu wkoll bħala utent) bagħtu tweġiba għall-kwestjonarju.
1.3.3. Żjarat ta' verifika

(21)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset bżonnjuża għad-determinazzjoni tal-probabbiltà
ta' kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' dumping u d-dannu li jirriżulta u għall-valutazzjoni ta' jekk l-impożizzjoni
ta' miżuri tmurx kontra l-interess tal-Unjoni. Iż-żjarat ta' verifika skont l-Artikolu 16 tar-Regolament bażiku saru
fil-bini tal-kumpaniji li ġejjin:
Produtturi tal-Unjoni:
— AB Sandvik Materials Technology, Sandviken, l-Iżvezja
— Tubacex Tubos Inoxidables S.A.U., Bilbao, Spanja
— Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Franza SAS, Saint-Florentin, Franza
L-importaturi tal-Unjoni u l-importaturi/utenti:
— Arcus Nederland BV, Dordrecht, In-Netherlands
— VRV S.p.A., Ornago, l-Italja
— Mangiarotti S.p.A., Sedegliano, l-Italja
Produtturi esportaturi fir-RPĊ:
— Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd, Huzhou
— Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co. Ltd (BSS), Shanghai
1.4. Perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami u l-perjodu taħt kunsiderazzjoni

(22)

L-investigazzjoni tal-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew rikorrenza tad-dumping kopriet il-perjodu mill1 ta' Ottubru 2015 sat-30 ta' Settembru 2016 (il-“perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami” jew “PIR”).

(23)

L-eżami tax-xejriet rilevanti għall-valutazzjoni tal-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew rikorrenza tad-dannu kopra
l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2013 sat-tmiem tal-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami (il-“perjodu taħt kunside
razzjoni”).
1.5. Divulgazzjoni

(24)

Il-Kummissjoni ddivulgat lill-partijiet interessati kollha l-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li abbażi tagħhom
kien maħsub li jinżammu fis-seħħ il-miżuri antidumping. Il-partijiet kollha ngħataw perjodu li fih setgħu
jikkummentaw dwar id-divulgazzjoni.

(25)

Il-kummenti magħmula mill-partijiet interessati ġew ikkunsidrati mill-Kummissjoni u ttieħdu inkonsiderazzjoni,
fejn xieraq.
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2. PRODOTT IKKONĊERNAT U PRODOTT SIMILI
2.1. Prodott ikkonċernat
(26)

Il-prodott ikkonċernat huwa ċerti pajpijiet u tubi biċċa waħda tal-istainless steel (ħlief dawk il-pajpijiet u tubi
b'tagħmir imwaħħal magħhom li jkunu adattati biex jgħaddu l-gassijiet u l-likwidi minnhom għall-użu fl-inġenji
tal-ajru ċivili), li bħalissa jaqgħu fil-kodiċijiet NM 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00,
7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 u ex 7304 90 00 (kodiċijiet TARIC
7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90, u 7304 90 00 91) u li joriġinaw mirRepubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“ir-RPĊ”).

2.2. Prodott simili
(27)

L-investigazzjoni uriet li l-prodotti li ġejjin għandhom l-istess karatteristiċi fiżiċi u tekniċi bażiċi kif ukoll l-istess
użi bażiċi:
— il-prodott ikkonċernat,
— il-prodott manifatturat u mibjugħ mill-produtturi esportaturi fis-suq domestiku tar-RPĊ
— il-prodott manifatturat u mibjugħ mill-produttur fi il-pajjiż analogu magħżul, u
— il-prodott manifatturat u mibjugħ fl-Unjoni mill-industrija tal-Unjoni

(28)

Il-Kummissjoni kkonkludiet li dawn il-prodotti huma prodotti simili fis-sens tal-Artikolu 1(4) tar-Regolament
bażiku.

(29)

Produttur esportatur Ċiniż iddikjara li l-ambitu tal-prodott kien bi żball jinkludi prodotti speċjali għal użi nukleari
u militari, u li dawn il-prodotti kellhom jiġu esklużi mill-investigazzjoni, jew alternattivament kelli jiġi varat
rieżami tal-ambitu tal-prodott biex jeskludihom.

(30)

Il-Kummissjoni indikat li l-ambitu tal-prodott baqa' l-istess bħal dak tal-investigazzjoni oriġinali b'konformità malArtikolu 11(9) tar-Regolament bażiku. L-ambitu tal-prodott kien jinkludi varjetà wiesgħa ta' tipi ta' prodott li
għandhom karatteristiċi bażiċi tekniċi u fiżiċi komuni jew simili. Skont il-każistika (1), meta jkun qed jiġi
ddeterminat jekk prodotti humiex l-istess sabiex ikunu jiffurmaw parti mill-istess prodott, jeħtieġ li jiġi vvalutat
jekk għandhomx karatteristiċi tekniċi u fiżiċi komuni, u jekk għandhomx l-istess użu finali komuni u l-istess
proporzjoni prezz-kwalità. F'dan ir-rigward, l-interkambjabbiltà ta' dawn il-prodotti u bejniethom jeħtieġ li jiġi
vvalutat. L-investigazzjoni sabet li t-tipi kollha tal-prodotti huma magħmulin minn azzar inossidabbli, jużaw ilproċessi ta' manufattura meħtieġa għall-produzzjoni ta' pajpijiet mingħajr saldaturi, u għalhekk jużaw magni
simili, biex b'hekk il-produtturi jistgħu jaqilbu bejn il-varjanti differenti tal-prodott, skont id-domanda.
Għaldaqstant, minkejja li t-tipi kollha tal-prodott mhumiex direttament interkambjabbli, il-produtturi qed
jikkompetu għal ordnijiet li jkopru firxa wiesgħa ta' tipi ta' prodotti. Barra minn hekk, dawn it-tipi ta' prodotti
jiġu manufatturati u mibjugħa kemm mill produtturi esportaturi tal-Unjoni kif ukoll dawk Ċiniżi bl-użu ta'
metodu simili ta' produzzjoni. Għalhekk ma kienx hemm bażi biex jiġu kkunsidrati prodotti għal użi nukleari
u militari li ma kinux jiffurmaw parti mill-ambitu tal-prodott.

(31)

Rieżami possibbli tal-ambitu tal-prodott ikun jikkostitwixxi investigazzjoni separata u għalhekk ma kienx flambitu ta' din l-investigazzjoni. Barra minn hekk, il-produttur esportatur Ċiniż innifsu ma ħax inizjattiva biex
jibda tali rieżami tal-ambitu tal-prodott. Għalhekk it-talba ġiet miċħuda.

3. PROBABBILTÀ TA' TKOMPLIJA JEW TA' RIKORRENZA TAD-DUMPING
(32)

F'konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk l-iskadenza tal-miżuri fisseħħ aktarx twassal biex id-dumping mir-RPĊ ikompli jew jerġa' jseħħ.

(1) Is-Sentenza tat-18 ta' April 2013, Steinel Vertrieb, il-Kawża C-595/11, ECLI:EU:C:2013:251, il-paragrafu 44.
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3.1. Dumping
3.1.1. Pajjiż analogu
(33)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati kollha biex jikkummentaw dwar il-proposta
tagħha li tuża lill-Istati Uniti bħala pajjiż terz b'ekonomija tas-suq għall-iskop li jiġi stabbilit il-valur normali firrigward tar-RPĊ. Il-Kummissjoni identifikat ukoll lill-Indja bħala pajjiż analogu potenzjali minħabba l-għadd kbir
ta' produtturi u l-esportazzjonijiet kbar lejn l-Unjoni. Barra minn hekk, pajjiżi analogi potenzjali oħrajn
imsemmija fin-Notifika ta' Bidu kienu l-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, in-Norveġja, it-Turkija u l-Ukrajna.

(34)

Talbiet għall-koperazzjoni ntbagħtu lill-produtturi magħrufa fl-Indja, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, inNorveġja, it-Turkija, l-Ukrajna u l-Istati Uniti. F'pajjiżi fejn ebda produtturi ma kienu magħrufa, l-informazzjoni
dwar il-produtturi ntalbet mingħand l-awtoritajiet nazzjonali. Waslu tweġibiet għall-kwestjonarju mingħand
produttur esportatur fl-Indja u minn tliet produtturi esportaturi fl-Istati Uniti.

Għ a ż l a t a l - pa jj iż a na l o g u
(35)

Fir-rigward tal-għażla bejn l-Indja u l-Istati Uniti, il-Kummissjoni għażlet l-Indja għar-raġunijiet li ġejjin: kien
hemm aktar minn 20 produttur domestiku magħruf fl-Indja, u għalhekk il-prezzijiet fis-suq Indjan kienu rriżultat ta' kompetizzjoni ġenwina. Il-produttur Indjan kien juża l-istess metodu ta' produzzjoni bħal dak użat
prinċipalment mill-industrija Ċiniża, u l-firxa tal-prodotti tiegħu kienet aktar komparabbli mal-esportazzjonijiet
Ċiniżi mill-firxa ta' prodotti tal-Istati Uniti. Barra minn hekk, fl-investigazzjoni oriġinali, l-Istati Uniti ma kinux
preċiżament magħżula minħabba li, kif spjegat fil-premessa (48) tar-Regolament provviżorju tal-investigazzjoni
oriġinali (1), il-produtturi tal-Istati Uniti kienu jiddependu fuq l-importazzjonijiet ta' materja prima bażika u ta'
prodotti finali mill-kumpaniji prinċipali tal-UE, u żammu attività ta' produzzjoni limitata fl-Istati Uniti,
primarjament biex iwieġbu għall-ordnijiet personalizzati jew urġenti. Il-produtturi tal-Istati Uniti kellhom spejjeż
tal-ipproċessar għoljin li jirriflettu ċ-ċirkostanzi partikolari tagħhom fil-manifattura u dawn l-ispejjeż issarrfu fi
prezzijiet domestiċi għoljin fis-suq tal-Istati Uniti.

(36)

Il-produttur Indjan ipprovda tweġiba għall-kwestjonarju u l-informazzjoni addizzjonali kollha mitluba. Għarraġunijiet stipulati fil-premessa (45), id-data pprovduta kienet ikkunsidrata preċiża.

Kum me n t i m i n n pa r tij iet i n t er es s at i d wa r l-għ ażl a tal -paj j i ż ana logu
(37)

L-industrija tal-Unjoni esprimiet il-preferenza tagħha għall-Istati Uniti biex jintgħażel bħala l-pajjiż analogu. Hija
argumentat li l-esportazzjonijiet kbar Ċiniżi lejn l-Indja kienu joħolqu distorsjoni tal-prezzijiet domestiċi fl-Indja,
u b'hekk l-Indja mhux adattat bħala pajjiż analogu.

(38)

Il-Kummissjoni nnutat li l-allegati distorsjonijiet tal-prezzijiet domestiċi Indjani ma kinux sostanzjati. IlKummissjoni osservat ukoll li, fi kwalunkwe każ, il-produttur Indjan uża prinċipalment materja prima prodotta
internament u li l-bejgħ domestiku kien qed irendi profitt. Għalhekk, ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li lallegati distorsjonijiet ikkawżaw prezzijiet domestiċi anormalment baxxi tal-produttur Indjan.

(39)

Il-produtturi esportaturi Ċiniżi jiddikjaraw li t-Taqsima 15 tal-Protokol tal-Adeżjoni tar-RPĊ għad-WTO kienet
skadiet wara l-11 ta' Diċembru 2016 u għalhekk il-metodoloġija tal-pajjiż analogu ma kinitx meħtieġa aktar.

(40)

Il-Kummissjoni fakkret li, b'konformità mal-Artikolu 2(7) tar-Regolament bażiku applikabbli, il-valur normali ġie
ddeterminat abbażi tad-data mill-pajjiż analogu. Għalhekk it-talba ġiet miċħuda.

(41)

Wara d-divulgazzjoni definittiva, produttur esportatur Ċiniż iddubita mill-għażla tal-Indja bħala l-pajjiż analogu
u argumenta li d-divulgazzjoni definittiva ma kinitx tiġġustifika biżżejjed l-għażla tal-Indja. L-ewwel, qal li l-Indja
ma kinitx pajjiż analogu xieraq għaliex il-firxa ta' prodotti Indjani ma kinitx komparabbli biżżejjed mal-esportaz
zjonijiet tal-produttur esportatur Ċiniż lejn l-Unjoni. It-tieni, huwa allega li peress li ma saret l-ebda żjara ta'
verifika għand il-produttur Indjan, il-Kummissjoni ma setgħetx tiggarantixxi li ma kienu ġew inkużi ebda prodotti

(1) ĠU L 169, 29.6.2011, p. 6.
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speċjali għal użu militari jew nukleari fil-bejgħ domestiku Indjan. It-tielet, allega li kien hemm distorsjoni filprezzijiet tal-mineral tal-ħadid fl-Indja, skont il-kostatazzjonijiet provviżorji tal-Kummissjoni fl-investigazzjoni
antidumping rigward fundaturi miċ-Ċina (1). Bħala riżultat ta' din id-distorsjoni allegata, ġie ddikjarat li l-valuri
normali użati fil-kalkolu tad-dumping kienu minfuħa. Ir-raba', huwa argumenta li l-valuri normali tal-Indja kienu
għoljin b'mod anormali, kif muri mill-fatt li l-prezzijiet tal-bejgħ Spanjoli fl-Unjoni kienu fuq medja iktar baxxi
mill-prezzijiet medji Indjani. Huwa argumenta li, li kieku kellha tintuża Spanja bħala l-pajjiż analoġu, il-marġini
tad-dumping kien ikun negattiv.

(42)

Il-Kummissjoni nnutat li r-raġunijiet għaliex intgħażlet l-Indja bħala l-pajjiż analoġu kienu stipulati fid-dettall filpremessa (35) u li ebda waħda minn dawn ir-raġunijiet ma ġiet ikkontestata mill-produttur esportatur Ċiniż. Ilproduttur esportatur Ċiniż ukoll ma saħaqx li kellu jintgħażel pajjiż analogu differenti. Fir-rigward tat-talbiet
speċifiċi, l-ewwel argument dwar il-komparabbiltà tal-firxa tal-prodotti ġie miċħud, peress li l-Indja kellha l-ogħla
għadd ta' tipi ta' prodott komparabbli fost il-pajjiżi analogi potenzjali disponibbli, meta mqabbla mal-esportazzjo
nijiet Ċiniżi lejn l-Ewropa kollha kemm hi, kif spjegat fil-premessa (35). Il-livell individwali ta' komparabbiltà ma'
produttur esportatur Ċiniż ma setax jinvalida l-għażla tal-Indja bħala pajjiż analogu, peress li l-valutazzjoni saret
fil-livell tal-pajjiż kollu. It-tieni, il-Kummissjoni indikat li, kif spjegat fil-premessa (30), il-prodotti għal użu
nukleari u militari kienu parti mill-ambitu tal-prodott, għalhekk dan ma setax jinvalida l-għażla tal-Indja bħala lpajjiż analogu. Il-każ separat tal-paragun korrett bejn tipi differenti ta' prodott ġie indirizzat hawn taħt filpremessi (60) u (66). It-tielet, id-dikjarazzjoni li distorsjoni allegata tal-prezz tal-mineral tal-ħadid kellha impatt
fuq il-valur normali ma ġietx sostanzjata. Fi kwalunkwe każ, il-mineral tal-ħadid ma ntużax bħala materja prima
diretta għall-prodott ikkonċernat, lanqas ma ġiet ipprovduta xi evidenza ta' effett indirett fuq il-prezzijiet
domestiċi Indjani. Barra minnhekk, l-investigazzjoni tal-Kummissjoni li rrefera għaliha l-produttur esportatur
Ċiniż kienet, għall-kuntrarju, ċaħdet id-dikjarazzjoni li kien se jkun hemm distorsjoni tal-prezz tal-mineral talħadid. L-allegazzjoni rigward id-distorsjoni tal-mineral tal-ħadid għalhekk ġiet miċħuda. Ir-raba', il-fatt li l-għażla
ta' pajjiż analogu differenti kienet tkun aktar favorevoli għal produttur esportatur Ċiniż partikolari ma kinitx bażi
valida għall-għażla jew iċ-ċaħda ta' pajjiż analogu. Barra minn hekk, il-paragun ma' Spanja li ressaq il-produttur
esportatur Ċiniż kien ibbażat fuq prezzijiet medji ta' kategoriji wiesgħa ta' prodott u ma kienx jieħu kont tat-tipi
speċifiċi tal-prodott. Għalhekk id-data ma kinitx turi li l-prezzijiet Indjani kienu għoljin b'mod anormali.
Għalhekk l-argument ġie miċħud. Fi kwalunkwe każ, Spanja waħedha ma kinitx tkun għażla possibbli ta' pajjiż
analogu, minħabba li hija Stat Membru tal-Unjoni. Il-Kummissjoni nnutat li l-alternattiva li tintgħażel l-Unjoni
kollha kemm hi bħala l-pajjiż analogu ma kinitx tbiddel il-kostatazzjoni li d-dumping kompla. Dan minħabba li
ntwera li l-prezzijiet Ċiniżi kienu jwaqqgħu dawk tal-Unjoni, kif spjegat fil-premessa (126).

(43)

Il-Kummissjoni għalhekk ikkonkludiet li l-ebda waħda mid-dikjarazzjonijiet ma kienet tinvalida lill-Indja bħala
pajjiż analogu u kkonfermat lill-Indja bħala pajjiż analogu xieraq.

(44)

Wara li saru kjarifiki addizzjonali, il-produttur esportatur Ċiniż irrepeta n-nuqqas ta' qbil tiegħu mal-użu tal-Indja
bħala l-pajjiż analogu u mal-metodu tal-użu tal-pajjiż analogu inġenerali. Barra mill-argumenti li għamel qabel,
huwa allega wkoll li n-nuqqas ta' żjara ta' verifika lill-produttur Indjan kien jinvalida l-għażla tal-Indja bħala lpajjiż analogu.

(45)

Il-Kummissjoni nnutat li żjara ta' verifika ma kinitx prekundizzjoni għall-għażla tal-pajjiż analogu u tista' tkun
rilevanti biss fil-valutazzjoni tal-korrettezza tal-informazzjoni ppreżentata mill-produttur Indjan. Wara
valutazzjoni bir-reqqa, il-Kummissjoni kkonkludiet li d-data pprovduta mill-produttur Indjan kienet koerenti
u kompleta, u l-produttur Indjan kellu rekord preċedenti li għall-investigazzjonijiet tal-Kummissjoni jipprovdi data
preċiża. Id-data Indjana għalhekk kienet meqjusa bħala bażi preċiża minkejja n-nuqqas ta' żjara ta' verifika. Iddikjarazzjonijiet l-oħra diġà ġew miċħuda fil-premessi (40), (42) u (43) u għalhekk ma biddlux il-kostatazzjonijiet
tal-Kummissjoni.

(46)

Wara l-kjarifiki addizzjonali spjegati fil-premessa (53), il-produttur esportatur Ċiniż allega li l-Unjoni kienet ġiet
magħżula bħala pajjiż analogu addizzjonali mingħajr il-possibbiltà li l-partijiet interessati jikkummentaw dwar lgħażla.

(47)

Il-Kummissjoni ċċarat li l-pajjiż analogu kien l-Indja u ma kien hemm l-ebda pajjiż analogu addizzjonali. Kif
spjegat fil-premessi (51) u (53), l-informazzjoni mit-tweġibiet għall-kwestjonarju ta' produtturi oħra ntużaw
sabiex jiġu ddeterminati l-valuri normali biss fejn meħtieġ minħabba n-nuqqas ta' bejgħ tal-prodott fil-kategorija
“Kejsing u tubi ta' tip użat għat-tħaffir għaż-żejt u l-gass” fil-pajjiż analogu, l-Indja.

(1) ĠU L 211, 17.8.2017, p. 22
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3.1.2. Valur normali

(48)

B'konformità mal-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni l-ewwel eżaminat jekk il-volum totali talbejgħ domestiku tal-prodott simili lil klijenti indipendenti magħmul mill-produttur Indjan kienx rappreżentattiv
meta mqabbel mal-volum totali ta' esportazzjoni mir-RPĊ lejn l-Unjoni, jiġifieri jekk il-volum totali ta' tali bejgħ
domestiku kienx jirrappreżenta mill-inqas 5 % tal-volum totali tal-bejgħ f'esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat
lejn l-Unjoni.

(49)

Suċċessivament, il-Kummissjoni identifikat it-tipi ta' prodotti mibjugħin fuq livell domestiku fil-pajjiż analogu li
kienu identiċi jew paragunabbli mat-tipi ta' prodotti mibjugħin għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni mill-produtturi
esportaturi fir-RPĊ. Il-Kummissjoni eżaminat jekk il-bejgħ domestiku ta' kull wieħed minn dawk it-tipi tal-prodott
fil-pajjiż analogu kienx rappreżentattiv, skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku.

(50)

Instab li l-bejgħ domestiku kien qed isir fl-andament normali tal-kummerċ, b'konformità mal-Artikolu 2(4) tarRegolament bażiku. L-analiżi wriet li l-bejgħ domestiku Indjan kollu ħalla profitt u li l-prezz tal-bejgħ medju
ponderat kien ogħla mill-ispiża tal-produzzjoni. Il-valur normali ta' kull tip ta' prodott kien għalhekk ibbażat fuq
il-prezz domestiku attwali, li ġie kkalkulat bħala prezz medju peżat ta' kull tip ta' prodott tal-bejgħ domestiku
kollu li sar matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

(51)

Għal dawk it-tipi ta' prodotti esportati mingħajr il-bejgħ domestiku korrispondenti fil-pajjiż analogu, il-valur
normali ġie ddeterminat fuq il-bażi tal-prezz domestiku tal-prodott li l-aktar jixxiebaħ fil-pajjiż analogu. Sabiex
jirrifletti d-differenzi bejn it-tipi ta' prodott, il-valur normali ta' determinazzjoni ħa inkunsiderazzjoni l-karatte
ristiċi tat-tip tal-prodott kif iddefinit min-Numru ta' Kontroll tal-Prodott: il-kategorija tal-prodott, id-dijametru
estern, il-ħxuna tal-materjal, il-grad tal-azzar, l-ittestjar, l-estremità tat-tubu, l-irfinitura u t-tul. Dawn il-karatte
ristiċi ġew riflessi f'koeffiċjenti li ġew applikati għall-prezz domestiku Indjan tal-prodott li l-aktar jixxiebaħ. Fejn
meħtieġ, l-informazzjoni disponibbli fit-tweġibiet għall-kwestjonarju ta' produtturi oħra ntużaw sabiex jiġu
ddeterminati (i) il-koeffiċjenti u (ii) il-bażi tal-valuri normali ta' kategorija ta' prodott “Kejsing u tubi ta' tip użat
għat-tħaffir għaż-żejt u l-gass”. Fir-rigward taż-żewġ karatteristiċi (l-ittestjar u l-estremità tat-tubu) ma ġie applikat
l-ebda koeffiċjent 'il fuq, li b'hekk irriżulta f'determinazzjoni aktar konservattiva tal-valur normali.

(52)

Wara divulgazzjoni definittiva, produttur esportatur Ċiniż indika li l-firxa ta' prodotti tal-produttur Indjan ma
kinitx tinkludi kull kategorija ta' prodott, grad ta' azzar u dijametru li kienu inklużi fl-esportazzjonijiet miċ-Ċina
lejn l-Unjoni. Għalhekk allega li d-determinazzjoni tal-valur normali bbażata fuq il-bejgħ domestiku Indjan ma
kinitx korretta.

(53)

Il-Kummissjoni ċċarat li kull fejn ma kien hemm l-ebda bejgħ domestiku ta' tip ta' prodott li jikkorrispondi
direttament fl-Indja, minflok intużat data mit-tweġibiet tal-kwestjonarju ta' produtturi oħra. Fin-nuqqas ta' bejgħ
domestiku tal-kategoriji ta' prodotti, gradi tal-azzar u dijametri indikati mill-produttur esportatur Ċiniż, ilKummissjoni bbażat id-determinazzjoni tal-valur normali ta' dawn it-tipi ta' prodotti fuq l-aktar tipi ta' prodotti li
jixxiebhu fit-tweġibiet għall-kwestjonarju tal-produtturi tal-Unjoni. Dawn it-tipi speċifiċi tal-prodotti ġew divulgati
lill-produttur esportatur Ċiniż u kienu jikkonċernaw esklużivament il-kategorija tal-prodott “Kejsing u tubi ta' tip
użat għat-tħaffir għaż-żejt u l-gass”.

(54)

Wara dawn il-kjarifiki addizzjonali, il-produttur esportatur Ċiniż allega li t-tipi ta' prodotti li l-aktar jixxiebhu f'din
il-kategorija ta' prodotti “Kejsing u tubi ta' tip użat għat-tħaffir għaż-żejt u l-gass” kienu ntgħażlu millKummissjoni b'mod li nefħu l-marġini tad-dumping. It-tieni, huwa allega li l-Kummissjoni kien imissha ddivulgat
id-data ta' liema produttur speċifiku tal-Unjoni kienet intużat. It-tielet, huwa saħaq li l-kjarifiki addizzjonali ma
ċċarawx jekk id-data mill-industrija tal-Unjoni kinitx intużat għad-determinazzjoni tat-tipi kollha tal-prodotti
esportati f'din il-kategorija ta' prodotti jew ta' uħud minnhom biss. Fl-aħħar nett, huwa talab li l-prodotti kollha
tal-grad speċifiku tal-azzar (13 %Cr) jiġu esklużi mill-kalkolu tad-dumping, minħabba li l-esportazzjonijiet ta' dan
il-grad ta' azzar kienu l-bejgħ mill-ġdid ta' prodotti mhux manifatturati mill-produttur esportatur Ċiniż innifsu.

(55)

Il-Kummissjoni ċċarat li t-tipi ta' prodotti li l-aktar jixxiebhu kienu ntgħażlu fuq il-bażi tal-għadd ta' karatteristiċi
li jaqblu kif ġie spjegat fil-premessa (60). It-tip ta' prodott li jixxiebah l-aktar użat għal kull tip ta' prodott esportat
kien ġie divulgat lill-produttur esportatur Ċiniż. It-tieni, il-produttur esportatur Ċiniż ma ġab l-ebda argument
biex isostni l-argument tiegħu. It-tielet, il-kjarifiki addizzjonali pprovduti lill-produttur esportatur Ċiniż kienu
kkonfermaw li ma kien hemm l-ebda bejgħ domestiku Indjan ta' kategorija speċifika tal-prodott, grad tal-azzar
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u dijametru li kien speċifika l-produttur esportatur Ċiniż. Għalhekk intużat id-data minn produtturi oħra għallbejgħ kollu ta' dawk it-tipi ta' prodotti. Il-firxa tal-valur normali li ngħatat lill-produttur esportatur Ċiniż kienet
tapplika għat-tipi kollha ta' prodotti li l-aktar jixxiebhu għal din il-kategorija ta' prodotti. Fl-aħħar nett, ilKummissjoni kienet legalment obbligata li tiddetermina valur normali għall-esportazzjonijiet kollha lejn l-Unjoni
u għalhekk il-kategorija tal-prodott ma setgħetx tiġi eskluża mill-kalkolu tad-dumping. Fi kwalunkwe każ, anki
jekk l-esportazzjonijiet ta' din il-kategorija ta' prodotti kienu ġew injorati fil-kalkolu tad-dumping, dan ma kienx
ibiddel l-eżitu li d-dumping kompla fil-PIR. Għalhekk it-talbiet ġew miċħuda.

3.1.3. Prezz tal-esportazzjoni
(56)

Il-prezz tal-esportazzjoni ġie stabbilit skont l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku, jiġifieri fuq il-bażi tal-prezz
tal-esportazzjoni attwalment imħallas jew pagabbli lill-ewwel klijent indipendenti.

3.1.4. Tqabbil u marġnijiet ta' dumping
(57)

Il-Kummissjoni qabblet il-valur normali u l-prezzijiet tal-esportazzjoni tal-produtturi esportaturi fil-kampjun. Kif
previst fl-Artikolu 2(11) u (12) tar-Regolament bażiku, il-valur normali medju ponderat ta' kull tip tal-prodott li
jixxiebaħ fil-pajjiż analogu ġie mqabbel mal-prezz tal-esportazzjoni medju ponderat tat-tip korrispondenti talprodott ikkonċernat.

(58)

Peress li nstab id-dumping meta sar it-tqabbil bejn il-valuri normali u l-prezzijiet tal-esportazzjoni, ġie konkluż li
l-applikazzjoni ta' aġġustamenti għal dawk il-prezzijiet ta' esportazzjoni li ġew espressi fuq bażi FOB ma kinitx
taffettwa l-konstatazzjoni tal-eżistenza ta' dumping, peress li t-tnaqqis tal-prezzijiet tal-esportazzjoni permezz ta'
aktar aġġustamenti 'l isfel kien iżid biss il-marġini ta' dumping.

(59)

Produttur esportatur Ċiniż sostna li jista' jkun hemm distorsjoni fit-tqabbil tal-prezz, għaliex il-bejgħ Indjan seta'
kien jinkludi prodotti ta' kwalità għolja għall-użu nukleari u militari li ġew imqabbla ma' prodotti Ċiniżi regolari.
Huwa kkritika l-istruttura tan-Numru tal-Kodiċi tal-Prodotti (Product Code Number, PCN), billi allega li l-PCN ma
kienx jirrifletti kif suppost dawn id-differenzi, u dan wassal għal tqabbil inġust. Huwa talab lill-Kummissjoni
sabiex terġa tibgħat il-kwestjonarji lill-partijiet kollha bl-istruttura PCN riveduta. Huwa stqarr l-istess ħaġa firrigward tal-bejgħ tal-Unjoni (ara l-premessa (125)).

(60)

Il-Kummissjoni nnutat id-differenzi fost it-tipi ta' prodott u żgurat li jkun jkun hemm tqabbil ġust. Ġie allokat
numru tal-kontroll ta' prodott uniku (PCN) għal kull tip ta' prodott, maħdum u mibjugħ mill-produtturi
esportaturi Ċiniżi, minn produttur fil-pajjiż analogu u mill-indistrija tal-Unjoni. Il-PCN kien jiddependi fuq ilkaratteristiċi ewlenin tal-prodott, f'dan il-każ, il-kategorija tal-prodott, id-dijametru estern, il-ħxuna tal-materjal, ilgrad tal-azzar, l-ittestjar, l-estremità tat-tubu, l-irfinitura u t-tul. L-istruttura tal-PCN għalhekk ikkunsidrat fiddettall l-ispeċifikazzjonijiet ta' kull tip ta' prodott, biex b'hekk seta' jsir paragun ġust. Għalhekk ma kienx meħtieġ
li tinbidel l-istruttura tal-PCN u li joħorġu kwestjonarji ġodda. Barra minn hekk, kif spjegat fil-premessa (42), iltipi ta' prodotti għal użi nukleari jew militari kienu parti mill-ambitu tal-prodott u għalhekk ma kienx hemm bażi
biex jiġu esklużi. Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li xi prodotti Indjani għal użi nukleari jew militari kienu ġew
imqabbla indebitament mal-esportazzjonijiet Ċiniżi. It-tipi ta' prodotti speċifikati mill-produttur esportatur Ċiniż
fejn allegatament kien hemm il-possibbiltà ta' konfużjoni fir-rigward tal-gradi tal-azzar li jintużaw għal tubi
standard b'kuntrast ma' tubi nukleari, ma kinux effettivament esportati mill-produttur esportatur Ċiniż. Peress li
ma kien hemm l-ebda possibbiltà għal distorsjoni fit-tqabbil fuq din il-bażi, it-talba ġiet miċħuda.

(61)

Fuq din il-bażi, il-marġini medju peżat ta' dumping, espress bħala perċentwal tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni,
bid-dazju mhux imħallas, kien fil-firxa ta' [25 % sa 35 %] għaż-żewġ produtturi fil-kampjun. Għalhekk ġie
konkluż li d-dumping tkompla matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

(62)

Wara d-divulgazzjoni definittiva, produttur esportatur Ċiniż talab, l-ewwel, għal kjarifiki dwar il-kalkolu talmarġini ta' dumping tiegħu, b'mod partikolari dwar kif ġew użati l-PCNs tal-produttur ta' pajjiż analoġu kif ukoll
il-koeffiċjenti. It-tieni, huwa talab għal aktar informazzjoni dwar il-prezzijiet domestiċi Indjani, u ddikjara li l-firxa
tal-valuri nominali u tal-marġini tad-dumping iddivulgati ma kinux jippermettulu jivverifika l-preċiżjoni talkalkoli, u allega li l-valuri ogħla kienu r-riżultat ta' distorsjoni fil-kostatazzjonijiet. It-tielet, huwa talab ukoll għal
aktar kjarifika dwar it-tipi ta' prodotti mibjugħa fis-suq domestiku Indjan, b'mod partikolari kif il-Kummissjoni
żgurat li prodotti speċjali għal użi miltari u nukleari ma ġewx imqabbla b'mod inġust mal-esportazzjonijiet Ċiniżi
lejn l-Unjoni.
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(63)

Wara t-tweġiba tal-Kummissjoni, il-produttur esportatur Ċiniż għamel talbiet u dikjarazzjonijiet addizzjonali. Irraba', huwa talab għal lista sħiħa ta' PCNs tal-industrija tal-Unjoni u tal-produtturi tal-US, fejn id-determinazzjoni
tal-koeffiċjenti suppost tiġi identifikata. Il-ħames, huwa ddikjara li t-tweġibiet tal-produtturi tal-UE għallkwestjonarju ma għandhomx jintużaw biex jiġu ddeterminati l-koeffiċjenti, fuq il-bażi tal-fatt li l-Istati Uniti talAmerka ma kinux ġew ikkunsidrati bħala pajjiż analoġu xieraq, għar-raġunijiet spjegati fil-premessa (35),
u ddikjara li l-koeffiċjenti bbażati fuq il-prezzijiet tal-Istati Uniti jistgħu jkunu minfuħa. Is-sitta, huwa ddikjara li
waħda mit-tranżazzjonijiet ta' esportazzjoni tiegħu kienet bi żball ġiet ikkalkulata fil-prezz tal-esportazzjoni. Isseba', huwa ddikjara li l-Kummissjoni kellha tipprovdi aktar informazzjoni dwar il-valuri normali u l-marġini taddumping f'kull PCN, minflok firxa. It-tmienja, huwa ddikjara li t-tipi ta' prodotti esportati li għalihom ma kien
jeżisti ebda bejgħ domestiku korrispondenti fil-pajjiż analogu kellhom jiġu esklużi mill-kalkolu u d-determi
nazzjoni bħala prodotti oġġett ta' dumping, sabiex tiġi evitata l-“preżunzjoni ta' ħtija”. Fl-aħħar nett, il-produttur
esportatur Ċiniż talab ukoll għal estensjoni tal-iskadenza għall-kummenti ta' divulgazzjoni.

(64)

L-ewwel, il-Kummissjoni pprovdiet lill-produttur esportatur lista tal-PCNs li kienu l-bażi għad-determinazzjoni
tal-valur normali, inkluża lista ta' PCNs li kienu direttament jikkorrisondu mal-esportazzjonijiet tiegħu lill-Unjoni
u, fejn ma kienx hemm PCNs li jikkorrispondu direttament, bagħtet informazzjoni dwar il-PCNs li kienet il-bażi
għad-determinazzjoni tal-valur normali bl-applikazzjoni tal-koeffiċjenti. Il-lista ta' PCNs uriet li l-bejgħ domestiku
Indjan użat għad-determinazzjoni tal-valur normali ma kienx jinkludi l-gradi speċjali tal-azzar, tipikament għal
użi nukleari u militari. Il-Kummissjoni pprovdiet ukoll lista dettaljata ta' kull koeffiċjent li ntuża.

(65)

It-tieni, il-Kummissjoni pprovdiet lill-produttur esportatur Ċiniż il-firxiet tal-valuri normali u tal-marġini taddumping għal kull tip ta' prodott esportat. Iċ-ċifri dettaljati tal-produttur ma setgħux jingħataw mingħajr ma tiġi
divulgata data kunfidenzjali, għalhekk id-data ġiet ippreżentat f'firxiet. Bi tweġiba għall-preokkupazzjonijiet
speċifiċi dwar l-ogħla marġini ta' dumping, il-Kummissjoni nnutat li kemm l-ogħla marġini kif ukoll dawk l-aktar
baxxi kienu jikkonċernaw biss kwantitajiet limitati (inqas minn 7 % tal-esportazzjonijiet) u għalhekk ma kinux
biżżejjed biex jeliminaw il-marġini kumplessiv tad-dumping tal-produttur esportatur Ċiniż. Għalhekk, anki jekk
dawn il-valuri kellhom jiġu injorati, ma kinitx tinbidel il-kostatazzjoni li d-dumping kompla matul il-PIR.

(66)

It-tielet, rigward il-paragun ġust tat-tipi ta' prodotti, il-Kummissjoni ċċarat li d-determinazzjoni tal-marġini taddumping għal kull tip ta' prodott esportat minn produttur esporttur Ċiniż kien ibbażat fuq paragun tal-prezz talesportazzjoni mal-valur normali tal-istess tip ta' prodott, jew, fin-nuqqas ta' tip ta' prodott korrispondenti, talaktar prodott viċin li jixxiebaħ li ġew applikati għalih il-koeffiċjenti sabiex jirrifletti l-karatteristiċi ddefiniti millPCN. Għaldaqstant, il-prezzijiet ta' esportazzjoni ta' tipi regolari ta' prodotti ma ġewx ipparagunati mat-tipi ta'
prodotti speċjali. B'mod speċifiku, il-bejgħ domestiku Indjan komparabbli ma kienx jinkludi gradi speċjali talazzar tipikament użati fi prodotti speċjali militari jew nukleari. Il-Kummissjoni għalhekk ikkonkludiet li ma kien
hemm l-ebda riskju ta' paragun mhux ġust kif allega l-produttur esportatur Ċiniż. Fi kwalunkwe każ, anki jekk ilKummissjoni hija legalment obbligata li tiddetermina l-valur normali għal kull tip ta' prodott esportat lejn lUnjoni, instab li sar dumping anki meta ġew ikkunsidrati tipi ta' prodotti direttament korrispondenti. Dan wera li
l-għażla tat-tipi ta' prodotti li l-aktar jixxiebhu jew id-determinazzjonijiet tal-koeffiċjenti ma kinux ir-raġuni għallkostatazzjoni ġenerali ta' dumping.

(67)

Ir-raba', barra minn lista dettaljata tal-koeffiċjenti, il-Kummissjoni pprovdiet spjega ulterjuri dwar kif ġew
applikati l-koeffiċjenti għad-determinazzjoni tal-valuri normali fuq il-bażi ta' tip ta' prodott li jixxiebah sew fil-każ
ta' tipi ta' prodotti mingħajr tip ta' prodott direttament korrispondenti fil-pajjiż analogu. Il-lista sħiħa ta' PCNs flIstati Uniti tal-Amerka u fl-Unjoni u l-kalkoli tal-koeffiċjenti ma setgħux jiġu pprovduti għaliex id-divulgazzjoni
tagħhom kienet tirrikjedi li tiġi żvelata informazzjoni sensittiva ta' negozju tal-produtturi fl-Istati Uniti talAmerka u fl-Unjoni.

(68)

Il-ħames, il-Kummissjoni ċċarat li l-koeffiċjenti ġew stabbiliti bħala perċentwali li kienu jirriflettu d-differenzi
relattivi bejn it-tipi ta' prodotti, u mhux il-livelli assoluti tal-prezzijiet fl-Istati Uniti tal-Amerka. Għaldaqstant iddikjarazzjoni li l-livell assolut tal-prezz fl-Istati Uniti tal-Amerka kien neffaħ id-determinazzjoni tal-valur normali
ġiet miċħuda.

(69)

Is-sitta, il-Kummissjoni nnotat li t-tranżazzjoni ta' esportazzjoni speċifikata kienet tirrappreżenta biss volum żgħir
(inqas minn 3 % tal-esportazzjonijiet) u għalhekk anki jekk din it-tranżazzjoni kellha titneħħa, ma kinitx tibdel ilkostatazzjoni li d-dumping kompla matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami.
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(70)

Is-seba', kif spjegat fil-premessa (65), il-Kummissjoni pprovdiet, għal kull PCN esportat, firxiet tal-valur normali
u tal-marġini tad-dumping. Iċ-ċifri dettaljati tal-produttur ma setgħux jingħataw mingħajr ma tiġi divulgata d-data
kunfidenzjali tagħhom, għalhekk id-data ġiet ippreżentat f'firxiet.

(71)

It-tmienja, il-Kummissjoni indikat li kien meħtieġ li jiġi stabbilit valur normali u li ssir determinazzjoni taddumping għal kull tip ta' prodott esportat. Ma kienx hemm “preżunzjoni ta' ħtija” għaliex id-dumping ġie stabbilit
biss jekk il-prezz tal-esportazzjoni kien inqas mill-valur normali u kwalunkwe ammont negattiv ta' dumping ġie
kkunsidrat meta sar il-kalkolu tal-marġini ġenerali ta' dumping.

(72)

Fl-aħħar nett, ingħatat estensjoni għar-reazzjoni għall-kjarifiki ġodda spjegati fil-premessi (64) sa (70) li ngħataw
lill-produttur esportatur Ċiniż.

(73)

B'segwitu għall-kjarifiki addizzjonali, il-produttur esportatur Ċiniż kompla jikkontesta l-aspetti speċifiċi talparagun, id-determinazzjoni tad-dumping u rrepeta wħud mill-argumenti preċedenti tiegħu.

(74)

L-ewwel, huwa argumenta li kellhom isiru aġġustamenti għall-prezzijiet tal-pajjiż analogu abbażi tal-ekonomiji ta'
skala, il-livell tal-kummerċ, il-produttuvità aktar baxxa, l-ispejjez tal-bejgħ, ir-rata ta' rendiment u l-ispejjeż talmaterja prima. It-tieni, huwa ddikjara li l-kjarifiki li ngħataw xorta waħda ma ppermettewlux jifhem kif kienu
ġew iddeterminati l-valuri normali. It-tielet, huwa rrepeta t-talba tiegħu biex jikseb id-data dwar l-ispejjeż ta' kull
PCN tal-produtturi fl-Istati Uniti tal-Amerka u fl-Unjoni, għall-inqas il-firxiet tagħhom. Barra minn hekk huwa
talab informazzjoni dwar is-sors ta' kull koeffiċjent, u talab għad-divulgazzjoni tal-karatteristiċi tal-prodott. Irraba', huwa allega li kien hemm distorsjoni fil-koeffiċjenti minħabba l-preżenza ta' prodotti nukleari u militari flIstati Uniti tal-Amerka u fl-Unjoni. Il-ħames, huwa allega li l-koeffiċjenti applikati mill-Kummissjoni ma kinux
korretti. Huwa ppreżenta koeffiċjenti alternattivi, li l-użu tagħhom kien allegatament juri li ma kien sar ebda
dumping fl-esportazzjonijiet tiegħu lejn l-Unjoni. Alternattivament, huwa talab lill-Kummissjoni biex tagħmel
aġġustamenti fil-koeffiċjenti abbażi tal-metodu ta' produzzjoni użat, ix-xiri relatat jew it-tip ta' materja prima
użata. Is-sitta, huwa argumenta li anki kieku ġew osservati t-tipi ta' prodotti direttament korrispondenti, ilkostatazzjoni ta' dumping ma ħaditx kont tal-prezzijiet ġeneralment aktar baxxi fl-Indja, l-aġġustamenti għallprezzijiet fil-pajjiż analogu li kien iddikjara, u s-sitwazzjoni speċifika tal-produttur fil-pajjiż analogu.

(75)

Il-Kummissjoni eżaminat id-dikjarazzjonijiet addizzjonali fid-dettall.

(76)

L-ewwel, kif spjegat fil-premessa (35), il-prezzijiet domestiċi fl-Indja kienu r-riżultat ta' kompetizzjoni ġenwina
u għalhekk kienu kkunsidrati affidabbli. Id-dikjarazzjonijiet rigward id-distorsjonijiet tal-prezzijiet domestiċi flIndja kienu diġà indirizzati fil-premessa (42). It-talbiet ġodda għal aġġustamenti fil-prezzijiet domestiċi Indjani ma
ġewx sostanzjati mill-produttur esportatur Ċiniż u għalhekk ġew miċħuda.

(77)

It-tieni, il-Kummissjoni pprovdiet informazzjoni addizzjonali dettaljata dwar il-koeffiċjenti, is-sorsi tagħhom u lmetodu tal-kalkolu, kif spjegat fil-premessi (64) sa (71), u sussegwentement wieġbet għal sensiela ta' mistoqsijiet
tekniċi rigward il-metodu tal-kalkolu (1). Kif stipulat fil-premessa (83), il-Kummissjoni tipprovdi wkoll eżempju ta'
kif koeffiċjent ġie kkalkolat minn d-data tal-ispejjeż. Fl-eżempju, id-data tal-ispejjeż attwali ġiet espressa f'firxiet
sabiex tiġi protetta l-kunfidenzjalità tagħha skont l-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku. Għalhekk ġie konkluż li lproduttur esportatur Ċiniż kien kiseb biżżejjed informazzjoni li tippermettilu jintraċċa l-metodu tad-determi
nazzjoni tal-valuri normali.

(78)

It-tielet, it-talba għall-aċċess għal data addizzjonali tal-produtturi tal-Istati Uniti tal-Amerka u tal-Unjoni kienet
diġà ġiet miċħuda għar-raġunijiet spjegati fil-premessa (67). Li kieku ġie fornut is-sors ta' kull koeffiċjent kienet
tiġi żvelata informazzjoni dwar it-tipi ta' prodotti manifatturati minn kull produttur. Li kieku ġiet fornuta d-data
kollha fil-forma ta' firxiet ukoll kienet tkun ta' piż mhux raġonevoli, fid-dawl tal-volum kbir ta' data tal-ispejjeż
speċifika għal kull kumpanija (aktar minn 2 000 ringiela fuq 50 kolonna). Barra minn hekk, ġie nnutat li d-data
mitluba kienet tikkonċerna l-livell tal-ispejjeż ta' kull PCN. Il-livell tal-ispiża fih innifsu ma kellu ebda impatt fuq
id-determinazzjoni tal-valuri normali, minħabba li l-koeffiċjenti ġew applikati bħala proporzjonijiet (perċentwali),
mhux bħala valuri assoluti. Fi kliem ieħor, il-livell tal-ispejjeż għal kull PCN ma kellu ebda impatt fuq l-eżitu. Flaħħar nett, il-grad ta' preċiżjoni meħtieġa għall-kalkolu tal-koeffiċjenti ma setax jiġi rifless bl-użu ta' firxiet. Dan

(1) Il-korrispondenza mar-rappreżentanti legali tal-produttur esportatur Ċiniż fis-27 u d-29 ta' Diċembru 2017
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għaliex il-multiplikazzjoni trasversali tal-valuri espressi f'firxiet kien jagħti riżultat ta' firxa wiesgħa wisq sabiex
tkun sinifikanti. Filwaqt li d-data sottostanti tal-ispejjeż ma kinitx ġiet divulgata għal dawn ir-raġunijiet, ilkoeffiċjenti li attwalment irriżultaw ġew totalment żvelati. Fl-aħħar nett, il-prezzijiet tal-bejgħ domestiku Indjan
kienu pprovduti f'firxiet. Dan għaliex b'mod differenti mid-data tal-ispejjeż użata biex jiġu ddeterminati lkoeffiċjenti, il-prezzijiet Indjani ddeterminaw il-livell bażi tal-valuri normali. Għalhekk kien iġġustifikat li lproduttur esportatur Ċiniż jingħata aċċess biex jivverifika dik id-data.
(79)

Ir-raba', kif spjegat fil-premessa (30), il-tipi ta' prodotti militari u nukleri kienu parti mill-ambitu tal-prodott u ma
kienx hemm bażi biex l-ambitu tal-prodott jiġi ddefinit mill-ġdid. Il-karatteristiċi tal-prodott ġew riflessi flistruttura tal-PCN, li żgurat paragun ġust bejn it-tipi ta' prodotti, għar-raġunijiet spjegati fil-premessi (60) u (66).
Ma kien hemm l-ebda prova ta' xi distorsjonijiet. Barra minn hekk ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li xi
allegata distorsjoni setgħet kienet biżżejjed biex tibdel il-kostatazzjoni ġenerali li d-dumping kompla fil-perjodu
tal-investigazzjoni ta' rieżami. Għaldaqstant id-dikjarazzjonijiet rigward it-tipi ta' prodotti nukleari u militari ġew
miċħuda.

(80)

Il-ħames, fid-dawl tal-kummenti, il-koeffiċjenti użati għad-Dijametru estern u l-Grad tal-azzar ġew rieżaminati
u mmodifikati. Il-koeffiċjenti riveduti ġew divulgati, kif ukoll it-tibdil li rriżulta fil-marġini ta' dumping
individwali. Filwaqt li l-modifiki baxxew il-marġini ta' dumping ta' produttur esportatur Ċiniż, dawn ma kinux
biżżejjed biex jibdlu l-kostatazzjoni ġenerali li d-dumping kompla fil-PIR. B'kuntrast ma' dan, il-koeffiċjenti
alternattivi ppreżentati mill-produttur esportatur Ċiniż ma ġewx aċċettati, peress li dawn kienu bbażati fuq listi ta'
prezzijiet standard ta' produttur tal-Unjoni, minn perjodu ta' żmien barra mill-perjodu tal-investigazzjoni ta'
rieżami. Id-data attwali speċifika għall-kumpajini, mill-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami, kienet tikkostitwixxi
bażi aktar affidabbli għad-determinazzjoni tal-valur normali. It-talbiet biex jiġu aġġustati l-koeffiċjenti għallmetodu ta' produzzjoni, it-tip ta' materja prima u x-xiri relatat ma kinux sostanzjati u mhux speċifiċi, minħabba
li l-ebda wieħed mill-elementi speċifikati mill-produttur esportatur Ċiniż ma kellu influwenza fuq id-determi
nazzjoni tal-koeffiċjenti, u għalhekk ġew miċħuda.

(81)

Is-sitta, l-aġġustamenti ddikjarati ma ġewx sostanzjati u ma kien hemm ebda indikazzjoni li kienu sinifikanti
biżżejjed biex jaqilbu l-konstatazzjoni ta' dumping. Il-livell ġenerali tal-prezzijiet tal-esportazzjonijiet Indjani lejn
l-Unjoni ma kienx rilevanti, peress li d-determinazzjoni tal-valur normali kienet ibbażata fuq il-prezzijiet
domestiċi, mhux fuq il-prezzijiet ta' esportazzjoni, u fi kwalunkwe każ it-tqabbil ta' PCN ma' PVN kien iktar
preċiż minn paragun tal-prezzijiet medji minħabba l-firxa wiesgħa ta' tipi tal-prodotti u differenzi sostanzjali filprezzijiet bejniethom, li jistgħu ma jiġux riflessi fil-prezzijiet medji. B'konsegwenza ta' dan, it-talbiet ġew
miċħuda.

(82)

Fi stadju tard ħafna tal-investigazzjoni, produttur esportatur Ċiniż talab għal tieni seduta ta' smigħ mal-Uffiċjal
tas-Seduta peress li ddikjara ksur tad-drittijiet ta' difiża tiegħu peress li deherlu li ma kienx irċieva spjegazzjoni
suffiċjenti dwar il-metodoloġija segwita mill-Kummissjoni għad-determinazzjoni ta' dumping, b'mod aktar
speċifiku kif ġew stabbiliti u applikati l-koeffiċjenti biex jiġu stabbiliti l-valuri normali. Huwa talab ukoll li lpartijiet interessati l-oħra, jiġifieri l-produtturi tal-Unjoni, il-produttur tal-pajjiż analogu mill-Indja u l-produtturi
Amerikani li kkoperaw, jattendu din il-laqgħa. Madankollu, ħadd minn dawn il-partijiet interessati ma aċċetta listedina.

(83)

Wara s-seduta ta' smigħ, l-Uffiċjal tas-Seduta għamel ċerti rakkomandazzjonijiet fejn ta struzzjonijiet lillKummissjoni biex tispjega ulterjorment il-metodoloġija segwita, filwaqt li tissupplimenta d-divulgazzjonijiet u lispjegazzjonijiet addizzjonali magħmula aktar kmieni fil-proċedura. B'konsegwenza ta' dan, il-Kummissjoni
għamlet divulgazzjoni supplimentari limitata għall-punti identifikati mill-Uffiċjal tas-Seduta bħala li possibbilment
jinterferixxu mad-drittijiet ta' difiża u stiednet lill-produttur esportatur biex jikkummenta fuq dawn il-punti. Ilkontenut ta' din id-divulgazzjoni supplimentari huwa stipulat fil-permessi (53), (77), (78) u (80). L-aġġustament
ipprovdut minħabba l-kummenti tal-produttur esportatur, barra minn hekk, irriżulta f'marġini medju ta' dumping
aktar baxx għall-produtturi esportaturi Ċiniżi: il-marġini tad-dumping ġie mnaqqas għall-firxa ta' [25 % sa 35 %],
kif stipulat fil-premessa (61), ftit inqas mill-firxa ta' [30 % sa 40 %] inizjalment ikkalkolata fl-istadju taddivulgazzjoni definittiva. Il-livell preċiż tal-marġini ta' dumping ma kellu l-ebda impatt fuq il-produtturi
esportaturi, minħabba li l-livell tal-miżuri ma kienx affettwat minn rieżami ta' skadenza, kif indikat filpremessa (195).

(84)

Il-Kummissjoni tat lill-produtturi esportaturi Ċiniżi biżżejjed żmien biex jikkummentaw dwar elementi
addizzjonali divulgati lilhom.

(85)

Fis-sottomissjoni tiegħu, madankollu, produttur esportatur Ċiniż ma llimitax ruħu għal kummenti dwar il-punti
mqajma mill-Uffiċjal tas-Seduta li għalihom l-Kummissjoni pprovdiet spjegazzjonijiet addizzjonali. Minflok, huwa
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għal darb'oħra xeħet dubji fuq il-metodoloġija segwita mill-Kummissjoni billi kkontesta l-ispjegazzjonijiet diġà
mogħtija aktar kmieni fil-proċedura, kif deskritt fil-premessi minn (59) sa (83). Barra minn hekk, tard il-Ġimgħa
waranofsinhar tas-26 ta' Jannar 2018 qabel l-iskadenza għall-kummenti t-Tnejn 29 ta' Jannar 2018, huwa ressaq
għadd ta' mistoqsijiet u talbiet, li qatt qabel ma kienu tqajmu matul il-proċedura jew quddiem l-Uffiċjal tas-Smigħ,
u argumenta li n-nuqqas ta' tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet u ta' żvelar dwarhom jikser id-drittijiet ta' difiża
tiegħu.

(86)

Fit-tweġiba tagħha, il-Kummissjoni l-ewwel fakkret li passi legali u proċedurali u l-iskadenzi għall-konklużjoni ta'
investigazzjoni ta' rieżami ma kinux jippermettulha taċċetta li jkomplu jsiru argumenti, talbiet u mistoqsijiet fi
stadju avvanzat tal-proċedura peress li dan jipperikola l-konklużjoni f'waqtha tal-investigazzjoni speċjalment meta
kien hemm biżżejjed opportunità u żmien biex il-partijiet jikkummentaw aktar kmieni. Dan kien aktar u aktar
minnu f'dan il-każ fejn il-metodoloġija ġiet spjegata fit-tul matul diversi seduti u f'dokumenti multipli ta'
divulgazzjoni lill-partijiet interessati. Huwa għal dawn ir-raġunijiet li l-Kummissjoni, b'mod espliċitu, fil-kjarifiki
tagħha ta' wara s-smigħ, talbet lill-produttur esportatur Ċiniż biex jillimita l-kummenti tiegħu għall-kwistjonijiet
speċifiċi li għalihom kien allega ksur tad-drittijiet tad-difiża tiegħu quddiem l-Uffiċjal tas-Smigħ, u li skont liema
kwistjonijiet kien irċeva kjarifiki ulterjuri. Il-produttur esportatur Ċiniż ma weriex kif id-drittijiet ta' difiża tiegħu
kienu ġew miksura, u lanqas ma ssostanzja kif il-punti mqajma setgħu jaffettwaw il-kostatazzjonijiet ġenerali talinvestigazzjoni.

(87)

Apparti li kkontesta l-metodoloġija għad-determinazzjoni tal-valur normali, il-produttur esportatur Ċiniż kompla
jsostni li l-marġini ta' dumping tiegħu kien minfuħ minn paragun bejn pajpijiet għall-użu militari u nukleari
u pajpijiet għall-użu komuni. Madankollu, kif spjegat fil-premessa (79), ma sar l-ebda paragun bħal dan u ma ġie
ddeterminat l-ebda valur normali għal dawn it-tipi speċifiċi ta' prodotti.

(88)

Barra minn hekk, il-produttur esportatur, għall-ewwel darba f'dan l-istadju avvanzat tal-proċediment, talab li jsir
aġġustament għal paragun ġust tal-prezzijiet abbażi tal-allegazzjoni li l-produttività tiegħu kienet darbtejn
u nofs (2,5) dik tal-produttur analogu Indjan. Huwa enfasizza wkoll il-marġini tal-profitt tal-produttur Indjan
u talab li jsir aġġustament 'l isfel tad-determinazzjoni tal-valur normali fuq il-bażi li l-bejgħ domestiku fl-Indja
matul l-RIP iġġenera aktar profitt mill-profitt fil-mira stabbilit għall-industrija tal-Unjoni fl-investigazzjoni
oriġinali. Iż-żewġ talbiet flimkien kienu jammontaw għal aġġustament 'l isfel tal-valuri normali bi 28 %, u b'hekk
jinħoloq allegat marġini ta' dumping negattiv.

(89)

L-ewwel talba tressqet fi stadju fejn il-verifika kienet saret impossibbli. Fi kwalunkwe każ, anki jekk l-ewwel talba
kienet saret fi stadju aktar bikri tal-proċediment, ma kinitx korroborata minn evidenza u għaldaqstant ma kinitx
tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 6(8) tar-Regolament bażiku. It-tieni talba kienet bla bażi, peress li l-valur
normali kien ibbażat fuq il-prezzijiet attwali tal-bejgħ domestiku tal-produttur fil-pajjiż analogu, kif stipulat filpremessi minn (48) sa (51), u mhux mibnija fuq il-bażi tal-ispejjeż u l-profitti. Il-profittabilità tal-bejgħ domestiku
tal-produttur fil-pajjiż analogu kienet ikkunsidrata fid-determinazzjoni li l-bejgħ domestiku sar fl-andament
normali tal-kummerċ, kif spjegat fil-premessa (50). B'kuntrast, il-profitt fil-mira tal-industrija tal-Unjoni kien
jirrifletti l-profitt li seta' jinkiseb fin-nuqqas ta' importazzjonijiet oġġett ta' dumping. Bħala tali, il-profittabilità
domestika u l-qligħ fil-mira tal-industrija tal-Unjoni ma kinux paragunabbli. Għaldaqstant iż-żewġ pretensjonijiet
ma ntlaqgħux. Bħala riżultat tar-rifjut ta' aġġustament ta' 28 %, kif ukoll tal-kalkolu ta' dumping alternattiv talesportatur produttur Ċiniż, anki jekk mod ieħor aċċettat, ma kienx ibiddel il-konklużjoni li d-dumping kompla
fil-PIR.

(90)

Waqt is-seduta tal-5 ta' Frar 2018, l-istess produttur esportatur Ċiniż ripetutament irrefera għad-deċiżjoni talKorp tal-Appell tad-WTO dwar l-importazzjonijiet ta' Qfieli miċ-Ċina (il-kawża DS397). Huwa allega li, abbażi ta'
dik is-sentenza, il-Kummissjoni kien imissha kkomunikat kull spiża, prezz u valur normali ta' kull tip ta' prodott
tal-produttur Indjan fil-pajjiż analogu, tal-produtturi tal-Istati Uniti li kkooperaw u tal-industrija tal-Unjoni,
u allega li altrimenti kienu nkisru d-drittijietta' difiża tiegħu.

(91)

Madankollu, il-Kummissjoni nnutat li s-sentenza ordnat id-divulgazzjoni tal-metodoloġija tad-determinazzjoni talvalur normali biss għat-tipi ta' prodotti esportati mill-produttur Ċiniż, biex b'hekk tiġi żgurata kopertura sħiħa
tal-esportazzjonijiet. Min-naħa l-oħra, id-deċiżjoni ma implikatx li data kunfidenzjali tal-kumpanija fuq l-attività
sħiħa tal-partijiet kollha għandha ssir disponibbli lill-produttur esportatur. Għalhekk it-talba ġiet miċħuda.
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(92)

Waqt is-seduta tal-5 ta' Frar 2018, l-istess produttur esportatur Ċiniż kompla jallega li anki l-koeffiċjenti riveduti
stabbiliti mill-Kummissjoni kienu żbaljati. Huwa kkontesta l-koeffiċjenti riveduti tal-grad tal-azzar u l-koeffiċjenti
għall-iċken dijametri. Huwa sostna li kull koeffiċjent determinat abbażi tad-data tal-produtturi esportaturi tal-Istati
Uniti kellu jkun ibbażat fuq ipprezzar standard. Huwa ppreżenta kalkolu alternattiv tad-dumping bl-użu talkoeffiċjenti alternattivi, li wrew dumping negattiv minħabba l-aġġustament ta' 28 % spjegat fil-premessi (88)
sa (89).

(93)

Il-Kummissjoni kompliet tiċħad il-koeffiċjenti alternattivi minħabba li kienu bbażati fuq listi ta' prezzijiet
standard, minn perjodu ta' żmien differenti mill-PIR, kif spjegat fil-premessa (80). Il-Kummissjoni kkonfermat li
f'investigazzjonijiet antidumping jenħtieġ li jintużaw l-ispejjeż attwali b'mod obbligatorju, jiġifieri l-ispejjeż
standard aġġustati skont il-kwantità u varjazzjonijiet fil-prezz. Barra minn hekk, il-koeffiċjenti riveduti kienu
ġeneralment skont il-koeffiċjenti alternattivi mressqa mill-produttur esportatur Ċiniż. Fi kwalunkwe każ, ilkoeffiċjenti alternattivi waħedhom, anki kieku ġew aċċettati, ma kinux biżżejjed biex ibiddlu l-kostatazzjoni li ddumping kompla fil-PIR.

3.2. Probabbiltà ta' kontinwazzjoni tad-dumping mir-RPĊ
(94)

Wara li nstab li kien qed isir dumping matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami, il-Kummissjoni investigat ilprobabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' dumping, fin-nuqqas ta' miżuri. L-elementi addizzjonali li jmiss ġew analizzati:
il-kapaċità tal-produzzjoni u l-kapaċità żejda fir-RPĊ, il-komportament ta' pprezzar tal-produtturi fir-RPĊ lejn
swieq oħra, u l-attraenza tas-suq tal-Unjoni.

3.2.1. Kapaċità ta' produzzjoni u kapaċità żejda fir-RPĊ
(95)

Instab li r-rata tal-użu tal-kapaċità taż-żewġ produtturi Ċiniżi fil-kampjun kienet fil-firxa ta' [40 % sa 60 %]. Ilkapaċità żejda nstab li kienet fil-firxa ta' [40 000 sa 50 000 tunnellata] għaż-żewġ produtturi fil-kampjun. Dan
huwa ekwivalenti għal [30 % sa 50 %] tal-konsum tal-Unjoni. Barra minn hekk, instab li kien hemm pjanijiet biex
tinbena kapaċità addizzjonali.

(96)

Skont l-istima tal-applikant il-kapaċità totali tal-produtturi kollha fir-RPĊ kienet aktar minn miljun tunnellata.
Abbażi tar-rata tal-użu tal-kapaċità tal-produtturi fil-kampjun, il-kapaċità żejda totali fir-RPĊ kienet stmata għal
madwar 500 000 tunnellata, aktar minn erba' darbiet il-konsum tal-Unjoni. Anke kieku r-rati ta' użu tal-kapaċità
tal-produtturi esportaturi l-oħra kienu ogħla minn dawk tal-produtturi fil-kampjun, il-kapaċità żejda totali Ċiniża
xorta kienet tkun sinifikanti u ekwivalenti għal aktar mill-konsum totali tal-Unjoni.

(97)

Skont l-istima tal-applikant il-konsum domestiku totali fir-RPĊ li kien 310 000 tunnellata fuq il-bażi talproduzzjoni domestika, l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet Ċiniżi. Peress li l-kapaċità żejda kienet tikkor
rispondi għal aktar minn 150 % tal-konsum domestiku Ċiniż stmat, tqies li ma kienx probabbli li l-konsum
domestiku fir-RPĊ seta' jiżdied b'150 % u jassorbixxi l-kapaċità żejda kbira.

(98)

Għalhekk ġie konkluż li kien hemm kapaċità żejda sinifikanti li għall-anqas parti minnha setgħet tiġi diretta lejn
is-suq tal-Unjoni li kieku l-miżuri kontra r-RPĊ kellhom jitħallew jiskadu.

3.2.2. Imġiba tal-prezzijiet tal-RPĊ għal swieq oħra
(99)

Miżuri antidumping fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat mir-RPĊ kienu fis-seħħ fl-Unjoni Ekonomika
Ewrasjatika (il-Belarussja, il-Każakistan u r-Russja) u l-Ukrajna. Dawn il-miżuri wrew l-eżistenza ta' dumping millindustrija Ċiniża kollha kemm hi fir-rigward tal-prodott ikkonċernat fuq swieq oħra.

(100) Barra minn hekk, nstab li l-esportazzjonijiet Ċiniżi lejn il-pajjiżi terzi kollha kienu magħmula b'mod ġenerali bi
prezzijiet aktar baxxi minn dawk tal-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni. Abbażi tal-istatistika tal-esportazzjoni Ċiniża,
il-prezzijiet medji tal-esportazzjonijiet Ċiniżi lejn pajjiżi terzi kienu 23 % aktar baxxi mill-prezzijiet talesportazzjoni lejn l-Unjoni.
(101) Il-Kummissjoni kkonkludiet li, jekk il-miżuri attwali kellhom jiġu revokati, x'aktarx li l-produtturi esportaturi
Ċiniżi kienu jirridirezzjonaw l-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni bi prezzijiet oġġett ta' dumping.
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3.2.3. Attrattività tas-suq tal-Unjoni
(102) Id-daqs tas-suq tal-Unjoni kien aktar minn 100 000 tunnellata, li huwa stmat it-tieni l-akbar fid-dinja wara r-RPĊ,
u akbar minn dak tal-Istati Uniti tal-Amerka. B'hekk is-suq tal-Unjoni kien diġà, minħabba d-daqs tiegħu, suq
attraenti għall-esportaturi Ċiniżi.
(103) It-tieni nett, instab li l-prezzijiet medji tal-esportazzjonijiet Ċiniżi lejn l-Unjoni kienu ogħla ħafna mill-prezzijiet
medji tal-esportazzjoni Ċiniżi lejn swieq oħra, li kienet prova oħra ta' kemm hu attraenti s-suq tal-Unjoni. Kif
spjegat fil-premessa (100), il-prezzijiet tal-esportazzjoni Ċiniżi lejn pajjiżi terzi kienu 23 % aktar baxxi millprezzijiet tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni.
(104) It-tielet nett, il-miżuri antidumping fis-seħħ fi swieq oħrajn bħar-Russja u l-Ukrajna rrestrinġew il-firxa ta' swieq
oħra disponibbli għall-esportazzjonijiet Ċiniżi. Għalhekk, huwa probabbli li jekk il-miżuri jitħallew jiskadu, lesportazzjonijiet Ċiniżi jkunu diretti mill-ġdid lejn is-suq tal-Unjoni u x'aktarx li jilħqu sehem mis-suq eqreb lejn
is-sehem li kellhom qabel l-impożizzjoni tal-miżuri, li kien ta' 18 %.
(105) Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni kkonkludiet li s-suq tal-Unjoni x'aktarx ikun destinazzjoni attraenti ħafna
għall-esportazzjonijiet Ċiniżi, f'każ li l-miżuri jitneħħew.

3.3. Konklużjoni dwar il-probabbiltà ta' tkomplija tad-dumping
(106) L-investigazzjoni wriet li matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami l-importazzjonijiet Ċiniżi komplew jidħlu
fis-suq tal-Unjoni bi prezzijiet li huma l-oġġett ta' dumping. Din l-investigazzjoni wriet ukoll li l-kapaċità żejda
fir-RPĊ kienet ferm sinifikanti meta mqabbla mal-konsum tal-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta'
rieżami. Għall-anqas parti minn din il-kapaċità żejda x'aktarx tkun diretta lejn is-suq tal-Unjoni jekk il-miżuri
jitħallew jiskadu.
(107) Barra minn hekk, swieq oħra kellhom fis-seħħ miżuri antidumping applikabbli għal importazzjonijiet tal-prodott
ikkonċernat mir-RPĊ, u l-prezzijiet ta' esportazzjoni Ċiniżi lejn swieq oħra kienu aktar baxxi mill-prezzijiet għallUnjoni. L-imġiba tal-ipprezzar tal-esportazzjonijiet Ċiniżi fi swieq terzi ssostni l-probabbiltà li d-dumping lejn lUnjoni ikompli, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.
(108) Fl-aħħar nett, l-attrattività tas-suq tal-Unjoni f'dak li jirrigwarda daqs u prezzijiet, u l-fatt li swieq oħra għadhom
magħluqa minħabba l-miżuri antidumping, indikaw li x'aktarx li l-esportazzjonijiet Ċiniżi jkunu diretti lejn is-suq
tal-Unjoni, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.
(109) Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li hemm probabbiltà qawwija li r-revoka tal-miżuri
antidumping tirriżulta f'żieda sinifikanti f'importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mir-RPĊ lejn l-Unjoni.

4. SITWAZZJONI TAS-SUQ TAL-UNJONI
4.1. Definizzjoni tal-industrija tal-Unjoni u tal-produzzjoni tal-Unjoni
(110) Il-prodott simili kien manifatturat minn 23 produttur magħruf, uħud minnhom relatati ma' xulxin, fl-Unjoni
matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami. Huma jikkostitwixxu l-industrija tal-Unjoni fis-sens talArtikolu 4(1) tar-Regolament bażiku.
(111) Il-produzzjoni totali tal-Unjoni matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami kienet stabbilita għal madwar
117 000 tunnellata abbażi ta' data pprovduta mill-applikant.
(112) Il-kumpaniji fil-kampjun fl-investigazzjoni jirrappreżentaw 54 % tal-produzzjoni tal-Unjoni u 55 % tal-bejgħ talUnjoni. Id-data tal-kampjun hija għalhekk rappreżentattiva tas-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni.
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4.2. Konsum tal-Unjoni
(113) Il-Kummissjoni stabbiliet il-konsum tal-Unjoni fuq il-bażi ta' (i) il-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq
tal-Unjoni fuq il-bażi tad-data pprovduta mill-applikant u (ii) l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi li jinsabu filbażi tad-data tal-Eurostat. Din il-bażi tad-data pprovdiet l-aktar data preċiża peress li, barra l-importazzjonijiet taħt
ir-reġim normali, inkludiet ukoll l-importazzjonijiet fir-reġim ta' proċessar attiv.
(114) Il-konsum tal-Unjoni żviluppa kif ġej:

Tabella 1
Il-konsum tal-Unjoni (tunnellati metriċi)

Konsum totali tal-Unjoni
Indiċi (2013 = 100)

2013

2014

2015

PIR

108 152

116 718

111 324

104 677

100

108

103

97

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju, data tal-applikant u l-bażi tad-data tal-Eurostat

(115) Għalkemm il-konsum tal-Unjoni żdied bi 8 % fl-2014, dan imbagħad naqas bi 11 % bejn l-2014 u l-perjodu talinvestigazzjoni ta' rieżami. Dan it-tnaqqis kien prinċipalment minħabba tnaqqis f'investiment fl-industrija taż-żejt
u tal-gass, li hija waħda mill-akbar industriji utenti.

4.3. Importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat
4.3.1. Volum u sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat
(116) Il-Kummissjoni stabbiliet il-volum tal-importazzjonijiet fuq il-bażi tal-informazzjoni abbażi ta' data tal-Eurostat
(fil-livell ta' 10 ċifri). Madankollu, deher ċar minn tqassim tal-pajjiżi ta' oriġini tal-importazzjonijiet fil-bażi taddata tal-Eurostat li xi pajjiżi inklużi ma kinux il-manifatturi ta' SSSPT. Għalhekk, l-importazzjonijiet minn dawn ilpajjiżi kienu esklużi għall-finijiet ta' din l-investigazzjoni minħabba li b'mod ċar ma kinux relatati mal-prodott
ikkonċernat. Dettalji rilevanti kienu disponibbli għal spezzjoni mill-partijiet interessati fil-fajl miftuħ. Id-data li
tirrigwarda r-RPĊ, l-Indja, l-Ukrajna u pajjiżi oħra manifatturi ta' SSSPT ma kinitx teħtieġ korrezzjoni.
(117) Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet kien stabbilit ukoll abbażi tad-dejta kkoreġuta tal-Eurostat.
(118) L-importazzjonijiet fl-Unjoni mir-RPĊ żviluppaw kif ġej:

Tabella 2
Volum ta' importazzjoni (f'tunnellati metriċi) u sehem mis-suq
2013

2014

2015

PIR

2 437

1 804

1 951

2 317

Indiċi (2013 = 100)

100

74

80

95

Sehem mis-suq (%)

2,3

1,5

1,8

2,2

1 173

1 120

1 014

820

Volum tal-importazzjonijiet mir-RPĊ (tunnellati)

Volum tal-importazzjonijiet mir-RPĊ bl-esklużjoni
ta' proċessar attiv
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2013

2014

2015

PIR

Indiċi (2013 = 100)

100

95

86

70

Sehem mis-suq (%)

1,1

1

0,9

0,8

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju, data tal-applikant u l-bażi tad-data tal-Eurostat

(119) Matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, il-volum tal-importazzjonijiet mir-RPĊ kien baxx. Importazzjonijiet totali
mir-RPĊ kienu jirrappreżentaw sehem mis-suq ta' madwar 2 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Dawn
kienu jirrappreżentaw sehem mis-suq ta' madwar 1 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni jekk ma jiġix
ikkunsidrat l-ipproċessar attiv. Il-volumi importati taħt reġim ta' proċessar attiv ġew esportati mill-ġdid fi prodotti
lesti bħal tagħmir għat-trasferiment tas-sħana.
(120) Il-livelli ta' importazzjoni kienu f'dan il-livell baxx sa mill-impożizzjoni tal-miżuri oriġinali fl-2011 u li għalhekk
jista' jiġi preżunt li huwa r-riżultat tal-miżuri antidumping fis-seħħ.
4.3.2. Prezzijiet tal-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat u t-twaqqigħ tal-prezz
(121) Bħala rimarka preliminari, huwa nnutat li l-prezzijiet medji tal-prodott ikkonċernat jistgħu ma jkunux rappreżen
tattivi għal kull tip ta' prodott minħabba l-firxa wiesgħa tagħhom u d-differenza sostanzjali fil-prezz bejniethom.
Madankollu, dawn huma ppreżentati hawn taħt.
Tabella 3
Prezzijiet medji tal-importazzjonijiet mir-RPĊ

Prezz
medju
(EUR/tunnellata)

tal-importazzjonijiet

Indiċi
Reġim normali (EUR/tunnellata)
Indiċi
Reġim ta' proċessar attiv (EUR/tunnellata)
Indiċi

mir-RPĊ

2013

2014

2015

PIR

5 288

6 911

6 604

4 615

100

131

125

87

5 711

6 146

6 442

5 420

100

108

113

95

4 895

8 162

6 780

4 174

100

167

138

85

Sors: Bażi tad-data TARIC

(122) Il-prezzijiet medji mir-RPĊ matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni naqsu bi 13 %.
(123) Il-produtturi esportaturi li kkooperaw kienu jirrappreżentaw 56 % tal-importazzjonijiet miċ-Ċina u kellhom
sehem mis-suq ta' madwar 1 % fil-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami.
(124) Il-Kummissjoni ivvalutat it-twaqqigħ tal-prezz matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami billi qabblet ilprezzijiet tal-bejgħ medji ponderati għal kull tip ta' prodott tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun mitluba lil
klijenti mhux relatati fis-suq tal-Unjoni, aġġustati għal livell tal-prezz mill-fabbrika; kif ukoll il-prezzijiet medji
ponderati korrispondenti fil-livell CIF fil-fruntiera tal-Unjoni għal kull tip ta' prodott tal-importazzjonijiet millprodutturi inklużi fil-kampjun lill-ewwel klijent indipendenti fis-suq tal-Unjoni, bl-aġġustamenti xierqa għallkostijiet ta' wara l-importazzjoni. It-tqabbil tal-prezzijiet sar abbażi tat-tipi ta' tranżazzjonijiet, debitament
aġġustamenti fejn meħtieġ, u wara t-tnaqqis tar-ribassi u tal-iskontar. Ir-riżultat tat-tqabbil ġie espress bħala
perċentwal tal-fatturat tal-produtturi tal-Unjoni matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.
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(125) Produttur esportatur Ċiniż sostna li jista' jkun hemm distorsjoni fit-tqabbil tal-prezz, peress li l-bejgħ tal-Unjoni
kien jinkludi prodotti ta' kwalità għolja għal użu nukleari jew militari li ġew imqabbla ma' prodotti Ċiniżi
regolari. Huwa kkritika l-istruttura tat-tip ta' prodott, billi allega li din ma kinitx tirrifletti kif suppost dawn iddifferenzi. Madankollu, is-sistema tat-tip ta' prodott żgurat li dawn it-tipi ta' prodotti mmanifatturati millindustrija tal-Unjoni ma ġewx imqabbla mat-tipi ta' prodotti importati mill-produtturi esportaturi Ċiniżi. Dan
għaliex dawn il-prodotti speċjali manifatturati mill-industrija tal-Unjoni kienu jingħataw kodiċi differenti fil-qasam
tal-grad tal-azzar.
(126) Fuq il-bażi tal-metodoloġija ta' hawn fuq, l-importazzjonijiet waqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni b'medja
ta' 44 %. Anke bid-dazji antidumping miżjuda (dan mhuwiex il-każ jekk ikun jikkonċerna l-importazzjonijiet taħt
reġim ta' proċessar attiv), il-prezz medju ta' dawn l-importazzjonijiet Ċiniżi waqqgħu l-prezzijiet tal-industrija talUnjoni bi 32 %.
(127) Produttur esportatur Ċiniż iddikjara li waħda mit-tranżazzjonijiet ta' bejgħ tiegħu kienet ġiet identifikata b'mod
żbaljat bħala tranżazzjoni ta' proċessar attiv meta ma kinitx. Peress li t-tranżazzjoni inkwistjoni (waħda minn
iktar minn 100 tranżazzjoni b'kollox) kienet tikkonċerna inqas minn 3 % tal-bejgħ tiegħu lejn l-Unjoni, din ma
kellhiex impatt sinifikanti fuq il-marġini kkwotati fil-premessa (126) hawn fuq.
4.3.3. Importazzjonijiet minn pajjiżi terzi
(128) It-tabella li ġejja turi l-iżvilupp tal-importazzjonijiet lejn l-Unjoni minn pajjiżi terzi oħrajn matul il-perjodu taħt
kunsiderazzjoni f'termini ta' volumi u sehem mis-suq, kif ukoll il-prezz medju ta' dawn l-importazzjonijiet. Ilkumment dwar l-utilità ta' prezzijiet medji magħmul fil-premessa (121) japplika hawnhekk ukoll.
Tabella 4
Importazzjonijiet minn pajjiżi terzi
Pajjiż

L-Indja

2013

2014

2015

PIR

13 531

17 230

18 911

19 845

Indiċi

100

127

140

147

Sehem mis-suq (%)

12,5

14,8

17,0

19,0

5 315

4 790

5 217

4 519

100

90

98

85

10 170

12 535

12 201

11 870

Indiċi

100

123

120

117

Sehem mis-suq (%)

9,4

10,7

11,0

11,3

7 276

6 984

6 706

6 069

100

96

92

83

3 731

3 526

3 481

3 166

Indiċi

100

95

93

85

Sehem mis-suq (%)

3,4

3

3.1

3

Volum f'tunnellati

Prezz medju
(EUR/tunnellata)
Indiċi
L-Ukrajna

Volum f'tunnellati

Prezz medju
(EUR/tunnellata)
Indiċi
Ir-Repubblika tal-Korea

Volum f'tunnellati
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2013

2014

2015

PIR

6 614

6 124

6 537

6 599

100

93

99

100

3 062

4 647

3 280

3 113

Indiċi

100

152

107

102

Sehem mis-suq (%)

2,8

4

2,9

3

15 442

12 181

14 801

15 503

100

79

96

100

3 605

4 980

4 602

3 052

Indiċi

100

138

128

85

Sehem mis-suq (%)

3,3

4,3

4,1

2,9

7 762

5 477

6 359

8 021

100

71

82

103

7 267

10 257

8 740

4 019

Indiċi

100

141

120

55

Sehem mis-suq (%)

6,7

8,8

7,9

3,8

6 614

6 124

6 537

6 599

100

93

99

100

41 366

53 175

51 215

45 065

Indiċi

100

129

124

109

Sehem mis-suq (%)

38,2

45,6

46,0

43,1

7 434

6 616

6 570

6 454

100

89

88

87

Prezz medju
(EUR/tunnellata)
Indiċi
L-Istati Uniti talAmerka

Volum f'tunnellati

Prezz medju
(EUR/tunnellata)
Indiċi
Il-Ġappun

Volum f'tunnellati

Prezz medju
(EUR/tunnellata)
Indiċi
Pajjiżi terzi oħra

Volum f'tunnellati

Prezz medju
(EUR/tunnellata)
Indiċi
Total tal-pajjiżi terzi
kollha ħlief il-pajjiż
ikkonċernat

Volum f'tunnellati

Prezz medju
(EUR/tunnellata)
Indiċi
Sors: Bażi tad-data TARIC

(129) Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi għajr għall-pajjiż ikkonċernat laħaq 43,1 % tal-konsum
totali tal-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami. L-akbar sehem mis-suq huwa rappreżentat minn
importazzjonijiet mill-Indja (19 % tal-konsum totali fl-Unjoni). Importazzjonijiet sostanzjali oħra fil-perjodu ta'
investigazzjoni tar-rieżami ġew mill-Ukrajna (11,3 % tas-sehem mis-suq).
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(130) Il-prezzijiet medji li bihom dawn l-importazzjonijiet daħlu fl-Unjoni kienu relattivament baxxi meta mqabbla
mal-medja tal-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni. L-importazzjonijiet mill-Indja kellhom prezz medju tal-bejgħ
għal kull unità partikolarment baxx ta' EUR 4 519 għal kull tunnellata fil-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami.
(131) Żewġ produtturi esportaturi Ċiniżi kkumentaw li l-prezz medju ta' esportazzjoni tal-produtturi Ċiniżi kien iktar
baxx mill-prezzijiet ta' importazzjoni Ċiniżi. Kif spjegat fil-premessa (121) hawn fuq, il-prezzijiet medji mhux
neċessarjament jiffurmaw bażi ġusta u sinifikanti għall-paragun tal-prezzijiet. L-analiżi tal-Kummissjoni dwar ittwaqqigħ tal-prezzijiet tal-importazzjonijiet Ċiniżi (fil-premessa (126)) saret fuq il-bażi ta' tip b'tip. Ma kienet
disponibbli ebda data fuq il-bażi ta' tip b'tip għall-investigazzjoni fuq l-importazzjonijiet Indjani lejn l-Unjoni.
4.4. Qagħda ekonomika tal-industrija tal-Unjoni
4.4.1. Rimarki ġenerali
(132) B'konformità mal-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku, l-analiżi tal-impatt li għandhom l-importazzjonijiet li
huma l-oġġett ta' dumping fuq l-industrija tal-Unjoni tinkludi evalwazzjoni tal-indikaturi ekonomiċi kollha li
għandhom effett fuq l-istat tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.
(133) Għall-analiżi tad-dannu, il-Kummissjoni għamlet distinzjoni bejn indikaturi tad-dannu makroekonomiċi u mikroe
konomiċi. Il-Kummissjoni evalwat l-indikaturi makroekonomiċi fuq il-bażi tad-data pprovduta minn ESTA. Iddejta hija relatata għall-produtturi magħrufa kollha tal-Unjoni. Il-Kummissjoni evalwat l-indikaturi mikroeko
nomiċi abbażi tad-data inkluża fit-tweġibiet għall-kwestjonarju mill-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun li ġew
ivverifikati. Iż-żewġ settijiet ta' data nstabu li huma rappreżentattivi tas-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija talUnjoni.
(134) L-indikaturi makroekonomiċi huma: il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità, il-volum talbejgħ, is-sehem mis-suq, it-tkabbir, l-inventarji, l-impjiegi, il-produttività, id-daqs tal-marġini tad-dumping u lirkupru mid-dumping tal-passat.
(135) L-indikaturi mikroekonomiċi huma: il-prezzijiet medji ta' kull unità, il-kost ta' kull unità, il-kostijiet lavorattivi, ilprofittabbiltà, il-fluss tal-flus, l-investimenti, ir-redditu fuq l-investiment, u l-kapaċità li jiġi ġġenerat il-kapital.
4.4.2. Indikaturi makroekonomiċi
4.4.2.1. I l- pro d u zz jon i , i l- k a pa ċi tà tal -prod uzz jon i u l -u żu ta l-kapaċ i tà
(136) Il-produzzjoni totali, il-kapaċità ta' produzzjoni u l-użu tal-kapaċità tal-Unjoni żviluppaw kif ġej matul il-perjodu
taħt kunsiderazzjoni:
Tabella 5
Produzzjoni, kapaċità tal-produzzjoni u użu tal-kapaċità
2013

2014

2015

PIR

146 346

164 008

132 541

117 034

100

112

91

80

242 821

249 029

247 420

248 575

Indiċi

100

103

102

102

Użu tal-kapaċità

60

66

54

47

Indiċi

100

109

89

78

Volum ta' produzzjoni (f'tunnellati)
Indiċi
Kapaċità ta' produzzjoni (f'tunnellati)

Sors: Tweġiba għall-kwestjonarju tal-ESTA li jkopri l-produtturi kollha tal-Unjoni
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(137) Il-volum tal-produzzjoni naqas b'20 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni bl-akbar tnaqqis fl-2015.
(138) Il-kapaċità tal-produzzjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami żdied bi ftit, bi 2 %, matul il-perjodu
taħt kunsiderazzjoni. Din iż-żieda kienet dovuta għal investimenti f'impjanti u tagħmir li wasslu għal ftit titjib fleffiċjenza.
(139) L-użu ta-kapaċità naqas bi ftit matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. It-tnaqqis ta' 22 % tal-kapaċità tal-użu
tirrifletti t-tnaqqis tal-volum tal-produzzjoni matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.
4.4.2.2. I l - v ol u m t al -b ej g ħ u s- s e he m mi s-su q
(140) Il-volum tal-bejgħ u s-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni żviluppaw kif ġej matul il-perjodu taħt kunside
razzjoni:
Tabella 6
Volum tal-bejgħ u sehem mis-suq
2013

2014

2015

PIR

64 349

61 739

58 157

57 295

Indiċi

100

96

90

89

Sehem mis-suq (%)

59,5

52,9

52,2

54,7

Indiċi

100

89

88

92

63 641

78 164

53 884

49 691

100

123

85

78

Volum tal-bejgħ fis-suq tal-Unjoni (tunnellati)

Volum tal-esportazzjonijiet (tunnellati)
Indiċi

Sors: Tweġiba għall-kwestjonarju tal-ESTA li jkopri l-produtturi kollha tal-Unjoni

(141) Il-volumi tal-bejgħ fis-suq tal-Unjoni naqsu għal 57 295 tunnellata fil-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami li
jirrappreżenta tnaqqis ta' 11 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Is-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni
naqas bi 8 % matul l-istess perjodu, filwaqt li l-volumi tal-esportazzjoni tal-industrija tal-Unjoni naqsu bi 22 %.
4.4.2.3. T k a b b i r
(142) Kif jista' jidher mit-Tabella 6 hawn fuq, l-industrija tal-Unjoni ma kibritx u saħansitra ċkienet f'termini ta' sehem
mis-suq matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.
4.4.2.4. I mpji e g i u prod u t ti v ità
(143) Matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, l-impjiegi u l-produttività żviluppaw kif ġej:
Tabella 7
Impjiegi u produttività
2013

2014

2015

PIR

4 825

4 859

4 451

4 462

Indiċi

100

101

92

92

Produttività (tunnellati/impjegat)

30

34

30

26

Indiċi

100

111

98

86

Għadd ta' impjegati

Sors: Tweġiba għall-kwestjonarju tal-ESTA li jkopri l-produtturi kollha tal-Unjoni
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(144) Matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, l-għadd ta' impjegati naqas bi 8 %. Il-produttività tal-impjegati fl-industrija
tal-Unjoni, imkejla bħala l-produzzjoni (f'tunnellati) għal kull persuna impjegata, għal kull sena, naqset b'14 %
matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.
4.4.2.5. I n ven t ar j i
(145) Il-livelli tal-istokks tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun żviluppaw kif ġej matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni:
Tabella 8
Inventarji
2013

2014

2015

PIR

8 065

8 906

8 294

6 470

Indiċi

100

110

103

80

Stokkijiet tal-għeluq bħala perċentwal tal-produz
zjoni

5,5

5,4

6,3

5,5

Indiċi

100

99

114

100

Stokkijiet tal-għeluq (tunnellati)

Sors: Tweġiba għall-kwestjonarju tal-ESTA li jkopri l-produtturi kollha tal-Unjoni

(146) L-istokk tal-għeluq naqas b'20 % fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami meta mqabbel mal-2013. Meta
mqabbel mal-livell tal-produzzjoni, l-istokk tal-għeluq baqa' stabbli matul dan il-perjodu.
4.4.2.6. D a qs t al -m a rġ i n i ta d - d u mpi ng u rku pr u m i d-du mp in g tal-i m għod di
(147) Id-dumping kompla matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami, kif spjegat taħt it-Taqsima 3 hawn fuq. Iddumping sinifikanti li għamlu l-produtturi Ċiniżi kellu effett negattiv fuq il-prestazzjoni tal-industrija tal-Unjoni,
peress li dawn il-prezzijiet waqqgħu sew il-prezzijiet tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni.
(148) Matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, il-volum tal-importazzjonijiet oġġett ta' dumping mir-RPĊ kien madankollu
sostanzjalment iktar baxx matul il-perjodu tal-investigazzjoni oriġinali. Fuq din il-bażi, jista' jiġi konkluż li limpatt tal-kobor tal-marġini ta' dumping fuq l-industrija tal-Unjoni kien ukoll inqas evidenti.
4.4.3. Indikaturi mikroekonomiċi
4.4.3.1. P re z ziji e t u fa ttu r i l i ja f fettw aw il -pr ezzi j ie t
(149) Il-prezzijiet medji ponderati tal-bejgħ ta' unità tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun lill-klijenti mhux relatati flUnjoni żviluppaw kif ġej matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni:
Tabella 9
Prezzijiet tal-bejgħ fl-Unjoni

Il-prezzijiet medji tal-bejgħ lil partijiet mhux relatati
(EUR/tunnellata)
Indiċi
Kost unitarju tal-produzzjoni (EUR/tunnellati)
Indiċi
Sors: Data tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun

2013

2014

2015

PIR

9 601

9 013

9 256

8 668

100

94

96

90

9 065

8 155

9 106

8 425

100

90

100

93
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(150) Matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, il-prezzijiet ta' bejgħ fl-Unjoni naqsu b'10 %. Il-kost unitarju talproduzzjoni naqas b'7 % hekk kif il-prezzijiet tal-materja prima, u b'mod partikolari l-prezz tan-nikil, naqsu. Iżżieda fil-kosti unitarji fl-2015 tista' tiġi spjegata mit-tnaqqis fil-produzzjoni u fil-volumi tal-bejgħ f'dik is-sena (itTabelli 5 u 6 hawn fuq).
(151) Irid jiġi ddikjarat li l-prezzijiet medji u l-kosti unitarji medji rrappurtati hawn fuq jinkludu firxa ta' prodotti ta'
kwalità għolja mibjugħa lil ċerti industriji li mhumiex f'kompetizzjoni mal-importazzjonijiet Ċiniżi. Dawn ilprodotti kienu, għalhekk, mhux użati fit-tqabbil tal-prezzijiet bejn l-importazzjonijiet u l-bejgħ tal-Unjoni talindustrija tal-Unjoni (ara l-premessa (124)).
4.4.3.2. Kos ti j ie t l a vora tt i v i
(152) Il-kostijiet lavorattivi medji tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun żviluppaw kif ġej matul il-perjodu taħt kunside
razzjoni:
Tabella 10
Kostijiet lavorattivi medji għal kull impjegat

Pagi medji għal kull impjegat (EUR)
Indiċi

2013

2014

2015

PIR

63 156

64 353

64 117

61 394

100

102

102

97

Sors: Data tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun

(153) Il-kostijiet lavorattivi medji għal kull impjegat kellhom xejra relattivament stabbli fil-perjodu taħt kunsiderazzjoni.
Bejn l-2013 u l-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami, il-kostijiet lavorattivi medji għal kull impjegat naqsu bi
3 %.
4.4.3.3. I l -pr o fi t t a bbi l tà , i l - f lu s s ta l-f lu s, l -i nves tim en ti, i r-red di tu fu q l-in vesti m en ti u l k a pa ċi t à l i ji ġ i ġ ġ en er at ka pi tal
(154) Il-Kummissjoni stabbiliet il-profittabbiltà tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun billi esprimiet il-profitt nett, qabel
it-taxxa, tal-prodott simili għall-klijenti mhux relatati fl-Unjoni bħala perċentwal tal-fatturat ta' dak il-bejgħ. Ilfluss tal-flus nett huwa l-ħila tal-produtturi tal-Unjoni li jiffinanzjaw huma stess l-attivitajiet tagħhom. Ir-redditu
fuq l-investimenti huwa l-profitt f'perċentwal tal-valur kontabilistiku nett tal-investimenti.
(155) Il-profittabbiltà, il-fluss tal-flus, l-investimenti u r-redditu fuq l-investimenti tal-produtturi tal-Unjoni inklużi filkampjun żviluppaw kif ġej matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni:
Tabella 11
Profittabbiltà, fluss tal-flus, investimenti u redditu fuq l-investimenti
2013

2014

2015

PIR

Profittabbiltà tal-bejgħ fl-Unjoni lil klijenti mhux re
latati (% tal-fatturat mill-bejgħ)

5,6

6,8

0,8

0,3

Indiċi

100

123

14

5

Fluss ta' flus (EUR) (indiċi, 2013 = 100)

100

73

60

38

Investimenti (EUR) (indiċi, 2013 = 100)

100

76

99

102

Redditu fuq l-investimenti (%)

35,9

35,6

6,8

3,0

Indiċi

100

99

19

8

Sors: Data tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun
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(156) Matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni il-profitti tal-industrija tal-Unjoni naqsu. Fl-2014 l-industrija rreġistrat żieda
ta' 23 % fuq l-2013. Bejn l-2014 u l-2015 il-profitt naqas bi 88 % u fil-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami lindustrija kważi laħqet ekwilibriju, bil-profitti jkomplu jonqsu għal 0,3 %.

(157) Il-fluss nett tal-flus u r-redditu fuq l-investimenti żviluppaw f'xejra simili għall-profittabbiltà.

(158) L-investimenti tal-kumpaniji fil-kampjun inżammu f'livelli stabbli matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Linvestimenti kienu prinċipalment maħsuba biex itejbu l-effiċjenza ta' linji ta' produzzjoni eżistenti, u tas-saħħa
u s-sikurezza u t-titjib ambjentali.

4.5. Konklużjoni dwar id-dannu

(159) Fil-bidu tal-perjodu taħt kunsiderazzjoni ċerti indikaturi ekonomiċi tal-industrija tal-Unjoni ppreżentaw
sitwazzjoni pożittiva billi wrew sinjali b'saħħithom ta' rkupru mid-dannu stabbilit fl-investigazzjoni oriġinali.
B'mod partikolari, l-industrija tal-Unjoni kisbet livelli ta' profitt ogħla mill-profitt fil-mira fis-snin 2013 u 2014.
L-industrija tal-Unjoni kienet kapaċi wkoll ittejjeb sostanzjalment il-livelli tal-produttivita u l-użu ta' kapaċità
tagħha, kif ukoll il-volum ta' bejgħ tal-esportazzjonijiet.

(160) Madankollu, mill-2015 il-maġġoranza tal-indikaturi ekonomiċi esperjenzaw deterjorament qawwi. B'mod
partikolari l-industrija tal-Unjoni sofriet minn tnaqqis qawwi fil-livelli ta' profittabilità tagħha ('l isfel sa 0,3 %
matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami), u tnaqqis sinifikanti fil-livelli tal-produzzjoni u tal-użu talkapaċità, kif ukoll fil-prezzijiet unitarji tal-bejgħ u l-impjiegi. B'mod ġenerali, ix-xejriet ta' kważi kull indikatur
ekonomiku marru għall-agħar matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.

(161) Ix-xejriet negattivi jistgħu jiġu spjegati mill-effett kumulattiv ta' sensiela ta' fatturi li, waqt li jaġixxu flimkien,
komplew jiddeterjoraw l-istat tal-industrija tal-Unjoni li kienet għadha f'sitwazzjoni fraġli: il-preżenza kontinwa
tal-importazzjonijiet oġġett ta' dumping Ċiniżi, għalkemm f'volumi limitati meta mqabbla mal-investigazzjoni
oriġinali, f'livelli li qed iwaqqgħu b'mod sinifikanti l-prezzijiet tal-produtturi tal-Unjoni; tnaqqis sostanzjali flinvestiment madwar id-dinja għall-industrija taż-żejt u l-gass, li hija l-akbar suq għall-prodott ikkonċernat; u żieda
qawwija ta' importazzjonijiet bi prezz baxx minn pajjiżi terzi (prinċipalment l-Indja, iżda wkoll l-Ukrajna), li
għamlu pressjoni qawwija 'l isfel fil-prezzijiet u l-volum fuq l-industrija tal-Unjoni.

(162) Wara d-divulgazzjoni, iż-żewġ produtturi esportaturi Ċiniżi ddikjaraw li kellu jiġi pprovdut aktar dettall dwar ittliet fatturi ta' kawżalità msemmija fil-premessa (161). Madanakollu, dawn il-faturi huma spjegati kif xieraq
u ebda parti interessata ma ssuġġeriet li kien hemm xi fattur ieħor li kellu rwol sinifikanti. Għalhekk, f'termini ta'
kompletezza, il-Kummissjoni kienet sodisfatta li l-analiżi tagħha kienet adegwata.

(163) Tabilħaqq, il-konklużjoni li l-importazzjonijiet miċ-Ċina kellhom impatt materjali fuq l-istat tal-industrija talUnjoni, kif jirrikjedi l-Artikolu 3(6) tar-Regolament bażiku, tirriżulta mil-livelli sostanzjali ta' twaqqigħ ta' prezz
kif speċifikat fit-Taqsima 4.3.2 hawn fuq. Id-dikjarazzjoni li saret wara d-divulgazzjoni minn produttur esportatur
li s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet Ċiniżi laħqu 1 % biss hija korretta, peress li meta jkun qed jiġi stabbilit issehem mis-suq Ċiniż jeħtieġ li jiġi kkunsidrat ukoll il-bejgħ, fl-Unjoni, skont ir-reġim tal-ipproċessar attiv. Dan
għaliex l-importazzjonijiet skont l-ipproċessar attiv huma parti mill-konsum tal-prodott taħt rieżami
u jikkompetu ma' bejgħ ieħor fis-suq tal-Unjoni inkluż dak tal-industrija tal-Unjoni. Fil-premessa (115) hawn fuq
huwa ulterjorment spjegat li matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni l-konsum waqa' bi 3 %, u li dan it-tnaqqis kien
dovut l-aktar għal tnaqqis fl-investiment fl-industrija taż-żejt u tal-gass, li hija l-aktar industrija tal-utent
importanti għall-prodott ikkonċernat, mill-2015 'l hawn. Id-domanda dgħajfa minn dan is-settur fl-aħħar parti
tal-perjodu kkunsidrat kienet ikkonfermata minn ESTA fi preżentazzjoni mhux ikkontestata li kienet disponibbli
għall-partijiet interessati kollha. Għalhekk, peress li dan il-fattur ikkaġuna tnaqqis fid-domanda, kellu wkoll impatt
fuq l-istat tal-industija tal-Unjoni għall-aħħar parti tal-perjodu kkunsidrat. Fl-aħħar nett, iż-żidiet fl-importazzjo
nijiet mill-Indja u minn pajjiżi terzi oħra ġew indirizzati b'mod estensiv fil-Kapitolu 4.3.3 hawn fuq, u t-Tabella 4
tipprovdi d-dettalji kollha tad-daqs taż-żidiet, tal-iżviluppi fil-prezzijiet u taż-żidiet fis-sehem mis-suq. Filwaqt li lprezzijiet medji tal-importazzjonijiet Indjani jissuġġerixxu li dawn l-importazzjonijiet iwaqqgħu il-prezzijiet talindustrija tal-Unjoni, dan ma jistax jiġi konkluż b'ċertezza peress li biex isir paragun validu tal-prezzijiet jenħtieġ
li tintuża data aktar preċiża kif ukoll jenħtieġ li jiġu kkunsidrati l-iżviluppi futuri relevanti (ara l-premessi (176)(180)). Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni tinnota li l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku ma jirrikjedix li ssir
analiżi ta' kawżalità separata bħala kundizzjoni biex jiġu estiżi d-doveri fil-każ tal-probabbiltà ta' rikorrenza ta'
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dumping u l-kontinwazzjoni ta' dannu, kif stabbilit f'dan ir-Regolament. Abbażi ta' dawn l-elementi kollha,
wieħed ma jistax jikkonkludi li l-importazzjonijiet mill-Indja jew minn pajjiżi terzi oħra huma l-uniku fattur li
kien qed jikkawża d-dannu lill-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami. L-eżistenza
u l-importanza tat-tliet fatturi jirriżultaw minn valutazzjoni tal-informazzjoni li hemm fil-fajl li kienet disponibbli
għall-partijiet interessati kollha. Għalhekk, il-pretensjoni li d-divulgazzjoni tar-rabta ta' kawżalità ma kinitx
adegwata hija miċħuda.
(164) Il-Kummissjoni għalhekk ikkonkludiet li l-industrija tal-Unjoni gawdiet mill-miżuri oriġinali, kif urew xi titjib
matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni (b'mod partikolari fl-2013 u fl-2014), meta mqabbla mas-sitwazzjoni li
nstabet matul il-perjodu oriġinali ta' investigazzjoni (2010). Madankollu, l-industrija tal-Unjoni qed tirkupra
b'pass kajman u għadha f'sitwazzjoni fraġli u vulnerabbli, minħabba l-fatturi msemmija iktar 'il fuq. Għaldaqstant,
matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami, l-industrija tal-Unjoni kienet qed issofri minn dannu materjali
skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku.

5. PROBABBILTÀ TA' KONTINWAZZJONI TA' DANNU JEKK IL-MIŻURI JIĠU REVOKATI
(165) Fil-premessa (164) l-investigazzjoni kkonkludiet li l-industrija tal-Unjoni ġarrbet dannu. Għalhekk, il-Kummissjoni
vvalutat jekk ikunx hemm probabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' dannu kkawżat mill-importazzjonijiet oġġett ta'
dumping miċ-Ċina kieku l-miżuri kontra r-RPĊ kellhom jitħallew jiskadu, b'konformità mal-Artikolu 11(2) tarRegolament bażiku.
(166) F'dan ir-rigward il-Kummissjoni analizzat l-elementi li ġejjin: il-kapaċità żejda fir-RPĊ, l-attrattività tas-suq talUnjoni, il-livelli probabbli tal-prezzijiet mill-importazzjonijiet Ċiniżi fin-nuqqas ta' miżuri antidumping, u l-impatt
tagħhom fuq l-industrija tal-Unjoni.

5.1. Kapaċitajiet żejda fir-RPĊ u l-attrattività tas-suq tal-Unjoni
(167) Il-Kummissjoni stabbiliet li matul il-perjodu ta' investigazzjoni ta' rieżami, l-importazzjonijiet Ċiniżi fis-suq talUnjoni saru bi prezzijiet oġġett ta' dumping u għalhekk waqqgħu b'mod sinifikanti l-produtturi tal-Unjoni. IlKummissjoni għaldaqstant ikkonkludiet (fil-premessa (109) hawn fuq) li kien hemm il-probabbiltà ta' kontin
wazzjoni tad-dumping jekk il-miżuri fis-seħħ jitħallew jiskadu.
(168) Il-Kummissjoni kkonfermat fil-premessi (95)-(98) l-eżistenza ta' kapaċitajiet żejda kbira fir-RPĊ, li huma stmati li
jammontaw għal iktar minn erba' darbiet il-konsum totali fis-suq tal-Unjoni. F'dan ir-rigward, l-investigazzjoni
kkonfermat ukoll (ara l-premessa (102)) li s-suq tal-Unjoni ta' SSSPT huwa, minbarra r-RPĊ, l-akbar suq fid-dinja
f'termini ta' livelli ta' konsum.
(169) Barra minn hekk, l-investigazzjoni żvelat li l-produtturi esportaturi Ċiniżi kienu wkoll l-oġġett ta' dumping meta
kienu jesportaw lejn swieq oħra. Dan wassal għall-impożizzjoni ta' miżuri antidumping kontra l-produtturi
esportaturi Ċiniżi f'diversi pajjiżi, u għalhekk ġiet ristretta l-firxa ta' swieq disponibbli għall-esportazzjonijiet
Ċiniżi.
(170) Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li mill-inqas parti l-kapaċità żejda kbira disponibbli fir-RPĊ x'aktarx tkun
diretta lejn is-suq tal-Unjoni keiku il-miżuri kellhom jitħallew jiskadu.

5.2. Impatt tal-volum proġettat tal-importazzjonijiet u effetti fuq il-prezzijiet f'każ ta' tħassir tal-miżuri
(171) Abbażi tal-elementi deskritti fit-Taqsima 5.1, l-investigazzjoni kkonfermat li, fin-nuqqas ta' miżuri antidumping,
il-produtturi esportaturi Ċiniżi kien ikollhom inċentiv qawwi biex iżidu b'mod sinifikanti l-volum tal-importazzjo
nijiet tagħhom fis-suq tal-Unjoni. Il-Kummissjoni kkonkludiet ukoll li kien hemm probabbiltà qawwija ta' kontin
wazzjoni tad-dumping jekk il-miżuri jitħallew jiskadu (il-premessi (106)-(109) hawn fuq).
(172) Sabiex ikollha indikazzjoni tal-livelli tal-prezzijiet tal-importazzjonijiet Ċiniżi fin-nuqqas ta' miżuri, ilKummissjoni wettqet evalwazzjoni tal-elementi li ġejjin: (i) tqabbil tal-prezz bejn il-prezzijiet ta' importazzjoni
Ċiniżi lejn l-Unjoni mingħajr dazju antidumping (jiġifieri importazzjonijiet li saru taħt il-proċedura talipproċessar) u l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami; u (ii) l-imġiba flipprezzar tal-produtturi esportaturi Ċiniżi fuq swieq terzi (bla miżuri antidumping fis-seħħ).
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(173) Dan it-tqabbil tal-prezzijiet wera li l-prezzijiet ta' importazzjoni Ċiniżi lejn is-suq tal-Unjoni, mingħajr id-dazju
antidumping, kienu bħala medja 44 % inqas mill-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni. Barra minn hekk, analiżi talimġiba tal-esportazzjoni tal-produtturi Ċiniżi uriet li l-esportazzjonijiet Ċiniżi lejn swieq terzi oħrajn saru
ġeneralment bi prezzijiet kemxejn irħas mill-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni kkonfermat
li l-produtturi esportaturi Ċiniżi segwew tendenza konsistenti ta' esportazzjonijiet bi prezzijiet baxxi ħafna fisswieq kollha.

(174) Bħala konsegwenza tal-elementi ta' hawn fuq, huwa probabbli ħafna li l-importazzjonijiet oġġett ta' dumping
Ċiniżi jidħlu fis-suq tal-Unjoni f'volumi sinifikanti u bi prezzijiet li jnaqqsu b'mod sinifikanti l-prezzijiet talprodutturi tal-Unjoni. Dan ikollu impatt negattiv fuq l-industrija tal-Unjoni peress li dawn iż-żidiet sinifikanti filvolumi tal-importazzjonijiet iwaqqgħu l-prezzijiet tal-bejgħ li l-industrija tal-Unjoni tista' tikseb, inaqqsu il-volum
tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni kif ukoll l-użu tal-kapaċità tagħha, minħabba li l-ispejjeż tal-produzzjoni tagħha
jiżdiedu. Iż-żieda mistennija fl-importazzjonijiet oġġett ta' dumping bi prezz baxx b'hekk tikkawża deterjorament
ulterjuri u qawwi fir-riżultati finanzjarji tal-industrija tal-Unjoni, b'mod partikolari, fil-profittabilità.

(175) Produttur esportatur Ċiniż staqsa jekk l-importazzjonijiet Ċiniżi tal-prodott ikkonċernat jidħlux lura fis-suq talUnjoni f'volumi kbar, biex b'hekk jaggravaw id-dannu fuq l-industrija tal-Unjoni, filwaqt li wieħed iżomm
f'moħħu l-preżenza attwali ta' volumi kbar ta' importazzjonijiet Indjani. F'dan ir-rigward, il-parti argumentat li limportazzjonijiet Indjani kienu ħadu post l-inportazzjonijiet Ċiniżi u li x'aktarx li l-importazzjonijiet Ċiniżi ma
kinux se jirkupraw dawn il-volumi ta' bejgħ peress li l-prezzijiet Indjani kienu b'mod konsistenti iktar baxxi millprezzijiet Ċiniżi. Filwaqt li l-prezzijiet Ċiniżi lejn swieq terzi kienu biss kemxejn iktar baxxi mill-prezzijiet Ċiniżi
lejn l-Unjoni, il-prezzijiet tal-Unjoni kienu sostanzjalment iktar baxxi mill-prezzijiet Ċiniżi lejn l-Unjoni.

(176) Jeħtieġ li jitressqu diversi argumenti biex iwieġbu għal dan.

(177) L-ewwel, skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, din l-investigazzjoni hija limitata għallivvalutar ta' jekk ikunx hemm il-probabbiltà ta' rikorrenza ta' dumping u ta' dannu minn importazzjonijiet Ċiniżi
bi prezzijiet dannużi tal-prodott ikkonċernat li kellhom jitneħħew id-dazji fil-kwistjoni. Il-fatt li attwalment jidħlu
fis-suq tal-Unjoni ħafna inqas importazzjonijiet Ċiniżi minn qabel l-impożizzjoni tal-miżuri juri li d-dazji
rnexxielhom jistabbilixxu mill-ġdid kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni mingħajr distorsjoni bejn l-esportaturi Ċiniżi
tal-prodott ikkonċernat u l-industrija tal-Unjoni. Li l-importazzjonijiet Indjani jwaqqgħu il-prezzijiet ta' dawk miċĊina ma jippreġudikax l-obbligi tal-Kummissjoni li tibqa' fil-qafas ta' din l-investigazzjoni. Tabilħaqq, kif turi lkażistika tal-Qorti Ġenerali, huwa ovvju mill-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku li l-Kummissjoni teħtieġ biss li
tikkonferma d-dikjarazzjoni li hemm il-probabbiltà ta' rikorrenza jew tkomplija tad-dannu kkawżat minn
importazzjonijiet Ċiniżi oġġett ta' dumping, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu (1). Kif stipulat fil-premessa (183),
abbażi tal-valutazzjoni li għamlet f'dan ir-Regolament, ġie ppruvat li dik il-probabbiltà teżisti.

(178) It-tieni, wieħed għandu jiftakar li, kif imfakkar fil-premessa (121) hawn fuq, l-użu tal-prezzijiet medji fir-rigward
tal-prodott ikkonċernat irid isir b'attenzjoni peress li hemm firxa wiesgħa ta' prezzijiet għal kull tunnellata u li
kull fejn possibbli l-paragun fil-prezzijiet jeħtieġ li jsir fuq il-bażi ta' tip b'tip. Madankollu, sabiex tistabbilixxi lprobabbiltà ta' tkomplija ta' dannu, il-Kummissjoni ma qabblitx il-prezzijiet u l-volumi tal-bejgħ Ċiniżi malprezzijiet u l-volumi tal-bejgħ Indjani iżda pjuttost qabblithom mal-prezzijiet u l-volumi tal-bejgħ tal-industrija
tal-Unjoni. Tabilħaqq, il-Kummissjoni ma targumentax li l-importazzjonijiet Ċiniżi jieħdu post l-importazzjonijiet
mill-Indja. Tali żvilupp fih innifsu ma jkunx jiggrava d-dannu lill-industrija tal-Unjoni. Madankollu, minħabba lmarġini kbir ta' twaqqigħ ta' prezzijiet fir-rigward tal-importazzjonijiet Ċiniżi (ara l-premessa (173) hawn fuq) u lkapaċitajiet żejda kbar disponibbli huwa kkunsidrat li l-importazzjonijiet Ċiniżi jiżdiedu b'mod sostanzjali u,
bħala riżultat, ikomplu jikkawżaw aktar dannu lill-industrija tal-Unjoni jekk il-miżuri jitħassru. Dawn l-importaz
zjonijiet għalhekk ikollhom effett devastanti fuq il-volumi tal-bejgħ u fuq il-profittabilità tal-industrija tal-Unjoni.

(179) It-tielet, fir-rigward tal-paragun bejn il-prezzijiet ta' importazzjoni Ċiniżi u l-prezzijiet ta' importazzjoni Indjani,
analiżi tad-data tal-produtturi esportaturi Ċiniżi fil-kampjun tindika b'mod ċar li l-importazzjonijiet matul
il-perjodu kkunsidrat kienu jikkonsistu fi prodotti speċjalizzati (bħal tubi ta' preċiżjoni) jew jirrelataw ma'
(1) Is-Sentenza tat-30 ta' April 2015, VTZ vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kawża T-432/12, EU:T:2015:248, fil-paragrafu 74.
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importazzjonijiet taħt l-arranġamenti ta' proċessar attiv. Żgur li, jekk il-miżuri jitħassru ssir possibbli firxa ta'
importazzjonijiet ħafna aktar wiesgħa u jiżdiedu l-importazzjonijiet fit-tipi ta' prodotti aktar standard (dawk blogħla volum għall-industrija tal-Unjoni). Il-volumi ta' importazzjoni Ċiniżi x'aktarx li jiżdiedu sew jekk teżisti lkompetizzjoni Indjana sew jekk le.
(180) L-istess produttur esportatur Ċiniż għamel użu wkoll minn data dwar il-prezzijiet medji tal-importazzjonijiet
Indjani lejn l-Unjoni biex jispjega għaliex il-prezzijiet tal-esportazzjoni Ċiniżi lejn pajjiżi terzi ma setgħux isostnu
l-kostatazzjoni tal-probabbiltà ta' tkomplija ta' dannu. Għal darb'oħra l-użu tal-prezzijiet medji jfisser li din lanaliżi ma setgħetx tiġi aċċettata mill-Kummissjoni. L-użu li għamlet il-Kummissjoni mid-data ta' esportazzjoni
Ċiniża lejn pajjiżi terzi kien ibbażat fuq paragun sinifikanti abbażi tat-tip ta' prodott.
(181) L-esportatur Ċiniż għamel referenzi għall-każ ta' ċirkomvenzjoni Indjana msemmija fil-premessa (7). Madankollu,
għal darb'oħra din-id-dikjarazzjoni ma tistax tiġi aċċettata peress li konklużjonijiet preċiżi fil-paragun tal-prezzijiet
jistgħu jsiru biss meta jsiru fuq bażi ta' tip b'tip. Referenzi għal prezzijiet medji ta' importazzjoni anki jekk dawn
ikunu baxxi mhumiex sinifikanti fil-kuntest tal-investigazzjoni attwali tar-rieżami ta' skadenza.
(182) Għar-raġunijiet kollha ta' hawn fuq, il-Kummissjoni għalhekk tiċħad id-dikjarazzjoni li ma tagħtix biżżejjed spjega
tal-kontinwazzjoni ta' dannu.

5.3. Konklużjonijiet dwar il-probabbiltà ta' kontinwazzjoni tad-dannu
(183) Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li t-tħassir tal-miżuri, bil-probabbiltà kollha jirriżulta
f'żieda sinifikanti ta' importazzjonijiet oġġett ta' dumping Ċiniżi bi prezzijiet li jwaqqgħu l-prezzijiet tal-industrija
tal-Unjoni, u b'hekk ikompli jaggrava d-dannu mġarrab mill-industrija tal-Unjoni. Bħala konsegwenza, il-vijabilità
tal-industrija tal-Unjoni tkun f'riskju serju.

6. INTERESS TAL-UNJONI
(184) Skont l-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk iż-żamma tal-miżuri antidumping
eżistenti kontra ċ-Ċina tmurx kontra l-interessi tal-Unjoni b'mod ġenerali. Id-determinazzjoni tal-interess talUnjoni kienet ibbażata fuq l-apprezzament tal-bosta interessi involuti, inklużi dawk tal-industrija tal-Unjoni, talimportaturi, il-bejjiegħa bl-ingrossa u tal-utenti. Għaldaqstant tippermetti sabiex issir il-valutazzjoni ta'
kwalunkwe impatt negattiv żejjed fuq il-partijiet ikkonċernati mill-miżuri antidumping attwali.
(185) Il-partijiet interessati kollha ngħataw l-opportunità li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom skont l-Artikolu 21(2) tarRegolament bażiku.
(186) Abbażi ta' dan ġie analizzat jekk kienx hemm raġunijiet inevitabbli li jwasslu għall-konklużjoni li ma kienx flinteress tal-Unjoni li jinżammu l-miżuri eżistenti.

6.1. Interess tal-industrija tal-Unjoni
(187) Minkejja li l-miżuri antidumping fis-seħħ evitaw importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping milli jidħlu fis-suq
tal-Unjoni, l-industrija tal-Unjoni għadha f'qagħda fraġli, kif ikkonfermat minn xejra negattiva ta' ċerti indikaturi
ta' dannu essenzjali.
(188) Jekk il-miżuri jitħallew jiskadu, huwa probabbli li l-influss probabbli ta' volumi sostanzjali ta' importazzjonijiet li
huma l-oġġett ta' dumping mill-pajjiżi kkonċernati kien jikkawża dannu għal rikorrenza. Dan l-influss jikkawża,
fost l-oħrajn, telf fis-sehem mis-suq, tnaqqis fil-prezz tal-bejgħ, tnaqqis fl-użu tal-kapaċità u b'mod ġenerali
deterjorament serju tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-industrija tal-Unjoni.
(189) Għalhekk il-Kummissjoni kkonkludiet li ż-żamma tal-miżuri antidumping kontra ċ-Ċina tkun fl-interess talindustrija tal-Unjoni.
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6.2. Interess tal-importaturi u tal-utenti mhux relatati
(190) Fl-investigazzjoni oriġinali nstab li l-impatt tal-impożizzjoni tal-miżuri x'aktarx ma kien ikollu l-ebda effett
negattiv serju fuq is-sitwazzjoni tal-importaturi u l-utenti fl-Unjoni. Sitt importaturi (li erbgħa minnhom kienu
wkoll utenti tal-prodott ikkonċernat) ikkooperaw f'din l-investigazzjoni billi ssottomettew it-tweġibiet talkwestjonarju u waħda biss minnhom irreġistrat li kienet kontra l-miżuri.
(191) L-investigazzjoni wriet li l-maġġoranza tal-importazzjonijiet saru taħt arranġamenti ta' proċessar attiv (fejn l-ebda
dazju antidumping ma kien pagabbli). Barra minn hekk, dawn l-importaturi spiss kellhom partijiet kbar minnegozju li ma kienu b'ebda mod jinvolvu l-prodott ikkonċernat. Aktar minn hekk, dawn l-importaturi spjegaw li
huma kellhom ħafna sorsi oħrajn ta' forniment għall-prodott ikkonċernat. Barra minn hekk, eżaminazzjoni talispejjeż tal-utenti wriet li l-prodott ikkonċernat kien jirrappreżenta inqas minn 10 % (bħala medja) tal-ispiża totali
ta' produzzjoni tal-prodotti lesti.
(192) Mill-premessa ta' hawn fuq, kien ikkonfermat li l-importaturi u l-utenti ma kinux ġew sostanzjalment effettwati
mill-miżuri u għalhekk il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kontinwazzjoni tal-miżuri ma tkun taffettwa negatti
vament l-importaturi u l-utenti tal-Unjoni sa ebda punt sinifikanti.
(193) Parti interessata kienet qalbet parti kbira mis-sorsi ta' importazzjonijiet tagħha minn produtturi esportaturi Ċiniżi
għal Indjani u argumentat li l-industrija tal-Unjoni ma bbenefikatx mill-miżuri. Madankollu, kif ġie spjegat fitTaqsima 4.5, meta wieħed iħares lejn is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni kollha kemm hi kienet uriet ilkapaċità tagħha li tibbenefika mill-miżuri fin-nuqqas ta' volumi kbar ta' importazzjonijiet mir-RPĊ.

6.3. Konklużjoni dwar l-interessi tal-Unjoni
(194) Abbażi ta' dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li ma kienx hemm raġunijiet konvinċenti f'termini
tal-interess tal-Unjoni kontra ż-żamma tal-miżuri antidumping definittivi fuq importazzjonjiet tal-prodott
ikkonċernat li joriġinaw fir-RPĊ.

7. MIŻURI ANTIDUMPING DEFINITTIVI
(195) Fid-dawl tal-konklużjonijiet milħuqa fir-rigward tal-probabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' dumping u ta' dannu, isegwi
li, b'konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-miżuri antidumping applikabbli għall-importazzjo
nijiet ta' pajpijiet u tubi mingħajr saldaturi tal-azzar li ma jissaddadx li joriġinaw mir-RPĊ, imposti bir-Regolament
ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1331/2011, għandhom jinżammu.
(196) Fid-dawl tal-każistika reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja (1), huwa xieraq li tiġi prevista r-rata tal-imgħax ta'
inadempjenza li jrid jitħallas f'każ ta' rimborż ta' dazji definittivi, minħabba li d-dispożizzjonijiet rilevanti fis-seħħ
rigward id-dazji doganali ma jipprevedux tali rata ta' mgħax, u l-applikazzjoni tar-regoli nazzjonali jwasslu għal
distorsjonijiet mhux dovuti bejn l-operaturi ekonomiċi skont liema Stat Membru jintgħażel għall-iżdoganar talmerkanzija.
(197) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huwa f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 15(1)
tar-Regolament (UE) 2016/1036,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
1.
Dazju antidumping definittiv huwa b'dan impost fuq l-importazzjonijiet ta' pajpijiet u tubi biċċa waħda talistainless steel (ħlief dawk il-pajpijiet u tubi b'tagħmir imwaħħal magħhom li jkunu adattati biex jgħaddu l-gassijiet u llikwidi minnhom għall-użu fl-inġenji tal-ajru ċivili), li bħalissa jaqgħu fil-kodiċijiet NM 7304 11 00, 7304 22 00,
7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 u ex 7304 90 00
(kodiċijiet TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 u 7304 90 00 91), u li joriġinaw
mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina.
(1) Is-Sentenza f'Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, il-paragrafi 35 to 39.
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2.
Ir-rata tad-dazju antidumping definittiv applikabbli għall-prezz nett, ħieles fil-fruntiera tal-Unjoni, qabel id-dazju,
tal-prodotti deskritti fil-paragrafu 1 u maħdumin mill-kumpaniji elenkati hawn taħt għandha tkun kif ġej:
Rata tad-dazju antidumping
definittiv

Kodiċi addizzjonali TARIC

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd,
Situan

48,3 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongz
hong

48,6 %

B119

Kumpaniji elenkati fl-Anness I

56,9 %

Il-kumpaniji l-oħrajn kollha

71,9 %

Kumpanija/kumpaniji

B999

3.
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar id-dazji doganali.
L-imgħax ta' inadempjenza li jrid jitħallas f'każ ta' rimborż li jwassal għal dritt għal-ħlas tal-imgħax ta' inadempjenza
għandu jkun ir-rata applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet prinċipali ta' finanzjament tiegħu, kif
ippubblikata fis-serje C ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewopea, fis-seħħ fl-ewwel jum kalendarju tax-xahar li fih taqa' liskadenza, biż-żieda ta' punt perċentwali wieħed.
4.
Meta xi produttur esportatur ġdid fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina jipprovdi biżżejjed evidenza lill-Kummissjoni li:
(a) ma esportax lejn l-Unjoni l-prodott deskritt fil-paragrafu 1 fil-perjodu bejn l-1 ta' Lulju 2009 u t-30 ta' Ġunju 2010
(il-perjodu tal-investigazzjoni oriġinali), (b) mhuwiex relatat ma xi esportatur jew produttur fir-Repubblika tal-Poplu taċĊina li huwa soġġett għall-miżuri antidumping imposti minn dan ir-Regolament, (c) esporta l-prodott ikkonċernat lejn lUnjoni jew daħal f'obbligu kuntrattwali irrevokabbli li jesporta kwantità sinifikanti lejn l-Unjoni wara t-tmiem talperjodu tal-investigazzjoni oriġinali, il-Kummissjoni tista' temenda l-Anness I billi żżid il-produttur esportatur il-ġdid
mal-kumpaniji li kkooperaw li mhumiex inklużi fil-kampjun tal-investigazzjoni oriġinali u b'hekk soġġetti għad-dazju
medju ponderat li ma jaqbiżx 56,9 %.
5.
L-applikazzjoni tar-rati individwali tad-dazju antidumping speċifikati gћall-kumpaniji msemmija fil-paragrafu 2
isseћћ bil-kundizzjoni li tkun ippreżentata fattura kummerċjali valida lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li fiha
tidher dikjarazzjoni ddatata u ffirmata minn uffiċjal tal-entità li toħroġ din il-fattura, identifikat minn ismu/isimha u lfunzjoni, abbozzata kif ġej: “Jiena, hawn taħt iffirmat, niċċertifika li (il-volum) ta' pajpijiet u tubi mingħajr saldaturi talazzar li ma jissaddadx mibjugħa għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea koperti minn din il-fattura, kienu manifat
turati minn (isem u indirizz tal-kumpanija) (kodiċi addizzjonali TARIC) fi (pajjiż ikkonċernat). Niddikjara li l-informazz
joni pprovduta f'din il-fattura hija kompleta u korretta”. Jekk l-ebda tali fattura ma tiġi ppreżentata, għandha tapplika
rata ta' dazju applikabbli għall-“kumpaniji l-oħrajn kollha”.
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Marzu 2018.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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ANNESS I
PRODUTTURI

ESPORTATURI

FIR-RPĊ LI KKOOPERAW U LI
INVESTIGAZZJONI ORIĠINALI

Isem

MHUMIEX

FIL-KAMPJUN

TAL-

Kodiċi addizzjonali TARIC

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,

B 236

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,

B 237

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,

B 238

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,

B 239

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,

B 240

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,

B 241

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,

B 242

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B 243

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

B 244

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 245

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 246

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 247

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,

B 248

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 249

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,

B 250

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,

B 251

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,

B 252

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,

B 253

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,

B 254

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 255

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 256

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,

B 257

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 258

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,

B 259

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 260

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 261

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,

B 262

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

B 263

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.

B 264
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/331
tal-5 ta' Marzu 2018
li timplimenta d-Deċiżjoni (PESK) 2016/849 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika
Demokratika tal-Poplu tal-Korea
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31(2) tiegħu,
Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/849 tas-27 ta' Mejju 2016 dwar miżuri restrittivi kontra rRepubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea u li tħassar id- Deċiżjoni 2013/183/PESK (1), u b'mod partikolari lArtikolu 33(1) tagħha,
Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,
Billi:
(1)

Fis-27 ta' Mejju 2016, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2016/849.

(2)

Fil-15 ta' Frar 2018, il-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (“UNSC”) stabbilit taħt l-UNSCR 1718
(2006) emenda l-elenkar ta' individwu soġġett għal miżuri restrittivi.

(3)

L-Anness I għad-Deċiżjoni (PESK) 2016/849 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-Anness I għad-Deċiżjoni (PESK) 2016/849 huwa emendat kif jinsab fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Marzu 2018.
Għall-Kunsill
Il-President
N. DIMOV

(1) ĠU L 141, 28.5.2016, p. 79.
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ANNESS

Fl-Anness I għad-Deċiżjoni (PESK) 2016/849, l-entrata 52 taħt l-intestatura “A. Persuni” tinbidel b'dan li ġej:
“52. Ri Su Yong

Data tat-twelid: 25.6.1968
Nazzjonalità: RDPK
Numru tal-passaport: 654310175
Indirizz: mhux applikabbli
Sess: raġel
Kien rappreżentant tal-Korea Ryon
bong General Corporation f'Kuba

2.6.2017

Uffiċjal għall-Korea Ryonbong General
Corporation, jispeċjalizza fl-akkwisti
għall-industriji tad-difiża tar-RDPK u flappoġġ għall-bejgħ marbut mal-militar
ta' Pyongyang. L-akkwisti tagħha wkoll
x'aktarx li jappoġġaw il-programm talarmi kimiċi tar-RDPK.”
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DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/332
tal-5 ta' Marzu 2018
li timplimenta d-Deċiżjoni 2013/798/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika ĊentruAfrikana
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31(2) tiegħu,
Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/798/PESK tat-23 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri restrittivi kontra rRepubblika Ċentru-Afrikana (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 2c tagħha,
Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,
Billi:
(1)

Fit-23 ta' Diċembru 2013, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2013/798/PESK.

(2)

Fis-16 ta' Frar 2018, il-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, stabbilit skont ir-Riżoluzzjoni 2127
(2013) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, aġġorna l-informazzjoni dwar persuna waħda soġġetta għal
miżuri restrittivi.

(3)

Għalhekk, jenħtieġ li l-Anness għad-Deċiżjoni 2013/798/PESK jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
L-Anness għad-Deċiżjoni 2013/798/PESK huwa b'dan emendat kif stabbilit fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Marzu 2018.
Għall-Kunsill
Il-President
N. DIMOV

(1) ĠU L 352, 24.12.2013, p. 51.
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ANNESS

Fl-Anness għad-Deċiżjoni 2013/798/PESK, taħt l-intestatura “A. Persuni”, l-entrata li tikkonċerna l-persuna elenkata
hawn taħt hija sostitwita bl-entrata li ġejja:
“1. François Yangouvonda BOZIZÉ (magħruf ukoll bħala: a) Bozize Yangouvonda); b) Samuel Peter Mudde
(imwieled fis-16 ta' Diċembru 1948, f'Izo, is-Sudan t'Isfel))
Titlu: a) Eks Kap tal-Istat tar-Repubblika Ċentru-Afrikana; b) Professur
Data tat-twelid: a) 14 ta' Ottubru 1946; b) 16 ta' Diċembru 1948
Post tat-twelid: a) Mouila, il-Gabon; b) Izo, is-Sudan t'Isfel
Nazzjonalità: a) Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana; b) Is-Sudan t'Isfel
Nru tal-Passaport: D00002264, li nħareġ fil-11 ta' Ġunju 2013 (maħruġ mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin,
f'Juba, is-Sudan t'Isfel. Jiskadi fil-11 ta' Ġunju 2017. Passaport diplomatiku maħruġ taħt l-isem ta' Samuel Peter
Mudde)
Nru ta' identifikazzjoni nazzjonali: M4800002143743 (Numru personali fuq il-passaport)
Indirizz: L-Uganda.
Data tad-deżinjazzjoni tan-NU: 9 ta' Mejju 2014.
Informazzjoni oħra: Ommu jisimha Martine Kofio. Link elettroniku għall-Avviż Speċjali ta' bejn l-INTERPOL
u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796
Informazzjoni
Sanzjonijiet:

mit-taqsira

narrattiva

tar-raġunijiet

għall-elenkar

ipprovduta

mill-Kumitat

tas-

Bozize ġie elenkat fid-9 ta' Mejju 2014 skont il-paragrafu 36 tar-Riżoluzzjoni 2134 (2014) bħala li ‘ħa sehem fi
jew ipprovda appoġġ għal atti li jheddu l-paċi, l-istabbiltà jew is-sigurtà tar-RĊA.’
Informazzjoni addizzjonali
Bil-kollaborazzjoni tas-sostenituri tiegħu, Bozize ħeġġeġ l-attakk tal-5 ta' Diċembru 2013 fuq Bangui. Minn
dakinhar, kompla jipprova jmexxi operazzjonijiet ta' destabilizzazzjoni sabiex tinżamm it-tensjoni fil-kapitali tarRĊA. Ġie rappurtat li Bozize ħoloq il-grupp tal-milizzja anti-Balaka qabel ma ħarab mir-RĊA fl-24 ta' Marzu
2013. F'komunikat, Bozize ħeġġeġ lill-milizzja tiegħu biex tkompli bl-atroċitajiet kontra r-reġim attwali u lIżlamisti. Ġie rappurtat li Bozize pprovda appoġġ finanzjarju u materjali lill-ġellieda tal-milizzja li qed jaħdmu
biex jiddestabilizzaw it-transizzjoni attwali u biex Bozize jerġa' jkun fil-poter. Il-parti l-kbira tal-anti-Balaka huma
mill-Forzi Armati Ċentru-Afrikani li tferrxu fil-kampanja wara l-kolp ta' stat u sussegwentement ġew organizzati
mill-ġdid minn Bozize. Bozize u s-sostenituri tiegħu jikkontrollaw aktar minn nofs l-unitajiet anti-Balaka.
Il-forzi leali lejn Bozize kienu armati b'azzarini tal-assalt, artillerija tal-murtali u rocket-launchers u qed jieħdu
sehem dejjem aktar f'attakki ta' tpattija kontra l-popolazzjoni Musulmana tar-RĊA. Is-sitwazzjoni fir-RĊA
ddeterjorat malajr wara l-attakk tal-5 ta' Diċembru 2013 f'Bangui mill-forzi anti-Balaka meta nqatlu aktar minn
700 persuna.”
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DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/333
tal-5 ta' Marzu 2018
li temenda d-Deċiżjoni 2014/119/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni,
entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

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

Fil-5 ta' Marzu 2014, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2014/119/PESK. (1)

(2)

Abbażi ta' rieżami ta' dik id-Deċiżjoni, jenħtieġ li l-applikazzjoni tal-miżuri restrittivi tiġi estiża sas6 ta' Marzu 2019, l-entrata għal żewġ persuni jenħtieġ li titħassar u d-dikjarazzjonijiet tar-raġunijiet għal tliet
persuni jenħtieġ li jiġu aġġornati.

(3)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2014/119/PESK tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Id-Deċiżjoni 2014/119/PESK hija emendata kif ġej:
(1) fl-Artikolu 5, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
“Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sas-6 ta' Marzu 2019.”.
(2) l-Anness huwa emendat kif stabbilit fl-Anness għal din id-Deċiżjoni
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Marzu 2018.
Għall-Kunsill
Il-President
N. DIMOV

(1) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/119/PESK tal-5 ta' Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fiddawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna (ĠU L 66, 6.3.2014, p. 26).
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ANNESS

I. L-entrati għall-persuni li ġejjin huma mħassra mil-lista stabbilita fl-Anness għad-Deċiżjoni 2014/119/PESK:
4. Olena Leonidivna Lukash
10. Serhii Petrovych Kliuiev
II. L-entrati għall-persuni li ġejjin stabbiliti fl-Anness għad-Deċiżjoni 2014/119/PESK huma sostitwiti b'dan li ġej:
Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Dikjarazzjoni tar-Raġunijiet

Data talelenkar

Imwieled fl-10 ta' Lulju 1973 Persuna soġġetta għal proċeduri
f'Yenakiieve (Donetsk oblast), kriminali mill-awtoritajiet Ukreni
iben l-eks President, negozjant għall-miżapproprijazzjoni ta' fondi
jew assi pubbliċi u għal kompliċità
b'rabta ma' dan.

6.3.2014

Persuna soġġetta għal proċeduri
kriminali mill-awtoritajiet Ukreni
għall-miżapproprijazzjoni ta' fondi
jew assi pubbliċi u għal kompliċità
b'rabta ma' dan.

6.3.2014

Imwieled fil-21 ta' Settembru Persuna soġġetta għal proċeduri
1985 f'Kharkiv, negozjant
kriminali mill-awtoritajiet Ukreni
għall-miżapproprijazzjoni ta' fondi
jew assi pubbliċi u għall-abbuż taluffiċċju sabiex jakkwista vantaġġ
mhux ġustifikat għalih innifsu jew
għal terza parti u li b'hekk ikkawża
telf ta' fondi jew assi pubbliċi Uk
reni.

6.3.2014

7.

Oleksandr Viktorovych
Yanukovych (Олександр
Вiкторович Янукович)

11.

Mykola Yanovych Azarov Imwieled fis-17 ta' Diċembru
(Микола Янович Азаров), 1947 f'Kaluga (ir-Russja), Prim
Nikolai Yanovich Azarov Ministru tal-Ukrajna sa Jannar
(Николай Янович Азаров) 2014,

12.

Serhiy Vitalyovych
Kurchenko (Сергiй
Вiталiйович Курченко)
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RAKKOMANDAZZJONIJIET
RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/334
tal-1 ta' Marzu 2018
dwar miżuri biex jiġi indirizzat b'mod effettiv il-kontenut illegali online
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Billi:

(1)

Il-fornituri tas-servizz tal-internet attivi fuq l-Internet jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-innovazzjoni, ittkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. Ħafna minn dawk li jipprovdu s-servizz għandhom rwol
essenzjali fl-ekonomija diġitali billi jikkollegaw in-negozji u ċ-ċittadini u billi jiffaċilitaw id-dibattitu pubbliku u ddistribuzzjoni u r-riċeviment ta' informazzjoni fattwali, opinjonijiet u ideat. Madankollu, is-servizzi tagħhom
huma f'ċerti każijiet abbużati minn terzi persuni li jwettqu attivitajiet illegali online, pereżempju billi jxerrdu ċerta
informazzjoni dwar it-terroriżmu, l-abbuż sesswali tat-tfal, diskors ta' mibegħda illegali jew ksur ta' liġijiet dwar
il-protezzjoni tal-konsumatur, li jistgħu jimminaw il-fiduċja tal-utenti tagħhom u jagħmlu ħsara lill-mudelli tannegozju tagħhom. F'ċerti każijiet, il-fornituri tas-servizz konċernati jistgħu saħansitra jieħdu xi vantaġġi minn tali
attivitajiet, pereżempju bil-konsegwenza tad-disponibbiltà ta' kontenut protett bid-drittijiet tal-awtur mingħajr lawtorizzazzjoni tad-detenturi tad-dritt.

(2)

Il-preżenza ta' kontenut illegali online għandha konsegwenzi negattivi serji għall-utenti, għal ċittadini u lkumpaniji affettwati l-oħra u fuq is-soċjetà b'mod ġenerali. Fid-dawl tar-rwol ċentrali tagħhom u l-mezzi
teknoloġiċi u l-kapaċitajiet assoċjati mas-servizzi li jipprovdu, il-fornituri tas-servizzi online għandhom responsab
biltajiet soċjali partikolari biex jgħinu biex jiġi indirizzat kontenut illegali mxerred permezz tal-użu tas-servizzi
tagħhom.

(3)

Billi bit-tneħħija ta' malajr jew tal-ibblokkar tal-aċċess għal kontenut illegali huwa spiss essenzjali sabiex jiġi
limitat it-tixrid aktar wiesa' u d-dannu, dawn ir-responsabiltajiet jimplikaw, fost affarijiet oħra, li l-fornituri ta'
servizzi kkonċernati jinħtieġ li jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet malajr dwar azzjonijiet possibbli fir-rigward talkontenut illegali online. Dawn ir-responsabbiltajiet jimplikaw ukoll li huma jinħtieġ li jdaħħlu fis-seħħ
salvagwardji adegwati u effettivi, b'mod partikolari bil-għan li jiżguraw li huma jaġixxu b'mod diliġenti u b'mod
proporzjonat u biex tkun evitata t-tneħħija mhux intenzjonata ta' kontenut li mhuwiex illegali.

(4)

Ħafna fornituri tas-servizz online rrikonoxxew u ħadu azzjoni fuq dawk ir-responsabbiltajiet. Fuq livell kollettiv,
sar progress importanti permezz ta' arranġamenti volontarji ta' diversi tipi, inkluż il-Forum tal-Internet tal-UE
dwar il-kontenut terroristiku fuq l-internet, il-Kodiċi ta' Kondotta għall-ġlieda kontra d-diskors ta' mibegħda
illegali online u l-Memorandum ta' Qbil dwar il-Bejgħ ta' Oġġetti Ffalsifikati. Madankollu, minkejja dan l-impenn
u l-progress, il-kontenut illegali online għadu problema serja fl-Unjoni.

(5)

Imħasseb minn sensiela ta' attakki terroristiċi fl-UE u l-proliferazzjoni ta' propaganda terroristika online, il-Kunsill
Ewropew tat-22-23 ta' Ġunju 2017 stqarr li “jistenna li l-industrija… tiżviluppa teknoloġija ġdida u l-għodod li
jtejbu d-detezzjoni awtomatika u t-tneħħija tal-kontenut li jinċita l-atti terroristiċi. …” Il-Parlament Ewropew, firriżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2017, ħeġġeġ dawk il-pjattaformi online “biex issaħħu l-miżuri li jittrattaw ilkontenut illegali u ta' ħsara”. Is-sejħa lill-kumpaniji biex jieħdu approċċ aktar proattiv fil-protezzjoni tal-utenti
tagħhom minn kontenut terroristiku ġiet imtennija mill-Ministri tal-Istati Membri fil-Forum tal-UE dwar lInternet. Fir-rigward tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, fil-Konklużjonijiet tagħha tal-4 ta' Diċembru 2014
dwar l-infurzar ta' dawn id-drittijiet, il-Kunsill appella lill-Kummissjoni biex tikkunsidra l-użu ta' għodod
disponibbli biex jidentifikaw min iwettaq il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u r-rwol ta' intermedjarji
biex jassistu fil-ġlieda kontra l-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.
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(6)

Fit-28 ta' Settembru 2017, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni bi gwida dwar ir-responsabbiltajiet fir-rigward
ta' fornituri ta' servizzi online rigward kontenut illegali online (1). F'din il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni spjegat
li hija kienet tevalwa jekk kinux meħtieġa miżuri addizzjonali, fost l-oħrajn permezz tal-monitoraġġ tal-progress
fuq il-bażi ta' arranġamenti volontarji. Din ir-rakkomandazzjoni ssegwi fuq din il-Komunikazzjoni, tirrifletti llivell ta' ambizzjoni stabbilit hemmhekk, u tagħtiha effett, filwaqt li tqis u tibni fuq il-progress importanti li sar
permezz ta' dawk l-arranġamenti volontarji.

(7)

Din ir-Rakkomandazzjoni tagħraf li jinħtieġ li jittieħed kont dovut għall-partikolaritajiet tal-indirizzar ta' tipi
differenti ta' kontenut illegali online u reazzjonijiet speċifiċi li jistgħu jkunu meħtieġa, inkluż permezz ta' miżuri
leġislattivi apposta. Pereżempju, b'rikonoxximent tal-ħtieġa għal tali miżuri leġiżlattivi speċifiċi, fit-25 ta' Mejju
2016 il-Kummissjoni adottat proposta għall-emenda tad-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u talKunsill fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu (2). Fl-14 ta' Settembru 2016, hija adottat ukoll proposta għal
Direttiva dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (3), li jipprevedi obbligu għal ċerti fornituri tas-servizzi
li jieħdu, b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-drittijiet, miżuri biex jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet maddetenturi tad-drittijiet għall-użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew materji oħra identifikati mid-detenturi tad-drittijiet permezz ta'
kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz. Din ir-Rakkomandazzjoni tħalli dawn il-miżuri leġiżlattivi u proposti
mhux affettwati.

(8)

Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) fiha l-eżenzjonijiet ta' responsabbiltà li huma,
soġġetti għal ċerti kundizzjonijiet, disponibbli għal ċerti fornituri tas-servizzi online, inklużi l-fornituri ta' servizzi
ta' “hosting” fis-sens tal-Artikolu 14 tagħha. Sabiex wieħed ikun jista' jibbenefika minn din l-eżenzjoni tar-respon
sabbiltà, il-fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom jaġixxu b'ħeffa biex ineħħu jew iwaqqfu l-aċċess għal
informazzjoni illegali li jaħżnu malli jiksbu tagħrif attwali u, fir-rigward tat-talbiet għad-danni, għarfien ta' fatti
jew ċirkustanzi li minnhom l-attività illegali jew l-informazzjoni tkun apparenti. Huma jistgħu jiksbu dan lgħarfien u kuxjenza, fost l-oħrajn, permezz ta' avviżi sottomessi lilhom. Bħala tali, id-Direttiva 2000/31/KE
tikkostitwixxi l-bażi għall-iżvilupp ta' proċeduri għat-tneħħija u ż-żamma ta' aċċess għal informazzjoni illegali.
Din id-Direttiva tippermetti wkoll il-possibbiltà għall-Istati Membri li jobbligaw lil dawk il-fornituri tas-servizzi
milquta li japplikaw l-obbligu ta' diliġenza fir-rigward ta' kontenut illegali li jistgħu jaħżnu.

(9)

Jekk jittieħdu miżuri fir-rigward ta' kontenut illegali online, l-Istati Membri jridu jirrispettaw il-prinċipju tal-pajjiż
ta' oriġini stabbilit fid-Direttiva 2000/31/KE. Għaldaqstant, huma ma jistgħux, għal raġunijiet li jaqgħu fil-qasam
ikkoordinat kif speċifikat f'din id-Direttiva, jillimitaw il-libertà li jiġu pprovduti servizzi mis-soċjetà tal-informazz
joni minn fornituri stabbiliti fi Stat Membru ieħor, bil-kundizzjoni madankollu tal-possibbiltà ta' derogazzjonijiet
b'ċerti kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva.

(10)

Barra minn hekk, bosta atti oħra tal-liġi tal-Unjoni jipprevedu qafas legali fir-rigward ta' ċerti tipi partikolari ta'
kontenut illegali li huma disponibbli u mxerrda fuq l-internet. B'mod partikolari, id-Direttiva 2011/93/UE talParlament Ewropew u tal-Kunsill (5) tirrikjedi li l-Istati Membri jieħdu miżuri biex ineħħu paġni web li jkun fihom
jew ixerrdu pedopornografija u tippermettilhom li jimblokkaw l-aċċess għal tali paġni tal-Internet, suġġett għal
ċerti salvagwardji. Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), li għandha tiġi trasposta
fil-liġi nazzjonali sat-8 ta' Settembru 2018, tinkludi dispożizzjonijiet simili fir-rigward ta' kontenut online li
jikkostitwixxi provokazzjoni pubblika sabiex jitwettaq reat terroristiku. Id-Direttiva (UE) 2017/541 tistabbilixxi
wkoll regoli minimi dwar id-definizzjoni ta' reati kriminali fil-qasam ta' reati terroristiċi, reati relatati ma' grupp

(1) COM(2017) 555 final tat-28 ta' Settembru 2017.
(2) Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl
tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu (ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1). COM(2016) 287.
(3) COM(2016) 593 final tal-14 ta' Settembru 2016.
(4) Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà talinformazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (“Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku”) (ĠU L 178, 17.7.2000,
p. 1).
(5) Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u lisfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI (ĠU L 335,
17.12.2011, p. 1).
(6) Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tissos
titwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI (ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).
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terroristiku u reati relatati ma' attivitajiet terroristiċi. Skont id-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill (1), huwa possibbli li l-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti joħorġu inġunzjonijiet kontra intermedjarji li sservizzi tagħhom qed jintużaw minn terza persuna sabiex tikser dritt ta' proprjetà intelletwali.

(11)

B'mod partikolari fuq dan l-isfond, minbarra miżuri volontarji meħuda minn ċerti fornituri tas-servizzi online, xi
Stati Membri adottaw regoli dwar mekkaniżmi ta' “avviż u azzjoni” minn meta ġiet adottata d-Direttiva
2000/31/KE. Stati Membri oħra qed jikkunsidraw li jadottaw dawn ir-regoli. Dawn il-mekkaniżmi ġeneralment
ifittxu li jiffaċilitaw in-notifika ta' kontenut li l-parti notifikanti tikkunsidra bħala illegali lill-fornitur ta' servizzi ta'
hosting ikkonċernat (“l-avviż”), skont liema dan il-fornitur jista' jiddeċiedi jekk jaqbilx jew le ma' din levalwazzjoni u jixtieqx li jneħħi jew jiddiżattiva l-aċċess għal dan il-kontenut (“l-azzjoni”). Qed ikun hemm dejjem
aktar differenzi bejn dawn ir-regoli nazzjonali. B'konsegwenza ta' dan, il-fornituri ta' servizzi kkonċernati jistgħu
jkunu soġġetti għal firxa ta' rekwiżiti legali li huma diverġenti fir-rigward tal-kontenut u tal-ambitu tagħhom.

(12)

Fl-interess tas-suq intern u għall-effettività tal-indirizzar tal-kontenut illegali online, u sabiex tissalvagwardja lapproċċ ibbilanċjat li d-Direttiva 2000/31/KE għandha l-għan li tiżgura, huwa neċessarju li jiġu stabbiliti ċerti
prinċipji ewlenin li jinħtieġ li jiggwidaw l-attivitajiet tal-Istati Membri u tal-fornituri ta' servizzi kkonċernati f'dan
ir-rigward.

(13)

Dawn il-prinċipji jinħtieġ li jkunu stabbiliti u applikati b'rispett sħiħ lejn id-drittijiet fundamentali protetti millordinament ġuridiku tal-Unjoni u, b'mod partikolari, dawk iggarantiti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali talUnjoni Ewropea (“il-Karta”). Jinħtieġ li l-kontenut illegali online jiġi ttrattat kif suppost u b'salvagwardji
b'saħħithom biex jiżguraw il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali differenti inkwistjoni tal-partijiet kollha
kkonċernati. Dawn id-drittijiet jinkludu, skont kif ikun il-każ, il-libertà tal-espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed
jirċievi u jaqsam informazzjoni, id-drittijiet għar-rispett tal-ħajja privata ta' persuna u l-protezzjoni ta' data
personali kif ukoll id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tal-utenti tas-servizzi kkonċernati. Huma jistgħu
jinkludu wkoll il-libertà ta' intrapriża, inkluża l-libertà ta' kuntratt, ta' servizzi ta' hosting, kif ukoll id-drittijiet tattfal u d-drittijiet għal protezzjoni ta' proprjetà, inkluża l-proprjetà intellettwali, għad-dinjità tal-bniedem u nnondiskriminazzjoni ta' ċerti partijiet oħra kkonċernati. B'mod partikolari, deċiżjonijiet meħuda minn min joffri
servizzi ta' hosting biex ineħħu jew iwaqqfu l-aċċess għall-kontenut li jaħżnu jinħtieġ li jqisu d-drittijiet
fundamentali u l-interessi leġittimi tal-utenti tagħhom kif ukoll tar-rwol ċentrali li dawk il-fornituri għandhom ittendenza li jkollhom fl-iffaċilitar tad-dibattitu pubbliku u d-distribuzzjoni u l-akkoljenza ta' fatti, opinjonijiet
u ideat f'konformità mal-liġi.

(14)

B'konformità mal-approċċ orizzontali sottostanti l-eżenzjoni mir-responsabbiltà prevista fl-Artikolu 14 tadDirettiva 2000/31/KE, jinħtieġ li din ir-Rakkomandazzjoni tkun applikata għal kull tip ta' kontenut li ma jkunx
f'konformità mal-liġi tal-Unjoni jew mal-liġi tal-Istati Membri, irrispettivament mis-suġġett preċiż jew in-natura ta'
dawk il-liġijiet. Huwa biżżejjed li jittieħed kont tal-liġijiet tal-Istati Membri li huma kkonċernati mis-servizz
inkwistjoni, b'mod partikolari dawk l-Istati Membri li t-territorju tagħhom huwa dak li fih hu stabbilit il-fornitur
ta' servizz ta' hosting jew dak li fih jiġu pprovduti s-servizzi. Barra minn hekk, meta jkun qiegħed jingħata effett
lil din ir-Rakkomandazzjoni, jinħtieġ li jittieħed kont debitu tas-serjetà, u kull tip ta' ħsara potenzjali kkawżata,
minn kontenut illegali, li jista' jkun relatat mill-qrib mal-ħeffa ta' kwalunkwe azzjoni li tittieħed, u ta' dak li jista'
jkun raġonevolment mistenni minn fornituri ta' servizzi ta' hosting, filwaqt li tikkunsidra fejn ikun rilevanti l-istat
tal-iżvilupp u l-użu possibbli ta' teknoloġiji. Jinħtieġ li jitqiesu wkoll id-differenzi rilevanti li jistgħu jeżistu bejn
diversi tipi ta' kontenut illegali u l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu biex jiġu indirizzati.

(15)

Fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom rwol partikolarment importanti fil-ġlieda kontra l-kontenut illegali
online, minħabba li huma jaħżnu informazzjoni provduta minn u b'talba tal-utenti tagħhom u jagħtu lil utenti
oħrajn aċċess għaliha, ta' spiss fuq skala kbira. Din ir-Rakkomandazzjoni għalhekk primarjament tirrigwarda lattivitajiet u r-responsabbiltajiet ta' dawk il-fornituri. Madankollu, fejn xieraq, ir-rakkomandazzjonijiet li saru
jistgħu jiġu applikati wkoll, mutatis mutandis, fir-rigward ta' fornituri ta' servizzi online oħra affettwati. Minħabba
li l-għan ta' din ir-Rakkomandazzjoni huwa li jindirizza riskji marbuta ma' kontenut illegali online li jaffettwa lillkonsumaturi fl-Unjoni, hija relatata mal-attivitajiet kollha li joffru fornituri ta' servizzi ta' hosting, irrispettivament
minn jekk humiex stabbiliti fl-Unjoni jew f'pajjiż terz, dment li dawn jindirirzzaw l-attivitajiet tagħhom lejn
konsumaturi residenti fl-Unjoni.

(16)

Il-mekkaniżmi biex jintbagħtu avviżi lil min joffri servizzi ta' hosting dwar kontenut li huwa meqjus bħala
kontenut illegali huma mezz importanti biex jiġi miġġieled il-kontenut illegali online. Jinħtieġ li tali mekkaniżmi

(1) Id-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-Infurzar tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali
(ĠU L 157, 30.4.2004, p. 45).
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jiffaċilitaw in-notifika minn kull individwu jew entità li jixtiequ jagħmlu dan. Għalhekk, jinħtieġ li dawn ilmekkaniżmi jkunu faċli biex jiġu aċċessati u użati mill-utenti kollha. Madankollu, jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi
ta' hosting jibqgħu flessibbli, pereżempju fir-rigward tal-format tar-rappurtar jew it-teknoloġija li se tintuża,
sabiex jippermettu soluzzjonijiet effiċjenti u biex jiġu evitati piżijiet sproporzjonati fuq dawk il-fornituri.
(17)

Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE, jinħtieġ li l-avviżi
jkunu suffiċjentement preċiżi u sostanzjati b'mod adegwat sabiex jippermettu lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting li
jirċevuhom biex jieħu deċiżjoni informata u diliġenti fir-rigward tal-effett li għandu jingħata lill-avviż. Jinħtieġ li
għalhekk jiġi żgurat, kemm jista' jkun possibbli, li dan l-istandard jintlaħaq. Madankollu, jekk l-avviż iwassalx għal
għarfien jew kuxjenza jew le fis-sens tal-Artikolu 14 ta' dik id-Direttiva għandu jiġi vvalutat fid-dawl tal-ispeċifiċi
tajiet tal-każ inkwistjoni, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li dan l-għarfien jew kuxjenza jista' jinkiseb ukoll
f'modi oħra milli permezz ta' avviżi.

(18)

Il-pussess tad-dettalji ta' kuntatt tal-fornitur tal-avviż ġeneralment ma jkunx meħtieġ għall-fornitur ta' servizzi ta'
hosting biex ikun jista' jieħu deċiżjoni informata u diliġenti dwar is-segwitu li għandu jingħata avviż riċevut. Ilforniment ta' dettalji ta' kuntatt bħala prerekwiżit għall-preżentazzjoni ta' avviż ikun jinvolvi ostaklu għal avviż.
Madankollu, l-inklużjoni ta' dettalji ta' kuntatt hija neċessarja għall-fornitur ta' servizzi ta' hosting biex ikun jista'
jipprovdi feedback. L-inklużjoni tad-dettalji ta' kuntatt tiegħu jew tagħha jinħtieġ li għalhekk ikun possibbli għallfornitur tal-avviż, mingħajr ma dan ikun meħtieġ.

(19)

Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-preċiżjoni u tal-mekkaniżmi ta' “avviż u azzjoni” u biex jingħata lok għal rimedju
fejn meħtieġ, jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting, meta jkollhom dettalji ta' kuntatt ta' fornituri tal-avviż
u / jew fornituri ta' kontenut, jinformaw b'mod adegwat u fil-ħin lil dawk il-persuni bil-passi li ttieħdu fil-kuntest
ta' dawn il-mekkaniżmi, b'mod partikolari għal dak li jirrigwarda d-deċiżjonijiet tagħhom dwar it-tneħħija jew ittwaqqif mitlub ta' aċċess għall-kontenut ikkonċernat. L-informazzjoni li għandha tingħata jinħtieġ li tkun
proporzjonata, fis-sens li jinħtieġ li tikkorrispondi mas-sottomissjonijiet magħmula mill-persuni kkonċernati flavviżi jew kontra-avviżi tagħhom, filwaqt li jippermettu soluzzjonijiet xierqa u differenzjati u mingħajr ma dan
iwassal għal piż eċċessiv fuq il-fornituri.

(20)

Sabiex tkun żgurata t-trasparenza u l-imparzjalità u biex tiġi evitata t-tneħħija mhux intenzjonata ta' kontenut li
mhuwiex kontenut illegali, jinħtieġ li l-fornituri tal-kontenut, bħala prinċipju, jiġu infurmati bid-deċiżjoni biex
ineħħu jew iwaqqfu l-aċċess għall-kontenut maħżun fuq talba tagħhom u jingħataw il-possibbiltà li jikkontestaw
id-deċiżjoni permezz ta' kontroavviż, bil-ħsieb li wara din id-deċiżjoni titreġġa' lura, fejn xieraq, irrispettivament
minn jekk dik id-deċiżjoni ttieħditx fuq il-bażi ta' avviż jew referenza jew skont miżuri proattivi mill-fornitur ta'
servizzi ta' hosting.

(21)

Madankollu, fid-dawl tan-natura tal-kontenut inkwistjoni, l-għan ta' tali proċedura ta' kontroavviż, u l-piż
addizzjonali li dan jinvolvi għal fornituri ta' servizzi ta' hosting, ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni biex jiġi
rakkomandat li jipprovdu tali informazzjoni dwar dik id-deċiżjoni u li l-possibbiltà li tiġi kkontestata d-deċiżjoni
fejn huwa ċar li l-kontenut inkwistjoni huwa kontenut illegali u huwa relatat ma' reati kriminali serji li jinvolvu
theddida għall-ħajja jew is-sikurezza ta' persuni, bħal reati speċifikati fid-Direttiva (UE) 2017/541 u d-Direttiva
2011/93/UE. Barra minn hekk, f'ċerti każijiet, raġunijiet ta' politika pubblika u sigurtà pubblika, u b'mod
partikolari raġunijiet marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali,
jistgħu jiġġustifikaw li dik l-informazzjoni ma tingħatax direttament lill-fornitur tal-kontenut ikkonċernat.
Għalhekk, jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting ma jagħmlux dan meta awtorità kompetenti tkun għamlet
talba f'dan is-sens, ibbażata fuq raġunijiet ta' politika pubblika u sigurtà pubblika, għat-tul ta' żmien li dik lawtorità talbet fid-dawl ta' dawn ir-raġunijiet. Sa fejn dan jinvolvi restrizzjoni fuq id-dritt li jiġu infurmati dwar lipproċessar tad-data personali, jinħtieġ li l-kundizzjonijiet rilevanti stabbiliti fir-Regolament (UE) 2016/679 talParlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jiġu rrispettati.

(22)

Jinħtieġ li l-mekkaniżmi ta' notifika u azzjoni bl-ebda mod ma jaffettwaw id-drittijiet tal-partijiet involuti biex
jibdew proċedimenti legali, skont il-liġi applikabbli, fir-rigward ta' kwalunkwe kontenut li jkun meqjus bħala
kontenut illegali jew ta' kwalunkwe miżura meħuda f'dan ir-rigward minn fornituri ta' servizzi ta' hosting.
Mekkaniżmi għas-soluzzjoni ta' tilwim barra mill-qorti li jinqala' f'dan ir-rigward jista' jkun kompliment
importanti għal proċedimenti ġudizzjarji, speċjalment meta dawn jippermetti riżoluzzjoni effettiva, affordabbli
u rapida ta' tilwim bħal dan. Jinħtieġ li s-soluzzjoni ta' tilwim barra mill-qorti għalhekk tkun imħeġġa, sakemm ilmekkaniżmi rilevanti jissodisfaw ċerti standards, b'mod partikolari f'termini ta' ġustizzja proċedurali, li l-aċċess
tal-partijiet għall-qorti jibqa' mhux affettwat u li l-abbuż jiġi evitat.

(1) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward
tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar ilProtezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

L 63/54

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

6.3.2018

(23)

Sabiex tiġi vvalutata aħjar l-effettività tal-mekkaniżmi ta' “avviż u azzjoni” u attivitajiet oħra ta' fornituri ta'
servizzi ta' hosting dwar kontenut meqjus bħala kontenut illegali u biex tiġi żgurata r-responsabbiltà, jinħtieġ li
jkun hemm trasparenza vis-à-vis l-pubbliku inġenerali. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting għalhekk
jippubblikaw regolarment rapporti dwar dawn il-mekkaniżmi u attivitajiet oħra, li jinħtieġ li jkunu suffiċjentement
kompluti u dettaljati biex jippermettu li jkun hemm għarfien adegwat. Jinħtieġ li huma jipprovdu wkoll ċarezza
ex ante, fit-termini ta' servizz tagħhom, dwar il-politiki tagħhom dwar it-tneħħija jew it-twaqqif ta' aċċess għal
kull kontenut li jaħżnu, inkluż kontenut illegali.

(24)

Minbarra l-mekkaniżmi ta' avviż u azzjoni, miżuri proattivi speċifiċi u proporzjonati meħuda b'mod volontarju
minn fornituri ta' servizzi ta' hosting, inkluż bl-użu ta' mezzi awtomatizzati f'ċerti każi, jista' jkun ukoll element
importanti fil-ġlieda kontra l-kontenut illegali online, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15(1) tad-Direttiva
2000/31/KE. B'rabta ma' tali miżuri protettivi, jinħtieġ li jittieħed kont tal-qagħda ta' fornituri ta' servizzi ta'
hosting li, minħabba d-daqs tagħhom jew l-iskala li fiha joperaw, għandhom riżorsi u għarfien espert limitati
u tal-ħtieġa għal salvagwardji adegwati u effettivi li jakkumpanjaw tali miżuri.

(25)

Jista', b'mod partikolari, ikun xieraq li jittieħdu tali miżuri proattivi meta n-natura illegali tal-kontenut diġà tkun
ġiet stabbilita jew fejn it-tip tal-kontenut huwa tali li kuntestwalizzazzjoni mhijiex essenzjali. Dan jista' jiddependi
wkoll fuq in-natura, l-iskala u l-iskop tal-miżuri previsti, it-tip ta' kontenut inkwistjoni, dwar jekk il-kontenut
ikunx ġie nnotifikat mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jew mill-Europol u fuq jekk azzjoni tkunx diġà ttieħdet
fir-rigward tal-kontenut, għaliex jitqies li hija kontenut illegali. Fir-rigward ta' materjal ta' abbuż sesswali tat-tfal
b'mod partikolari, jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jieħdu miżuri proattivi biex jidentifikaw
u jipprevjenu t-tixrid ta' materjal bħal dan, f'konformità mal-impenji meħuda fil-kuntest tal-Alleanza Globali
kontra l-Abbuż Sesswali tat-Tfal Online.

(26)

F'dan il-kuntest, fil-Komunikazzjoni tagħha tat-28 ta' Settembru 2017 dwar l-indirizzar tal-kontenut illegali fuq linternet, il-Kummissjoni stipulat il-fehma tagħha li t-tehid ta' tali miżuri proattivi volontarji ma jwassalx awtoma
tikament għal li fornitur ta' servizzi ta' hosting ikkonċernat jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-responsabbiltà
prevista fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE.

(27)

Huwa essenzjali li kull miżura biex jiġi indirizzat kontenut illegali fuq l-internet tkun soġġetta għal salvagwardji
adegwati u effettivi mmirati biex jiżguraw li fornitur ta' servizzi ta' hosting jaġixxi b'mod diliġenti u b'mod
proporzjonat meta jiddefinixxi u jinfurza l-politiki tiegħu fir-rigward ta' kwalunkwe kontenut li jaħżen, inkluż
kontenut illegali, sabiex jiżgura, b'mod partikulari, li l-utenti jkunu jistgħu jirċievu u jagħtu informazzjoni online
f'konformità mal-liġi applikabbli. Minbarra s-salvagwardji stabbiliti fil-liġi applikabbli, pereżempju rigward ilprotezzjoni tad-data personali, salvagwardji partikolari, b'mod partikolari sorveljanza umana u verifiki, jinħtieġ li
jiġu previsti u applikati fejn huwa xieraq fir-rigward ta' l-użu ta' mezzi awtomatizzati, sabiex jiġu evitati deċiżjo
nijiet żbaljati u mhux intenzjonati.

(28)

Jinħtieġ li tiġi żgurata kooperazzjoni xierqa, bla xkiel u effettiva bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-fornituri ta'
servizzi ta' hosting meta jiġi ttrattat kontenut illegali fuq l-internet. Tali kooperazzjoni tista' tibbenefika millassistenza tal-Europol fejn xieraq, pereżempju fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-abbuż sesswali u l-isfruttament
sesswali tat-tfal, il-pedopornografija u s-solleċitazzjoni tat-tfal. Biex jiffaċilitaw tali kooperazzjoni, jinħtieġ li l-Istati
Membri u l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jaħtru punti ta' kuntatt, u jinħtieġ li jistabbilixxu proċeduri għallipproċessar ta' notifiki ppreżentati minn dawn l-awtoritajiet bħala kwistjoni ta' prijorità u b'livell xieraq ta' fiduċja
fir-rigward tal-preċiżjoni, b'kont meħud tal-għarfien espert partikolari u r-responsabbiltajiet ta' dawn lawtoritajiet. Sabiex tindirizza b'mod effettiv ċerti reati kriminali serji, bħalma huma r-reati speċifikati fid-Direttiva
(UE) 2017/541 u d-Direttiva 2011/93/UE, li jistgħu jiġu għall-attenzjoni ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting meta
jwettqu l-attivitajiet tagħhom, jinħtieġ li l-Istati Membri jiġu mħeġġa li jużaw il-possibbiltà stipulata flArtikolu 15(2) tad-Direttiva 2000/31/KE biex jistabbilixxu fil-liġi l-obbligi ta' rappurtar, b'mod konformi mal-liġi
applikabbli, b'mod partikolari r-Regolament (UE) 2016/679.

(29)

Barra mill-awtoritajiet kompetenti, ċerti individwi jew entitajiet, inklużi organizzazzjonijiet mhux governattivi
u assoċjazzjonijiet kummerċjali, jista' jkollhom ukoll kompetenza partikolari u jixtiequ li jkollhom, fuq bażi
volontarja, ċerti responsabbiltajiet relatati mal-indirizzar tal-kontenut illegali fuq l-internet. Fid-dawl tal-valur
miżjud tagħhom u xi kultant l-għadd kbir ta' avviżi involuti, jinħtieġ li l-kooperazzjoni bejn tali senjalaturi ta'
fiduċja u fornituri ta' servizzi ta' hosting tkun imħeġġa, b'mod partikolari billi jittrattaw in-notifiki li huma
jippreżentaw ukoll bħala kwistjoni ta' prijorità u b'livell xieraq ta' fiduċja rigward l-eżattezza tagħhom.
Madankollu, skont l-istatus partikolari tagħhom, jinħtieġ li din il-kooperazzjoni tkun miftuħa biss għal individwi
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u entitajiet li jirrispettaw il-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni, kif stipulat fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar lUnjoni Ewropea u li jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet xierqa, li jinġtieġ li barra minn hekk ikunu ċari u oġġettivi
u jkunu disponibbli pubblikament.
(30)

Il-ġlieda kontra l-kontenut illegali fuq l-internet, teħtieġ approċċ olistiku, billi dan il-kontenut ta' spiss jemigra
faċilment minn fornitur ta' servizzi ta' hosting għal ieħor u għandu t-tendenza li jisfrutta l-aktar ħoloq dgħajfa
tal-katina. Hija għalhekk essenzjali l-kooperazzjoni, b'mod partikolari l-kondiviżjoni fuq bażi volontarja ta'
esperjenzi, l-aħjar prattiki u soluzzjonijiet teknoloġiċi. Kooperazzjoni bħal din hija partikolarment importanti firrigward ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting li, minħabba d-daqs tagħhom jew l-iskala li fiha joperaw, ikollhom
riżorsi limitati u għarfien espert limitat.

(31)

It-terroriżmu jinvolvi l-użu illegali u b'mod indiskriminat ta' vjolenza u intimidazzjoni kontra ċ-ċittadini. Itterroristi saru dejjem aktar dipendenti fuq l-internet biex ixerrdu l-propaganda terroristika, ħafna drabi jintużaw
metodi sofistikati biex jiżguraw id-disseminazzjoni rapida u wiesgħa. Filwaqt li sar progress, speċjalment filkuntest tal-Forum tal-UE dwar l-Internet, għad hemm bżonn urġenti ta' rispons aktar fil-pront u aktar effettiv
għall-kontenut terroristiku fuq l-internet, flimkien mal-ħtieġa għall-fornituri ta' servizzi ta' hosting li jieħdu sehem
fil-Forum tal-UE dwar l-Internet biex jissodisfaw b'mod sħiħ l-impenji tagħhom dwar rapportar effettiv
u komprensiv.

(32)

Fid-dawl tal-partikularitajiet marbutin mal-indirizzar ta' kontenut terroristiku online, jinħtieġ li r-rakkomandazzjo
nijiet dwar il-ġlieda kontra l-kontenut illegali ġeneralment ikunu kkumplimentati minn ċerti rakkomandazzjonijiet
li huma relatati b'mod speċifiku mal-indirizzar ta' kontenut terroristiku online, li jibnu fuq u jikkonsolidaw lisforzi li saru fil-qafas tal-Forum tal-UE dwar l-Internet.

(33)

Meta wieħed iqis b'mod partikolari r-riskji kbar assoċjati ma' kontenut terroristiku u r-rwol ċentral tal-fornituri ta'
servizzi ta' hosting fit-tixrid ta' kontenut bħal dan, jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jieħdu l-miżuri
raġonevoli kollha sabiex ma jippermettux kontenut terroristiku u jekk ikun possibbli jipprevjenu milli jospitawh,
mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà tagħhom li jistabilixxu u jinfurzaw it-termini tagħhom ta' servizz u lħtieġa għal koordinazzjoni effettiva u salvagwardji xierqa u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 14 tad-Direttiva
2000/31/KE.

(34)

Jinħtieġ li dawn il-miżuri, b'mod partikolari, jikkonsistu f'li jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti u l-Europol
fir-rigward ta' referenzi, li huma mezzi speċifiċi għall-fornituri ta' servizzi ta' hosting adattati għan-notifikar talpartikularitajiet tal-indirizzar ta' kontenut terroristiku. L-awtoritajiet kompetenti u l-Europol, meta jippreżentaw
referenzi, jinħtieġ li jkunu jistgħu jitolbu għat-tneħħija jew it-twaqqif ta' aċċess għal kontenut li huma jqisu li
għandu kontenut terroristiku jew b'referenza għal-liġijiet rilevanti applikabbli jew mat-termini ta' servizz ta'
hosting ikkonċernat. Jinħtieġ li dawn il-mekkaniżmi ta' riferiment jeżistu flimkien mal-mekkaniżmi għall-preżen
tazzjoni ta' notifiki, inkluż minn senjalaturi kredibbli, li jistgħu jintużaw ukoll għan-notifika ta' kontenut meqjus
bħala kontenut terroristiku.

(35)

Billi kontenut terroristiku tipikament huma l-aktar dannuż fl-ewwel siegħa tad-dehra tiegħu online u minħabba lgħarfien espert speċifiku u r-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet kompetenti u l-Europol, jinħtieġ li r-riferimenti jiġu
vvalutati u, jekk ikun il-każ, tittieħed azzjoni dwarhom fi żmien siegħa, bħala regola ġenerali.

(36)

Jinħtieġ li dawn il-miżuri għall-ġlieda kontra kontenut terroristiku jikkonsistu wkoll f'miżuri proporzjonati
u speċifiċi proattivi, inkluż bl-użu ta' mezzi awtomatizzati, sabiex isibu, jidentifikaw u jneħħu jew jiddiżattivaw laċċess għal kontenut terroristiku u biex ikun żgurat li kontenut terroristiku ma jerġax jitfaċċa, mingħajr
preġudizzju għall-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE. F'dan ir-rigward jinħtieġ li jittieħed kont tal-ħtieġa
għal salvagwardji adegwati u effettivi li jakkumpanjaw dawn il-miżuri, b'mod partikolari dawk rakkomandati filKapitolu II ta' din ir-Rakkomandazzjoni.

(37)

Il-kooperazzjoni kemm bejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting kif ukoll mal-awtoritajiet kompetenti, hija ta'
importanza kbira meta jkunu qed jippruvaw jindirizzaw kontenut terroristiku online. B'mod partikolari, l-għodod
teknoloġiċi li jippermettu l-identifikazzjoni tal-kontenut awtomatizzati, bħall-Bażi ta' Ddtaaej ta' Hashes, jistgħu
jgħinu biex jintlaħaq l-objettiv li jiġi evitat it-tixrid ta' kontenut terroristiku bejn servizzi ta' hosting differenti.
Jinħtieġ li dawn it-tipi ta' kooperazzjoni u żvilupp, operazzjoni u l-kondiviżjoni ta' għodod teknoloġiċi jiġu
mħeġġa, filwaqt li jsir użu mill-ħila esperta tal-Europol fejn xieraq. Dawn l-isforzi huma partikolarment
importanti biex jippermettu li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting li, minħabba d-daqs tagħhom jew l-iskala li
joperaw fiha, għandhom riżorsi u għarfien espert limitati, iwieġbu b'mod effettiv u b'mod urġenti għal riferimenti
u biex jieħdu miżuri proattivi, kif rakkomandat.
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(38)

Kemm jista' jkun jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting rilevanti jingħaqdu ma' dawn l-isforzi kooperattivi
u jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting parteċipanti kollha jgħinu biex jiġi ottimizzat u mmassimizzat l-użu
ta' dawn l-għodod. It-twettiq ta' arranġamenti ta' xogħol bejn il-partijiet rilevanti kollha, inkluż, fejn xieraq, ilEuropol, jinħtieġ ukoll jiġi inkoraġġit, billi tali arranġamenti jistgħu jgħinu biex ikun żgurat approċċ konsistenti
u effettiv u li jippermetti l-iskambju ta' esperjenzi rilevanti u ta' għarfien espert.

(39)

Sabiex jiġi żgurat ir-rispett għad-dritt fundamentali għall-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar
ta' data personali, kif ukoll il-moviment liberu ta' data personali, l-ipproċessar ta' data personali fil-kuntest ta' xi
miżura meħuda biex tagħti effett lil din ir-Rakkomandazzjoni jinħtieġ li jsir f'konformità sħiħa mar-regoli dwar ilprotezzjoni tad-data, b'mod partikolari r-Regolament (UE) 2016/679 u d-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (1), u jinħtieġ jiġi sorveljat mill-awtoritajiet superviżorji kompetenti.

(40)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari millKarta. B'mod partikolari, din ir-Rakkomadazzjoni tfittex li tassigura rispett sħiħ tal-Artikoli 1, 7, 8, 10, 11, 16,
17, 21, 24 u 47 tal-Karta.

(41)

Il-Kummissjoni biħsiebha tissorvelja mill-qrib kull azzjoni meħuda b'rispons għal din ir-Rakkomandazzjoni.
Jinħtieġ li l-Istati Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting għalhekk ikunu ppreparati biex jippreżentaw lillKummissjoni, b'talba tagħha, l-informazzjoni kollha rilevanti li jistgħu raġonevolment ikunu mistennija li
jipprovdu sabiex ikun jista' jsir tali monitoraġġ. Fuq il-bażi ta' l-informazzjoni miġbura u l-informazzjoni kollha loħra disponibbli, inkluż ir-rappurtar abbażi tad-diversi arranġamenti volontarji, il-Kummissjoni tivvaluta l-effetti
ta' din ir-Rakkomandazzjoni u tiddetermina jekk għandhomx jittieħdu passi addizzjonali, inkluż billi tipproponi
atti vinkolanti tad-dritt tal-Unjoni. Minħabba l-karatteristiċi partikolari u l-urġenza tat-trattament ta' kontenut
terroristiku online, jinħtieġ li l-monitoraġġ u l-valutazzjoni jitwettqu fuq il-bażi ta' informazzjoni dettaljata
u b'mod partikolari malajr, fi żmien tliet xhur mid-data ta' pubblikazzjoni ta' din ir-Rakkomandazzjoni, filwaqt li
għal kontenut illegali ieħor, huwa xieraq li jsir hekk sitt xhur wara l-pubblikazzjoni.

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

KAPITOLU I

Skop u terminoloġija

1.

L-Istati Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting, fir-rigward ta' kontenut ipprovdut mill-fornituri tal-kontenut li
jaħżnu fuq talba ta' dawn tal-aħħar, huma mħeġġa biex jieħdu miżuri effettivi, xierqa u proporzjonati biex jiġi
miġġieled il-kontenut illegali online, f'konformità mal-prinċipji stabbiliti f'din ir-Rakkomandazzjoni u f'konformità
sħiħa mal-Karta, b'mod partikolari d-dritt tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, u dispożizzjonijiet
applikabbli oħra tal-liġi tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-protezzjoni ta' data personali, il-kompetizzjoni
u l-kummerċ elettroniku.

2.

Din ir-Rakkomandazzjoni tibni fuq u tikkonsolida l-progress li sar fil-qafas ta' arranġamenti volontarji miftiehma
bejn fornituri ta' servizzi ta' hosting u fornituri oħra affettwati fir-rigward ta' tipi differenti ta' kontenut illegali. Filqasam tat-terroriżmu, tibni fuq u tikkonsolida l-progress li sar fil-qafas tal-Forum tal-UE dwar l-Internet.

3.

Din ir-Rakkomandazzjoni hija mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi tal-Istati Membri li jieħdu miżuri firrigward ta' kontenut illegali online f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, inkluża l-possibbiltà għall-qrati jew lawtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri, skont is-sistemi legali tagħhom, li jirrikjedu li l-fornituri ta' servizzi ta'
hosting li jneħħu jew iwaqqfu l-aċċess għall-kontenut illegali. Din ir-Rakkomandazzjoni hija mingħajr preġudizzju
għall-pożizzjoni ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting skont id-Direttiva 2000/31/KE u l-possibbiltà tagħhom li jistab
bilixxu u jinfurzaw it-termini tagħhom ta' servizz skont il-liġi tal-Unjoni u l-liġijiet tal-Istati Membri.

(1) Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward
tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew ilprosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89).
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Għall-iskopijiet ta' din ir-Rakkomandazzjoni, jintużaw it-termini li ġejjin:
(a) “fornitur ta' servizzi ta' hosting” tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna
ta' informazzjoni pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq talba tiegħu jew tagħha, fis-sens tal-Artikolu 14 tadDirettiva 2000/31/KE, irrispettivament mill-post ta' stabbiliment tiegħu, li jindirizza l-attivitajiet tiegħu lejn
konsumaturi residenti fl-Unjoni;
(b) “kontenut illegali” tfisser kull informazzjoni li ma tkunx f'konformità mal-liġi tal-Unjoni jew il-liġi ta' Stat
Membru kkonċernat;
(c) “utent” tfisser kwalunkwe persuna naturali jew legali li tkun ir-reċipjent tas-servizzi pprovduti minn fornitur ta'
servizzi ta' hosting;
(d) “fornitur ta' kontenut” tfisser utent li jkun issottometta informazzjoni li hija, jew li kienet, maħżuna b'talba
tiegħu jew tagħha minn fornitur ta' servizzi ta' hosting;
(e) “avviż” tfisser kull komunikazzjoni indirizzata lil fornitur ta' servizzi ta' hosting ippreżentata minn fornitur talavviż rigward kontenut maħżun minn dan il-fornitur ta' servizz li l-fornitur tal-avviż jikkunsidrah bħala
kontenut illegali u jitlob it-tneħħija jew it-twaqqif ta' aċċess għal dak il-kontenut minn dan il-fornitur ta'
servizzi ta' hosting fuq bażi volontarja;
(f) “fornitur ta' avviż” tfisser individwu jew entità li ppreżentat avviż lil fornitur ta' servizzi ta' hosting;
(g) “senjalatur fdat” tfisser individwu jew entità li huwa meqjus minn fornitur ta' servizzi ta' hosting li għandu
għarfien partikolari u r-responsabbiltajiet għall-finijiet tal-indirizzar tal-kontenut illegali online;
(h) “kontenut terroristiku” tfisser kull informazzjoni li t-tixrid tagħhom jammonta għal reati speċifikati fid-Direttiva
(UE) 2017/541 jew reati terroristiċi speċifikati fil-liġi tal-Istat Membru kkonċernat, inkluż it-tixrid ta'
informazzjoni rilevanti prodotta minn jew attribwibbli għal gruppi terroristiċi jew entitajiet inklużi fil-listi
rilevanti stabbiliti mill-Unjoni jew min-Nazzjonijiet Uniti;
(i) “awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi” tfisser l-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istati Membri skont il-liġi
nazzjonali tagħhom biex iwettqu l-kompiti tal-infurzar tal-liġi għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, issejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali f'konnessjoni għal kontenut illegali fuq l-internet;
(j) “awtoritajiet kompetenti” tfisser l-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istati Membri skont il-liġi nazzjonali
tagħhom biex iwettqu kompiti li jinkludu l-indirizzar tal-kontenut illegali fuq l-internet, inklużi l-awtoritajiet
tal-infurzar tal-liġi u l-awtoritajiet amministrattivi inkarigati mill-infurzar tal-liġi, irrispettivament min-natura
jew suġġett speċifiku ta' din il-liġi, applikabbli f'ċerti oqsma partikolari;
(k) “riferiment” tfisser kull komunikazzjoni indirizzata lil fornitur ta' servizzi ta' hosting ippreżentata minn
awtorità kompetenti jew mill-Europol fir-rigward ta' kontenut maħżun minn dak il-fornitur ta' servizz ta'
hosting li dik l-awtorità jew il-Europol jikkunsidrawh bħala kontenut terroristiku u jitolbu t-tneħħija jew ittwaqqif ta' aċċess għal dak il-kontenut minn dak il-fornitur ta' servizzi ta' hosting fuq bażi volontarja.

KAPITOLU II

Rakkomandazzjonijiet ġenerali relatati mat-tipi kollha ta' kontenut illegali
Sottomissjoni u proċessar ta' avviżi
5.

Jinħtieġ li jiġu previsti mekkaniżmi biex jiġu ppreżentati l-avviżi. Jinħtieġ li dawn il-mekkaniżmi jkunu faċilment
aċċessibbli, faċli għall-utent u jippermettu l-preżentazzjoni tal-avviżi b'mezzi elettroniċi.

6.

Jinħtieġ li dawn il-mekkaniżmi jippermettu u jinkoraġġixxu l-preżentazzjoni ta' avviżi li jkunu biżżejjed preċiżi
u sostanzjati b'mod adegwat biex jippermettu lill-fornitur tal-hosting konċernat jieħu deċiżjoni informata
u diliġenti fir-rigward tal-kontenut li għalih jirrelata l-avviż, b'mod partikolari jekk dak il-kontenut għandux jiġi
kkunsidrat kontenut illegali jew le u jekk għandux jitneħħa jew jiġi diżattivat l-aċċess għalih. Jinħtieġ li dawn ilmekkaniżmi jkunu tali li jiffaċilitaw l-għoti ta' avviżi li jkun fihom spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex il-fornitur talavviż iqis li l-kontenut huwa illegali u indikazzjoni ċara tal-lok fejn jinsab dak il-kontenut.
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7.

Jinħtieġ li fornitur tal-avviż ikollu l-possibbiltà, iżda mhux meħtieġ, li jinkludi d-dettalji ta' kuntatt tiegħu f'avviż.
Jekk jiddeċiedi li jagħmel hekk, jinħtieġ li l-anonimità tiegħu tkun żgurata mill-fornitur tal-kontenut.

8.

Jekk id-dettalji ta' kuntatt tal-fornitur avviż jkunu magħrufa mill-fornitur ta' servizzi ta' hosting, jinħtieġ li l-fornitur
ta' servizzi ta' hosting jibgħat konferma tal-irċevuta lill-fornitur tal-avviż u jinħtieġ li, mingħajr dewmien żejjed,
jinforma lil dan tal-aħħar b'mod proporzjonat bid-deċiżjoni tiegħu fir-rigward tal-kontenut li għalih jirrelata l-avviż.

L-informar lill-fornituri tal-kontenut u kontro-avviżi
9.

Jekk fornitur ta' servizzi ta' hosting jiddeċiedi li jneħħi jew jiddiżattiva l-aċċess għal xi kontenut li huwa jaħżen
għaliex huwa jqis li l-kontenut huwa kontenut illegali, irrispettivament mill-mezzi użati għas-sejbien, l-identifi
kazzjoni jew it-tneħħija jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess għal dak il-kontenut, u jekk id-dettalji ta' kuntatt talfornitur tal-kontenut jkunu magħrufa lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting, jinħtieġ li l-fornitur tal-kontenut, mingħajr
dewmien bla bżonn, jiġi infurmat b'mod proporzjonat b'dik id-deċiżjoni u r-raġunijiet għaliex ġiet meħuda, kif
ukoll dwar il-possibbiltà li jikkontestaw dik id-deċiżjoni msemmija fil-punt 11.

10. Madankollu, jinħtieġ li l-punt 9 ma japplikax jekk ikun ċar li l-kontenut ikkonċernat huwa kontenut illegali u huwa
relatat ma' reati kriminali serji li jinvolvu theddida għall-ħajja jew is-sikurezza ta' persuni. Barra minn hekk, jinħtieġ
li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting ma jipprovdux l-informazzjoni msemmija f'dak il-punt fejn, u sakemm, lawtorità kompetenti titlob dan għal raġunijiet ta' politika pubblika u sigurtà pubblika u, b'mod partikolari, ilprevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali.
11. Jinħtieġ li l-fornituri tal-kontenut jingħataw il-possibbiltà li jikkontestaw id-deċiżjoni tal-fornitur ta' servizzi ta'
hosting imsemmija fil-punt 9 f'perjodu ta' żmien raġonevoli, permezz tal-preżentazzjoni ta' kontroavviż, lil dan ilfornitur tal-hosting. Jinħtieġ li l-mekkaniżmu biex jiġi preżentat tali kontravviż ikun faċli biex jintuża mill-utent
u jippermetti s-sottomissjoni permezz ta' mezzi elettroniċi.
12. Jinħtieġ li jiġi żgurat li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jieħu kont debitu ta' xi kontroavviż li jirċievu. Jekk ilkontroavviż ikun fih raġunijiet għall-fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jikkunsidra li l-kontenut relatat malkontroavviż, ma għandux jitqies bħala kontenut illegali, jinħtieġ li huwa jirrevoka d-deċiżjoni tiegħu sabiex ineħħi
jew jiddiżattiva l-aċċess għal dak il-kontenut mingħajr dewmien żejjed, mingħajr preġudizzju għall-possibiltajiet
tiegħu li jistabbilixxi u jinfurza t-termini ta' servizz skont il-liġi tal-Unjoni u l-liġijiet tal-Istati Membri.
13. Il-fornitur tal-kontenut li jkun ippreżenta l-kontroavviż, kif ukoll il-fornitur tal-avviż ikkonċernat, jinħtieġ li, jekk
id-dettalji ta' kuntatt tagħhom ikunu magħrufa mill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ikkonċernat, jiġu infurmati,
mingħajr dewmien bla bżonn, bid-deċiżjoni li jkun ħa l-fornitur tas-servizzi ta' hosting rigward il-kontenut
ikkonċernat.

Ftehim barra mill-qorti
14. L-Istati Membri huma mħeġġa jiffaċilitaw, fejn ikun xieraq, is-soluzzjonijiet ta' tilwim barra mill-qorti biex isolvu
tilwim relatat mat-tneħħija jew it-twaqqif ta' aċċess għal kontenut illegali. Jinħtieġ li kwalunkwe mekkaniżmi għassoluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti bħal dawn ikunu aċċessibbli faċilment, ikunu effettivi, trasparenti u imparzjali
u jinħtieġ li jiżguraw li s-soluzzjonijiet huma ġusti u f'konformità mal-liġi applikabbli. Jinħtieġ li tentattivi biex
isolvu t-tilwim barra l-qorti ma jaffettwawx l-aċċess għall-qorti tal-partijiet ikkonċernati.
15. Jekk disponibbli fl-Istat Membru kkonċernat, il-fornituri ta' servizzi ta' hosting huma mħeġġa li jippermettu l-użu
ta' mekkaniżmi ta' soluzzjoni ta' tilwim barra mill-qorti.

Trasparenza
16. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting ikunu mħeġġa biex jippubblikaw spjegazzjonijiet ċari, li jinftiehmu
faċilment u dettaljati biżżejjed dwar il-politika tagħhom rigward it-tneħħija jew it-twaqqif ta' aċċess għall-kontenut
li jaħżnu, inkluż kontenut meqjus bħala kontenut illegali.
17. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting ikunu mħeġġa biex jippubblikaw f'intervalli regolari, preferibbilment talinqas darba fis-sena, rapporti dwar l-attivitajiet tagħhom relatati mat-tneħħija u tat-twaqqif ta' kontenut meqjus
bħala kontenut illegali. Jinħtieġ li dawn ir-rapporti jinkludu, b'mod partikolari, informazzjoni dwar l-ammont u ttip ta' kontenut imneħħi, dwar in-numru ta' avviżi u kontroavviżi riċevuti u ż-żmien meħtieġ biex tittieħed azzjoni.
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Miżuri proattivi
18. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting ikunu mħeġġa biex jieħdu, fejn ikun xieraq, miżuri proattivi adatti,
proporzjonati u speċifiċi fir-rigward tal-kontenut illegali. Tali miżuri proattivi jistgħu jinvolvu l-użu ta' mezzi
awtomatiċi għad-detezzjoni ta' kontenut illegali biss meta jkun xieraq u proporzjonat u soġġett għal salvagwardji
effettivi u adegwati, b'mod partikolari s-salvagwardji msemmija fil-punti 19 u 20.

Salvagwardji
19. Sabiex tiġi evitata t-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex kontenut illegali, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li lfornituri ta' servizzi ta' hosting li jistabbilixxu u jinfurzaw it-termini tagħhom ta' servizz skont il-liġi tal-Unjoni u lliġijiet tal-Istati Membri, jinħtieġ li jkun hemm salvagwardji effettivi u adegwati biex jiżguraw li l-fornituri ta'
servizzi ta' hosting jaġixxu b'mod diliġenti u b'mod proporzjonat fir-rigward tal-kontenut li jaħżnu, b'mod
partikolari waqt l-ipproċessar ta' avviżi u kontroavviżi u meta jkunu qed jiddeċiedu dwar it-tneħħija possibbli jew
id-diżattivazzjoni tal-aċċess għal kontenut meqjus bħala kontenut illegali.
20. Jekk fornituri ta' servizzi ta' hosting jużaw mezzi awtomatizzati rigward il-kontenut li jaħżnu, jinħtieġ li jiġu
pprovduti salvagwardji adegwati u effettivi biex jiżguraw li d-deċiżjonijiet meħuda fir-rigward ta' dak il-kontenut,
b'mod partikolari deċiżjonijiet li jneħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess għal kontenut meqjus bħala kontenut illegali,
huma preċiżi u b'bażi soda. Jinħtieġ li tali salvagwardji jinkludu, b'mod partikolari, verifiki ta' sorveljanza umana,
fejn xieraq u, f'kull każ, fejn valutazzjoni dettaljata tal-kuntest rilevanti hija meħtieġa sabiex jiġi ddeterminat jekk ilkontenut għandux jiġi kkunsidrat kontenut illegali.

Protezzjoni kontra mġiba abbużiva
21. Jinħtirġ li miżuri effettivi u adegwati jittieħdu biex tiġi evitata l-preżentazzjoni ta', jew it-teħid ta' azzjoni fuq, avviżi
jew kontravviżi li jiġu ppreżentati in mala fede u forom oħra ta' mġiba abbużiva relatata mal-miżuri rrakkomandati
biex jiġi indirizzat kontenut illegali fuq l-internet stipulat f'din ir-Rakkomandazzjoni.

Il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting
22. Jinħtieġ li l-Istati Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jaħtru punti ta' kuntatt għal kwistjonijiet relatati ma'
kontenut illegali online.
23. Jinħtieġ li jiġu previsti proċeduri rapidi biex jipproċessaw l-avviżi sottomessi mill-awtoritajiet kompetenti.
24. L-Istati Membri huma mħeġġa jistabbilixxu obbligi legali għal fornituri ta' servizzi ta' hosting biex jinfurmaw
immedjatament l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew ilprosekuzzjoni ta' reati kriminali, kwalunkwe prova ta' allegazzjonijiet ta' reati kriminali serji li jinvolvu theddida
għall-ħajja jew is-sikurezza ta' persuni miksuba fil-kuntest tal-attivitajiet tagħhom, it-tneħħija jew it-twaqqif ta'
aċċess għal kontenut illegali, f'konformità mar-rekwiżiti legali applikabbli, b'mod partikolari fir-rigward talprotezzjoni tad-data personali, inkluż ir-Regolament (UE) 2016/679.

Il-kooperazzjoni bejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting u senjalaturi fdati
25. Jinħtieġ li tkun imħeġġa l-kooperazzjoni bejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting u senjalaturi fdati. Jinħtieġ li b'mod
partikolari jiġu previsti proċeduri rapidi biex jipproċessaw l-avviżi sottomessi minn senjalaturi fdati.
26. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting ikunu mħeġġa biex jippubblikaw kundizzjonijiet ċari u oġġettivi għaddeterminazzjoni ta' liema individwi jew entitajiet huma jikkunsidraw bħala senjalaturi fdati.
27. Jinħtieġ li dawn il-kundizzjonijiet jimmiraw li jiżguraw li l-individwi jew l-entitajiet ikkonċernati għandhom lgħarfien espert meħtieġ u jwettqu l-attivitajiet tagħhom bħala senjalaturi fdati b'mod diliġenti u oġġettiv, ibbażat
fuq ir-rispett għall-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni.
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Kooperazzjoni bejn fornituri ta' servizzi ta' hosting
28. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting, fejn ikun xieraq, jaqsmu l-esperjenzi, is-soluzzjonijiet teknoloġiċi u laħjar prattiki, biex jiġi miġġieled il-kontenut illegali online bejniethom u b'mod partikolari ma' fornituri ta' servizzi
ta' hosting li, minħabba d-daqs tagħhom jew l-iskala li joperaw fiha, għandhom riżorsi limitati u għarfien espert
limitat, inkluż fil-kuntest ta' kooperazzjoni kontinwa bejn fornituri ta' servizzi ta' hosting permezz ta' kodiċijiet ta'
kondotta, memoranda ta' ftehim u arranġamenti volontarji oħra.
KAPITOLU III

Rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar il-kontenut terroristiku
Ġenerali
29. Ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi relatati ma' kontenut terroristiku stabbiliti f'dan il-Kapitolu japplikaw flimkien
mar-rakkomandazzjonijiet ġenerali stipulati fil-Kapitolu II.
30. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting espressament jistipulaw fit-termini ta' servizz tagħhom li huma mhux se
jaħżnu kontenut terroristiku.
31. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jieħdu miżuri sabiex ma jaħżnux kontenut terroristiku, b'mod
partikolari fir-rigward tar-riferimenti, miżuri proattivi u l-kooperazzjoni skont il-punti minn 32 sa 40.
Sottomissjoni u proċessar ta' riferimenti
32. Jinħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom ikollhom il-kapaċità u r-riżorsi suffiċjenti
biex b'mod effettiv jikxfu u jidentifikaw kontenut terroristiku u jippreżentaw riferimenti lill-fornitur ta' servizzi ta'
hosting ikkonċernat, b'mod partikolari permezz tal-unitajiet nazzjonali ta' riferimenti tal-internet nazzjonali
u f'kooperazzjoni mal-Unità ta' Riferimenti fuq l-Internet tal-Europol.
33. Jinħtieġ li ssir dispożizzjoni għal mekkaniżmi li jippermettu l-preżentazzjoni ta' riferimenti. Jinħtieġ li jiġu
pprovduti proċeduri rapidi biex jipproċessaw riferimenti, b'mod partikolari riferimenti ppreżentati minn unitajiet
ta' riferiment tal-internet nazzjonali u l-Unità ta' Riferimenti fuq l-Internet tal-Europol.
34. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting, mingħajr dewmien żejjed, jibagħtu konfermi tal-irċevuta ta' riferimenti
u jinformaw lill-awtorità kompetenti jew lill-Europol bid-deċiżjonijiet tagħhom fir-rigward tal-kontenut tarriferimenti tagħhom, fejn jindikaw, skont il-każ, meta l-kontenut tneħħa jew ġie diżattivat l-aċċess għalih, jew
għaliex iddeċidew li ma jneħħux jew ma jiddiżattivawx l-aċċess għal dan il-kontenut.
35. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jivvalutaw u, fejn meħtieġ, ineħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess għal
kontenut identifikat f'riferimenti, bħala regola ġenerali, fi żmien siegħa mill-mument li fih huma jirċievu rriferiment.
Miżuri proattivi
36. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jieħdu miżuri proattivi proporzjonati u speċifiċi, inkluż permezz ta'
mezzi awtomatizzati, sabiex isibu, jidentifikaw u jneħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess għal kontenut terroristiku.
37. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jieħdu miżuri proattivi proporzjonati u speċifiċi, inkluż permezz ta'
mezzi awtomatizzati, sabiex immedjatament iwaqqfu l-fornituri tal-kontenut milli jissottomettu mill-ġdid kontenut
li jkun diġà ġie mneħħi jew li l-aċċess għalih ikun diġà ġie diżattivat minħabba li huwa meqjus bħala kontenut
terroristiku.
Kooperazzjoni
38. Sabiex jiġi evitat it-tixrid ta' kontenut terroristiku fuq servizzi ta' hosting differenti, jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi
ta' hosting ikunu mħeġġa jikkooperaw permezz tal-kondiviżjoni u l-aħjar użu għodod teknoloġiċi effettivi, adatti
u proporzjonati, inklużi għodod li jippermettu l-identifikazzjoni tal-kontenut awtomatizzat. Jekk ikun teknoloġi
kament possibbli, jinħtieġ li l-formati rilevanti kollha li bihom jiġi mxerred kontenut terroristiku jiġu koperti.
Jinħtieġ li kooperazzjoni bħal din tinkludi b'mod partikolari, fornituri ta' servizzi ta' hosting li, minħabba d-daqs
tagħhom jew l-iskala li fiha joperaw, ikollhom riżorsi limitati u għarfien espert limitat.
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39. Jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting ikunu inkoraġġuti jieħdu l-miżuri meħtieġa għall-funzjonament tajjeb
u titjib tal-għodod imsemmija fil-punt 38, b'mod partikolari billi jipprovdu identifikaturi li jirrigwardaw il-kontenut
kollu meqjus bħala kontenut terroristiku u bl-użu sħiħ tal-possibbiltajiet ta' dawn l-għodod.
40. Jinħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jikkonkludi arranġamenti ta' ħidma, fejn
xieraq bl-appoġġ tal-Europol, dwar kwistjonijiet relatati ma' kontenut terroristiku online, inkluż it-titjib tal-fehim
tal-attivitajiet terroristiċi fuq l-internet, titjib tal-mekkaniżmi ta' riferiment, il-prevenzjoni ta' duplikazzjoni mhux
meħtieġa tal-isforzi u faċilitar tat-talbiet mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għall-finijiet ta' investigazzjonijiet
kriminali b'rabta mat-terroriżmu.
KAPITOLU IV

Il-forniment tal-informazzjoni
41. Jinħtieġ li l-Istati Membri, f'intervalli regolari u preferibbilment kull tliet xhur, jirrapportaw lill-Kummissjoni fuq
riferimenti ppreżentati mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom u d-deċiżjonijiet meħuda minn min joffri servizzi ta'
hosting fuq dawk ir-riferimenti, kif ukoll dwar il-kooperazzjoni tagħhom ma' fornituri ta' servizzi ta' hosting dwar
l-indirizzar ta' kontenut terroristiku.
42. Sabiex jippermettu l-monitoraġġ tal-effetti ta' din ir-Rakkomandazzjoni fir-rigward tal-kontenut terroristiku mhux
aktar tard minn tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tagħha, jinħtieġ li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting
jippreżentaw lill-Kummissjoni, b'talba tagħha, l-informazzjoni kollha rilevanti biex tippermetti monitoraġġ bħal
dan. Din l-informazzjoni tista' tinkludi, b'mod partikolari, informazzjoni dwar l-ammont ta' kontenut li tneħħa jew
ġie diżattivat l-aċċess għalih, jew wara riferimenti jew avviżi jew permezz tat-teħid ta' miżuri proattivi u l-użu ta'
mezzi awtomatizzati. Dan jista' jinkludi wkoll in-numru ta' riferimenti riċevuti u ż-żmien meħtieġ biex tittieħed
azzjoni, kif ukoll l-ammont ta' kontenut ostakolat milli jiġi sottomess jew sottomessi mill-ġdid permezz tal-użu ta'
sejbien tal-kontenut awtomatizzat u għodod teknoloġiċi oħra.
43. Sabiex jippermettu l-monitoraġġ tal-effetti ta' din ir-Rakkomandazzjoni fir-rigward tal-kontenut illegali, apparti
kontenut terroristiku, mhux aktar tard minn sitt xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tagħha, jinħtieġ li l-Istati Membri
u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting jippreżentaw lill-Kummissjoni, b'talba tagħha, l-informazzjoni kollha rilevanti
biex tippermetti monitoraġġ bħal dan.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Marzu 2018.
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