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II
(Atti mhux leġiżlattivi)

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI
Emendi tal-Konvenzjoni Doganali dwar it-Trasport Internazzjonali ta' oġġetti li jaqgħu taħt ilcarnets TIR (il-Konvenzjoni TIR tal-1975)
Skont in-Notifika lid-Depożitarju tan-NU C.N.557.2018.TREATIES — XI.A.16 l-emendi segwenti għallKonvenzjoni TIR jidħlu fis-seħħ fit-3 ta' Frar 2019 għall-Partijiet Kontraenti kollha
Artikolu 1, paragrafu (q)
Wara “l-awtoritajiet doganali” żid “jew awtoritajiet kompetenti oħra”.
Artikolu 3, paragrafu (b)
Il-kelma “approvati” għandha tiġi sostitwita bil-kelma “awtorizzati”.
Artikolu 6, paragrafu 2
Il-kelma “approvata” għandha tiġi sostitwita bil-kelma “awtorizzata”.
Artikolu 11, paragrafu 3
Il-kliem “tliet xhur” għandu jiġi sostitwit bil-kelma “xahar”.
Artikolu 38, paragrafu 1
It-test eżistenti għandu jiġi sostitwit bil-kliem:
“1. Kull waħda mill-Partijiet Kontraenti għandu jkollha d-dritt li teskludi temporanjament jew permanentament
mit-tħaddim ta' din il-Konvenzjoni kwalunkwe persuna ħatja ta' reat serju jew ripetut kontra l-liġijiet jew irregolamenti doganali applikabbli għat-trasport internazzjonali tal-merkanzija. Il-kundizzjonijiet li fihom ir-reat
kontra l-liġijiet jew ir-regolamenti doganali jitqiesu bħala serji għandhom jiġu deċiżi mill-Parti Kontraenti.”
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REGOLAMENTI
REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1798
tal-21 ta' Novembru 2018
li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar listatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni għas-sena ta' referenza 2019
(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 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar listatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(2) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 808/2004 jistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni sistematika tal-istatistika Ewropea
dwar is-soċjetà tal-informazzjoni.

(2)

Hemm bżonn miżuri tal-implimentazzjoni biex tiġi ddeterminata liema dejta trid tingħata għat-tħejjija talistatistika fil-Modulu 1: “Intrapriżi u s-soċjetà tal-informazzjoni” u fil-Modulu 2: “Individwi, familji u s-soċjetà talinformazzjoni”, u biex jiġu ffissati l-iskadenzi għat-trażmissjoni tagħha.

(3)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tas-Sistema tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Id-dejta li trid tingħata biex tiġi ġġenerata l-istatistika Ewropea dwar is-soċjetà tal-informazzjoni, kif imsemmi flArtikolu 3(2) u fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 fil-Modulu 1, “Intrapriżi u s-soċjetà tal-informazzjoni”
u fil-Modulu 2, “Individwi, familji u s-soċjetà tal-informazzjoni”, għandha tkun kif speċifikat fl-Annessi I u II ta' dan irRegolament.
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-21 ta' Novembru 2018.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

(1) ĠU L 143, 30.4.2004, p. 49.
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ANNESS I

Modulu 1: Intrapriżi u s-soċjetà tal-informazzjoni
A. Is-suġġetti u l-karatteristiċi tagħhom
(1) Is-suġġetti li jridu jiġu koperti għas-sena ta' referenza 2019, magħżula mil-lista fl-Anness I tar-Regolament (KE)
Nru 808/2004, għandhom ikunu dawn li ġejjin:
(a) is-sistemi tal-ICT u l-użu tagħhom fl-intrapriżi;
(b) l-użu tal-Internet u ta' netwerks elettroniċi oħra mill-intrapriżi;
(c) il-kummerċ elettroniku;
(d) il-proċessi tal-negozju elettroniku u aspetti organizzattivi;
(e) il-kompetenza tal-ICT fl-unità tal-intrapriża u l-bżonn ta' ħiliet fl-ICT;
(f) l-ostakli għall-użu tal-ICT, tal-Internet, u ta' netwerks elettroniċi oħra, il-proċessi tal-kummerċ elettroniku u tannegozju elettroniku;
(g) is-sigurtà tal-ICT.
(2) Għandhom jinġabru dawn il-karatteristiċi tal-intrapriżi li ġejjin:
(a) Is-sistemi tal-ICT u l-użu tagħhom fl-intrapriżi
(i) għall-intrapriżi kollha:
— l-użu tal-kompjuter;
(ii) għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuter:
— (fakultattiva) il-persuni impjegati jew persentaġġ tat-total ta' persuni impjegati li jużaw il-kompjuter għal
skopijiet ta' negozju.
(b) L-użu tal-Internet u ta' netwerks elettroniċi oħra mill-intrapriżi
(i)

għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuter:
— l-aċċess għall-Internet;

(ii) għall-intrapriżi b'aċċess għall-Internet:
— il-persuni impjegati jew persentaġġ tat-total ta' persuni impjegati li jużaw il-kompjuter b'aċċess għall-Internet
għal skopijiet ta' negozju;
— (fakultattiva) l-użu ta' applikazzjonijiet ta' sejħiet bil-vuċi jew bil-vidjow fuq l-Internet għal finijiet ta'
negozju;
— il-konnessjoni tal-Internet: kull tip ta' konnessjoni fissa;
— il-konnessjoni tal-Internet: il-forniment ta' apparati portabbli li jippermettu konnessjoni mobbli permezz ta'
netwerks tat-telefonija mobbli, għal finijiet ta' negozju;
— (fakultattiva) li għandhom sit web;
— l-użu ta' netwerks soċjali, li ma jintużawx biss għal reklami mħallsa;
— l-użu tal-blogs jew tal-mikroblogs tal-intrapriża, li ma jintużawx biss għal reklami mħallsa;
— l-użu ta' siti web li jxerrdu kontenut multimedjali, li ma jintużawx biss għal reklami mħallsa;
— l-użu ta' għodod tal-qsim tal-għarfien ibbażati fuq wiki, li ma jintużawx biss għal reklami mħallsa;
(iii) għall-intrapriżi b'xi tip ta' konnessjoni fissa tal-Internet:
— il-veloċità massima kkuntrattata tad-download tal-aktar konnessjoni tal-Internet fissa veloċi f'Mbit/s fil-firxiet:
[0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [>= 100];
(iv) għall-intrapriżi li jipprovdu apparati portabbli lill-persuni impjegati tagħhom li jippermettu konnessjoni mobbli
tal-Internet permezz ta' netwerks tat-telefonija mobbli, għal finijiet ta' negozju:
— il-persuni impjegati jew persentaġġ tat-total tal-persuni impjegati li jużaw apparat portabbli mogħti millintrapriża, li jippermetti konnessjoni tal-Internet permezz ta' netwerks tat-telefonija mobbli, għal finijiet ta'
negozju;
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(v) għall-intrapriżi li għandhom sit web, informazzjoni dwar il-forniment tal-faċilitajiet li ġejjin:
— (fakultattiva) deskrizzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi, listi tal-prezzijiet;
— (fakultattiva) ordnijiet, riżervi u bbukkjar online;
— (fakultattiva) il-possibbiltà li l-viżitaturi jippersonalizzaw jew jiddisinjaw prodotti jew servizzi online;
— (fakultattiva) it-traċċar jew informazzjoni dwar l-istatus tal-ordnijiet li jsiru;
— (fakultattiva) kontenut personalizzat fis-sit web għall-viżitaturi regolari/rikorrenti;
— (fakultattiva) links jew referenzi għall-profili tal-intrapriża fil-midja soċjali;
— (fakultattiva) l-użu ta' informazzjoni dwar l-imġiba tal-viżitaturi fuq is-sit web tal-intrapriża, dwar fejn
jikklikkjaw, il-partijiet viżitati, pereżempju għal finijiet ta' reklamar jew biex jitjieb is-sodisfazzjon talkonsumaturi;
(vi) għall-intrapriżi li jużaw il-midja soċjali (mhux biss għal reklami mħallsa) li jirreferu speċifikament għal netwerks
soċjali, il-blogs jew il-mikroblogs tal-intrapriża, is-siti web li jxerrdu kontenut multimedjali jew għodod tal-qsim
tal-għarfien ibbażati fuq wiki:
— l-użu tal-midja soċjali għall-iżvilupp tal-immaġni tal-intrapriża jew għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti
fosthom għar-reklamar jew għat-tnedija ta' prodotti;
— l-użu tal-midja soċjali biex jinkisbu l-opinjonijiet tal-klijenti jew biex dawn jagħmlu valutazzjonijiet jew
mistoqsijiet, jew biex jingħataw tweġiba;
— l-użu tal-midja soċjali biex jiġu involuti l-klijenti fl-iżvilupp jew fl-innovazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi;
— l-użu tal-midja soċjali għall-kollaborazzjoni mas-sħab fin-negozju (bħall-fornituri) jew ma' organizzazzjonijiet
oħra (bħalma huma l-awtoritajiet pubbliċi jew l-organizzazzjonijiet mhux governattivi);
— l-użu tal-midja soċjali għar-reklutaġġ tal-impjegati;
— l-użu tal-midja soċjali għall-iskambju tal-fehmiet, tal-opinjonijiet jew tal-għarfien fi ħdan l-intrapriża.
(c) Il-kummerċ elettroniku
(i)

għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuter:
— il-wasla tal-ordnijiet ta' prodotti jew servizzi mqiegħda fuq sit web jew apps (bejgħ bl-Internet), fis-sena
kalendarja preċedenti;
— il-wasla tal-ordnijiet ta' prodotti jew servizzi permezz ta' messaġġi tat-tip EDI (bejgħ tat-tip EDI), fis-sena
kalendarja preċedenti;

(ii) għall-intrapriżi li jkunu rċevew ordnijiet għal prodotti jew servizzi mqiegħda fuq sit web jew apps fis-sena
kalendarja preċedenti:
— il-valur tal-fatturat, espress f'ċifri assoluti jew bħala persentaġġ tal-fatturat totali tal-bejgħ minn kummerċ
elettroniku li jirriżulta minn ordnijiet imqiegħda fuq sit web jew apps, fis-sena kalendarja preċedenti;
— persentaġġ tal-fatturat minn ordnijiet imqiegħda fuq sit web jew apps, ikkategorizzat skont il-bejgħ lil
klijenti privati (min-negozju għall-konsumaturi: B2C), u l-bejgħ lil intrapriżi oħra (minn negozju għal
negozju: B2B) u lil awtoritajiet pubbliċi (min-negozju għall-gvern: B2G), fis-sena kalendarja preċedenti;
— il-wasla tal-ordnijiet ta' prodotti jew servizzi permezz tas-sit web jew apps proprji tal-intrapriża (fosthom
dawk tal-intrapriżi omm jew affiljati, l-extranets), fis-sena kalendarja preċedenti;
— il-wasla tal-ordnijiet ta' prodotti jew servizzi permezz ta' sit web jew apps tas-suq tal-kummerċ elettroniku
użati minn diversi intrapriżi għall-kummerċ ta' prodotti, fis-sena kalendarja preċedenti;
— persentaġġ tal-fatturat minn ordnijiet imqiegħda fuq sit web jew apps, ikkategorizzat skont l-ordnijiet
imqiegħda fuq is-sit web jew l-apps proprji tal-intrapriża (fosthom dawk tal-intrapriżi omm jew affiljati, lextranets) u skont l-ordnijiet imqiegħda fuq sit web jew apps tas-suq tal-kummerċ elettroniku użati minn
diversi intrapriżi għall-kummerċ ta' prodotti, fis-sena kalendarja preċedenti;
— il-wasla ta' ordnijiet mingħand klijenti fuq sit web jew apps skont l-oriġini tagħhom: minn pajjiżhom stess,
fis-sena kalendarja preċedenti;
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— il-wasla ta' ordnijiet mingħand klijenti fuq sit web jew apps skont l-oriġini tagħhom: minn Stati Membri
oħra tal-UE, fis-sena kalendarja preċedenti;
— il-wasla ta' ordnijiet mingħand klijenti fuq sit web jew apps skont l-oriġini tagħhom: mill-bqija tad-dinja, fissena kalendarja preċedenti;
— (fakultattiva) persentaġġ tal-fatturat minn ordnijiet imqiegħda fuq sit web jew apps fis-sena kalendarja
preċedenti, ikkategorizzati skont l-oriġini tagħhom: minn pajjiżhom stess, Stat Membru ieħor tal-UE u lbqija tad-dinja;
(iii) għall-intrapriżi li rċevew ordnijiet ta' prodotti jew servizzi permezz ta' messaġġi tat-tip EDI, fis-sena kalendarja
preċedenti:
— il-valur tal-fatturat, espress f'ċifri assoluti jew bħala persentaġġ tal-fatturat totali tal-bejgħ tal-kummerċ
elettroniku li jirriżulta minn ordnijiet permezz ta' messaġġi tat-tip EDI, fis-sena kalendarja preċedenti;
— il-wasla ta' ordnijiet mingħand klijenti permezz ta' messaġġi tat-tip EDI, skont l-oriġini tagħhom: minn
pajjiżhom stess, fis-sena kalendarja preċedenti;
— il-wasla ta' ordnijiet mingħand klijenti permezz ta' messaġġi tat-tip EDI, skont l-oriġini tagħhom: minn Stati
Membri oħra tal-UE, fis-sena kalendarja preċedenti;
— il-wasla ta' ordnijiet mingħand klijenti permezz ta' messaġġi tat-tip EDI, skont l-oriġini tagħhom: mill-bqija
tad-dinja, fis-sena kalendarja preċedenti.
(d) Il-proċessi tan-negozju elettroniku u aspetti organizzattivi
(i) għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuter:
— l-użu ta' pakkett ta' softwer tal-ERP (Ippjanar tar-Riżorsi għall-Intrapriżi) biex l-informazzjoni tixtered bejn
oqsma funzjonali differenti,
— l-użu ta' softwer għall-ġestjoni tal-informazzjoni dwar il-klijenti (Ġestjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti — issoftwer CRM) li jippermetti li l-informazzjoni dwar il-klijenti tal-intrapriża tinġabar, tinħażen u titqiegħed
għad-dispożizzjoni ta' funzjonijiet oħra tan-negozju;
— l-użu ta' softwer għall-ġestjoni tal-informazzjoni dwar il-klijenti (Ġestjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti — issoftwer CRM) li jippermetti l-analiżi tal-informazzjoni dwar il-klijenti għal finijiet ta' kummerċjalizzazzjoni.
(e) Il-kompetenza tal-ICT fl-unità tal-intrapriża u l-bżonn ta' ħiliet fl-ICT
(i) għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuter:
— (fakultattiva) l-impjieg tal-ispeċjalisti fl-ICT;
— (fakultattiva) l-għoti ta' xi tip ta' taħriġ għall-iżvilupp ta' ħiliet marbutin mal-ICT għal speċjalisti fl-ICT, fissena kalendarja preċedenti;
— (fakultattiva) l-għoti ta' xi tip ta' taħriġ għall-iżvilupp ta' ħiliet marbutin mal-ICT għal persuni impjegati oħra,
fis-sena kalendarja preċedenti;
— (fakultattiva) ir-reklutaġġ ta' speċjalisti fl-ICT, jew it-tentattiv għar-reklutaġġ tagħhom, fis-sena kalendarja
preċedenti;
— (fakultattiva) it-twettiq tal-funzjonijiet tal-ICT (bħall-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-ICT, l-appoġġ tassoftwer tal-uffiċċju, l-iżvilupp jew l-appoġġ tas-softwer/sistemi tal-ġestjoni tan-negozju u/jew tas-soluzzjo
nijiet tal-web, is-sigurtà u l-protezzjoni tad-dejta) mill-impjegati stess (fosthom dawk impjegati fl-intrapriżi
omm jew affiljati) fis-sena kalendarja preċedenti;
— (fakultattiva) it-twettiq tal-funzjonijiet tal-ICT (bħall-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-ICT, l-appoġġ tassoftwer tal-uffiċċju, l-iżvilupp jew l-appoġġ tas-softwer/sistemi tal-ġestjoni tan-negozju u/jew tas-soluzzjo
nijiet tal-web, is-sigurtà u l-protezzjoni tad-dejta) minn fornituri esterni fis-sena kalendarja preċedenti;
(ii) għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuters u li rreklutaw jew ippruvaw jirreklutaw speċjalisti tal-ICT fis-sena
kalendarja preċedenti:
— (fakultattiva) postijiet tax-xogħol battala għall-ispeċjalisti tal-ICT li kienu diffiċli biex jimtlew.
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(f) L-ostakli għall-użu tal-ICT, tal-Internet, u ta' netwerks elettroniċi oħra, il-proċessi tal-kummerċ
elettroniku u tan-negozju elettroniku
(i) għall-intrapriżi li rċevew ordnijiet mingħand klijenti fi Stati Membri oħra fuq sit web jew app, fis-sena kalendarja
preċedenti: informazzjoni dwar id-diffikultajiet li ġejjin waqt il-bejgħ lejn Stati Membri oħra:
— l-ispejjeż għoljin għat-twassil u r-ritorn tal-prodotti;
— diffikultajiet marbuta mar-riżoluzzjoni tal-ilmenti u tat-tilwim;
— l-adattament tat-tikkettar tal-prodotti għall-bejgħ lejn Stati Membri oħra;
— in-nuqqas ta' għarfien ta' lingwi barranin biex issir il-komunikazzjoni mal-klijenti fi Stati Membri oħra;
— ir-restrizzjonijiet imposti mis-sħab tan-negozju tal-intrapriża fuq il-bejgħ lejn ċerti Stati Membri.
(g) Is-sigurtà tal-ICT
(i) għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuter:
— l-użu bħala miżura tas-sigurtà tal-ICT: awtentikazzjoni b'saħħitha tal-password;
— l-użu bħala miżura tas-sigurtà tal-ICT: is-softwer (inkluż is-sistemi operattivi) jinżamm aġġornat;
— l-użu bħala miżura tas-sigurtà tal-ICT: identifikazzjoni u awtentikazzjoni tal-utent permezz ta' metodi
bijometriċi implimentati mill-intrapriża;
— l-użu bħala miżura tas-sigurtà tal-ICT: tekniki tal-kriptaġġ tad-dejta, dokumenti jew emails;
— l-użu bħala miżura tas-sigurtà tal-ICT: backup tad-dejta f'post separat (inkluż backup fil-cloud);
— l-użu bħala miżura tas-sigurtà tal-ICT: kontroll tal-aċċess tan-netwerk (il-ġestjoni tal-aċċess minn apparati
u utenti għan-netwerk tal-intrapriża);
— l-użu bħala miżura tas-sigurtà tal-ICT: VPN (Network Privat Virtwali, li jestendi n-netwerk privat lejn netwerk
pubbliku biex ikun jista' jsir skambju sigur tad-dejta fuq in-netwerk pubbliku);
— l-użu bħala miżura tas-sigurtà tal-ICT: iż-żamma tal-fajls bil-logs għal analiżi wara xi inċidenti tas-sigurtà;
— l-użu bħala miżura tas-sigurtà tal-ICT: valutazzjoni tar-riskju tal-ICT, jiġifieri ssir valutazzjoni minn żmien
għal żmien tal-probabbiltà u tal-konsegwenzi tal-inċidenti tas-sigurtà tal-ICT;
— l-użu bħala miżura tas-sigurtà tal-ICT: testijiet tas-sigurtà tal-ICT fosthom it-twettiq ta' testijiet talpenetrazzjoni, l-ittestjar tas-sistemi tat-twissija tas-sigurtà, ir-rieżaminar tal-miżuri tas-sigurtà, l-ittestjar tassistemi tal-backup;
— li l-persuni impjegati jkunu konxji mill-obbligi tagħhom fi kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tal-ICT permezz
ta' taħriġ volontarju jew tagħrif disponibbli internament (bħal informazzjoni dwar l-intranet);
— li l-persuni impjegati jkunu konxji mill-obbligi tagħhom fi kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tal-ICT permezz
ta' korsijiet tat-taħriġ obbligatorji jew permezz ta' ċertu materjal obbligatorju;
— li l-persuni impjegati jkunu konxji mill-obbligi tagħhom fi kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tal-ICT permezz
ta' kuntratt (bħal kuntratt tal-impjieg);
— attivitajiet relatati mas-sigurtà tal-ICT bħall-ittestjar tas-sigurtà, taħriġ fis-sigurtà tal-ICT, ir-riżoluzzjoni talinċidenti tas-sigurtà tal-ICT (għajr l-aġġornamenti tas-softwer imballat minn qabel) li ssir mill-impjegati stess
tal-intrapriża (fosthom dawk impjegati fl-intrapriżi omm jew affiljati);
— attivitajiet relatati mas-sigurtà tal-ICT bħall-ittestjar tas-sigurtà, taħriġ fis-sigurtà tal-ICT, it-tiswija tal-inċidenti
tas-sigurtà tal-ICT (għajr l-aġġornamenti tas-softwer imballat minn qabel) li ssir minn fornituri esterni;
— id-disponibbiltà ta' dokument(i) dwar miżuri, prattiki jew proċeduri b'rabta mas-sigurtà tal-ICT;
— problemi mġarrba mill-inqas darba fis-sena kalendarja preċedenti minħabba inċidenti relatati mal-ICT: innuqqas ta' disponibbiltà ta' servizzi tal-ICT, pereżempju ċ-ċaħda ta' attakki fuq is-servizzi, attakki tat-tip
ransomware, ħsarat fil-ħardwer jew fis-softwer għajr il-ħsara mekkanika, is-serq;
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— problemi mġarrba mill-inqas darba fis-sena kalendarja preċedenti minħabba inċidenti relatati mal-ICT: ilqerda jew il-korruzzjoni tad-dejta, pereżempju minħabba infezzjoni minn softwer malizzjuż jew aċċess mhux
awtorizzat, ħsarat fil-ħardwer jew fis-softwer;
— problemi mġarrba mill-inqas darba fis-sena kalendarja preċedenti minħabba inċidenti relatati mal-ICT: liżvelar ta' dejta kunfidenzjali, pereżempju minħabba aċċess mhux awtorizzat, pharming, attakki ta' phishing,
azzjonijiet mill-impjegati stess tal-intrapriża (apposta jew le);
— id-disponibbiltà ta' assigurazzjoni għall-inċidenti tas-sigurtà tal-ICT;
(ii) għall-intrapriżi b'dokument(i) dwar miżuri, prattiki jew proċeduri b'rabta mas-sigurtà tal-ICT:
— (fakultattiva) dokument(i) dwar miżuri, prattiki jew proċeduri b'rabta mas-sigurtà tal-ICT fl-intrapriża li
jindirizzaw: il-ġestjoni tad-drittijiet tal-aċċess għall-użu tal-ICT, bħall-kompjuters, in-netwerk;
— (fakultattiva) dokument(i) dwar miżuri, prattiki jew proċeduri b'rabta mas-sigurtà tal-ICT fl-intrapriża li
jindirizzaw: il-ħażna, il-protezzjoni, l-aċċess jew l-ipproċessar tad-dejta;
— (fakultattiva) dokument(i) dwar miżuri, prattiki jew proċeduri b'rabta mas-sigurtà tal-ICT fl-intrapriża li
jindirizzaw: il-proċeduri jew ir-regoli li jipprevenu jew jirreaġixxu għall-inċidenti tas-sigurtà, bħal pharming,
l-attakki ta' phishing, ransomware;
— (fakultattiva) dokument(i) dwar miżuri, prattiki jew proċeduri b'rabta mas-sigurtà tal-ICT fl-intrapriża li
jindirizzaw: ir-responsabbiltà, id-drittijiet u d-dmirijiet tal-persuni impjegati fil-qasam tal-ICT, bħall-użu talemails, l-apparat mobbli u l-midja soċjali;
— (fakultattiva) dokument(i) dwar miżuri, prattiki jew proċeduri b'rabta mas-sigurtà tal-ICT fl-intrapriża li
jindirizzaw: it-taħriġ tal-persuni impjegati fl-użu sikur tal-ICT;
— l-aktar definizzjoni riċenti jew reviżjoni tal-aħħar dokument(i) tal-intrapriża dwar miżuri, prattiki jew
proċeduri b'rabta mas-sigurtà tal-ICT (bħall-valutazzjoni tar-riskji, l-evalwazzjoni tal-inċidenti tas-sigurtà talICT): tul l-aħħar tnax-il xahar; aktar minn tnax-il xahar ilu sa erbgħa u għoxrin xahar ilu; aktar minn erbgħa
u għoxrin xahar ilu.
(3) Din l-informazzjoni kuntestwali li ġejja għandha tinġabar mingħand l-intrapriżi kollha, jew għandha tinkiseb
mingħand sorsi alternattivi:
— l-attività ekonomika ewlenija tal-intrapriża fis-sena kalendarja preċedenti;
— l-għadd medju ta' persuni impjegati fis-sena kalendarja preċedenti;
— il-valur totali tal-fatturat, mingħajr il-VAT, fis-sena kalendarja preċedenti.
B. Kopertura
Il-karatteristiċi speċifikati fl-intestaturi A(2) u (3) għandhom jinġabru għal dawn il-kategoriji ta' intrapriżi li ġejjin:
(1) Attività ekonomika: l-intrapriżi kklassifikati fil-kategoriji tan-NACE Rev. 2 li ġejjin:
Il-kategorija tan-NACE
Rev. 2

Deskrizzjoni

It-Taqsima C

Manifattura

It-Taqsimiet D, E

Provvista tal-elettriku, tal-gass, tal-fwar u tal-arja kkundizzjonata, provvista tal-ilma, sistema
tad-drenaġġi, l-immaniġġar tal-iskart u attivitajiet ta' rimedjazzjoni

It-Taqsima F

Kostruzzjoni

It-Taqsima G

Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta' vetturi motorizzati u muturi

It-Taqsima H

Trasport u ħażna

It-Taqsima I

Akkomodazzjoni u attivitajiet tas-servizzi tal-ikel

It-Taqsima J

Informazzjoni u komunikazzjoni

It-Taqsima L

Attivitajiet tal-proprjetà immobbli

Is-sezzjonijiet 69-74

Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi

It-Taqsima N

Attivitajiet tas-servizzi amministrattivi u ta' appoġġ

Il-Grupp 95.1

Tiswija tal-kompjuters u tat-tagħmir tal-komunikazzjoni;
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(2) Id-daqs tal-intrapriża: intrapriżi b'10 persuni impjegati jew aktar. Intrapriżi b'inqas minn 10 persuni impjegati jistgħu
jiġu koperti b'mod fakultattiv;
(3) L-ambitu ġeografiku: l-intrapriżi li jinsabu f'xi parti tat-territorju tal-Istat Membru.
C. Perjodi ta' Referenza
Il-perjodu ta' referenza hu s-sena 2018 għall-karatteristiċi li jirreferu għas-sena kalendarja preċedenti. Il-perjodu ta'
referenza huwa s-sena 2019 għall-karatteristiċi l-oħra.
D. Ikkategorizzar tad-dejta
Għandhom jingħataw il-karatteristiċi kuntestwali li ġejjin rigward is-suġġetti u l-karatteristiċi tagħhom elenkati flintestatura (2) tal-Parti A:
(1) Ikkategorizzar tal-attività ekonomika: skont l-aggregati tan-NACE Rev. 2 li ġejjin:
Aggregazzjoni tan-NACE Rev. 2
għall-kalkolu possibbli tal-aggregati nazzjonali

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18
19 + 20 + 21 + 22 + 23
24 + 25
26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33
35 + 36 + 37 + 38 + 39
41 + 42 + 43
45 + 46 + 47
47
49 + 50 + 51 + 52 + 53
55
58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63
68
69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74
77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82
26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1
Aggregazzjoni tan-NACE Rev. 2
għall-kalkolu possibbli tal-aggregati Ewropej

10 + 11 + 12
13 + 14 + 15
16 + 17 + 18
26
27 + 28
29 + 30
31 + 32 + 33
45
46
55 + 56
58 + 59 + 60
61
62 + 63
77 + 78 + 80 + 81 + 82
79
95.1
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(2) ikkategorizzar skont il-klassijiet tad-daqs: id-dejta għandha tiġi kkategorizzata skont il-klassijiet tad-daqs li ġejjin talgħadd ta' persuni impjegati:
Klassijiet tad-daqs

10 persuni impjegati jew aktar
minn 10 sa 49 persuna impjegata
minn 50 sa 249 persuna impjegata
250 persuna impjegata jew aktar
Meta kopert, l-ikkategorizzar tad-dejta għandu jingħata skont it-tabella li ġejja:
Klassijiet tad-daqs

minn 0 sa 9 persuni impjegati (fakultattiva)
minn 2 sa 9 persuni impjegati (fakultattiva)
minn 0 sa 1 persuna impjegata (fakultattiva)
E. Perjodiċità
Id-dejta stipulata f'dan l-Anness għandha tingħata darba għas-sena 2019.
F. Skadenzi għat-trażmissjoni tar-riżultati
(1) Id-dejta aggregata msemmija fl-Artikolu 6 u fl-Anness I (6) tar-Regolament (KE) Nru 808/2004, immarkata fejn
meħtieġ bħala kunfidenzjali jew mhux affidabbli, għandha tiġi trażmessa lill-Eurostat sal-5 ta' Ottubru 2019. Sa
dakinhar, is-sett tad-dejta għandu jiġi ffinalizzat, ivvalidat u aċċettat.
(2) Il-metadejta msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 għandha tintbagħat lill-Eurostat sal31 ta' Mejju 2019.
(3) Ir-rapport tal-kwalità msemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 għandu jintbagħat lill-Eurostat
sal-5 ta' Novembru 2019.
(4) Id-dejta u l-metadejta għandhom jingħataw lill-Eurostat, permezz tas-servizzi tal-Punt Uniku ta' Servizz, skont listandard ta' skambju speċifikat mill-Eurostat. Il-metadejta u r-rapport tal-kwalità għandhom jingħataw bl-istruttura
tal-metadejta standard iddefinita mill-Eurostat.
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ANNESS II

Modulu 2: Individwi, familji u s-soċjetà tal-informazzjoni
A. Is-suġġetti u l-karatteristiċi tagħhom
(1) Is-suġġetti li jridu jiġu koperti għas-sena ta' referenza 2019, magħżula mil-lista fl-Anness II tar-Regolament (KE)
Nru 808/2004, għandhom ikunu dawn li ġejjin:
(a) l-aċċess għall-ICT, u l-użu tiegħu, minn individwi u/jew familji;
(b) l-użu tal-Internet u netwerks elettroniċi oħra għal finijiet differenti, minn individwi u/jew familji;
(c) is-sigurtà u l-fiduċja fl-ICT;
(d) kompetenzi u ħiliet fl-ICT;
(e) ostakli għall-użu tal-ICT u l-Internet;
(f) l-użu tal-ICT minn individwi biex jaqsmu informazzjoni u servizzi mal-amministrazzjonijiet governattivi
u pubbliċi (il-gvern elettroniku);
(g) l-aċċess għal teknoloġiji, u l-użu tagħhom, li jippermettu konnessjoni mal-Internet jew ma' netwerks oħra minn
kullimkien kull ħin (konnettività ubikwa).
(2) Għandhom jinġabru l-karatteristiċi li ġejjin:
(a) L-aċċess għall-ICT, u l-użu tiegħu, minn individwi u/jew familji
(i) għall-familji kollha:
— l-aċċess għall-Internet mid-dar (b'xi apparat);
(ii) għall-familji li għandhom aċċess għall-Internet:
— il-konnessjoni tal-Internet: konnessjoni broadband fissa;
— il-konnessjoni tal-Internet: konnessjoni broadband mobbli (permezz ta' netwerk tat-telefonija mobbli, ta' millinqas 3G);
— (fakultattiva) il-konnessjoni mal-Internet: aċċess dial-up bil-linja normali tat-telefown jew permezz tal-ISDN;
— (fakultattiva) il-konnessjoni mal-Internet: konnessjoni narrowband mobbli (permezz ta' netwerk tat-telefonija
mobbli inqas minn 3G);
(b) L-użu tal-Internet għal finijiet differenti, minn individwi u/jew familji
(i)

għall-individwi kollha:
— l-aktar użu riċenti tal-Internet, f'xi post, ikun xi jkun l-apparat użat: f'dawn l-aħħar tliet xhur, bejn tliet xhur
u sena ilu, aktar minn sena ilu, qatt ma użaw l-Internet;

(ii) għall-individwi li użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur:
— il-frekwenza medja tal-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur: kuljum jew kważi kuljum, mill-inqas darba
fil-ġimgħa (iżda mhux kuljum), inqas minn darba fil-ġimgħa;
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati biex jintbagħtu u jintlaqgħu l-emails;
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati biex isiru telefonati (inkluż sejħiet bil-vidjow)
fuq l-Internet;
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati ta' parteċipazzjoni f'netwerks soċjali (il-ħolqien
ta' profil tal-utent, it-tqegħid ta' messaġġi jew kontributi oħra);
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati ta' użu ta' messaġġi instantanji (skambju talmessaġġi);
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati biex jinqraw is-siti web tal-aħbarijiet, il-gazzetti
jew ir-rivisti tal-aħbarijiet online;
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati ta' tiftix ta' informazzjoni marbuta mas-saħħa
(dwar kwistjonijiet bħal korrimenti, mard, nutrizzjoni, titjib tas-saħħa);
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati biex tinstab informazzjoni dwar prodotti jew
servizzi;
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— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati ta' tqegħid fuq siti web ta' opinjonijiet dwar
kwistjonijiet ċiviċi jew politiċi (eż. bloggijiet, netwerks soċjali),
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati ta' parteċipazzjoni f'konsultazzjonijiet jew
votazzjonijiet online dwar kwistjonijiet ċiviċi jew politiċi (bħal pereżempju l-ippjanar urban, l-iffirmar ta' xi
petizzjoni);
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati ta' tiftix ta' impjieg jew biex tintbagħat appli
kazzjoni għal impjieg;
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati biex wieħed itella' kontenut maħluq minnu
stess (bħal testi, ritratti, mużika, vidjows, softwer) biex ixerridha fuq sit web;
— (fakultattiva) użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati biex wieħed jismal-mużika (eż. irradju fuq il-web, l-istreaming tal-mużika);
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati ta' bejgħ ta' prodotti jew servizzi (pereżempju
bi rkantijiet);
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati ta' użu ta' servizzi bankarji fuq l-Internet;
— (fakultattiva) interazzjoni f'dawn l-aħħar tliet xhur permezz tal-Internet b'tagħmir jew apparat domestiku
(bħal termostat, bozza, vakwu robotiku jew sistema tas-sigurtà;
— użu ta' spazju tal-ħżin fuq l-Internet (cloud computing) f'dawn l-aħħar tliet xhur għal finijiet privati biex
jinħażnu dokumenti, ritratti, mużika, vidjows jew fajls oħra;
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur biex isiru attivitajiet tat-tagħlim għal finijiet edukattivi, professjonali
jew privati, permezz ta' kors online;
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur biex isiru attivitajiet tat-tagħlim għal finijiet edukattivi, professjonali
jew privati, billi jintuża materjal tat-tagħlim online minflok permezz ta' kors online sħiħ;
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur biex isiru attivitajiet tat-tagħlim għal finijiet edukattivi, professjonali
jew privati, permezz ta' komunikazzjoni mal-għalliema jew mal-istudenti permezz ta' siti web jew portali
edukattivi;
— (fakultattiva) użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur biex isiru attivitajiet oħra tat-tagħlim għal finijiet
edukattivi, professjonali jew privati;
— użu ta' sit web jew app f'dawn l-aħħar tnax-il xahar biex tinstab akkomodazzjoni (bħal kamra, appartament,
dar, villeġġatura, eċċ.) mingħand individwu privat ieħor: minn siti web jew apps intermedjarji apposta, minn
siti web jew apps oħra (inkluż netwerks soċjali), mhux użat;
— użu ta' sit web jew app f'dawn l-aħħar tnax-il xahar biex jinkisbu servizzi tat-trasport (bħal karozzi)
mingħand individwu privat ieħor: minn siti web jew apps intermedjarji apposta, minn siti web jew apps
oħra (inkluż netwerks soċjali), mhux użat;
— użu ta' sit web jew apps intermedjarji biex jinkiseb xogħol imħallas (għajr siti web ta' aġenziji tax-xogħol)
f'dawn l-aħħar tnax-il xahar: bħala s-sors ewlieni tal-introjtu, bħala sors addizzjonali tal-introjtu, mhux użat;
— użu tal-Internet (minbarra l-emails) f'dawn l-aħħar tliet xhur għal xiri jew tiġdid ta' poloz tal-assigurazzjoni
eżistenti, inkluż dawk offruti bħala pakkett flimkien ma' servizz ieħor għal finijiet privati f'dawn l-aħħar
tnax-il xahar;
— użu tal-Internet (minbarra l-emails) f'dawn l-aħħar tliet xhur biex jinkiseb self jew dejn ipotekarju jew biex
jinkiseb kreditu minn banek jew mingħand fornituri oħra tal-finanzjament għal finijiet privati f'dawn laħħar tnax-il xahar;
— użu tal-Internet (minbarra l-emails) f'dawn l-aħħar tliet xhur għal xiri jew bejgħ ta' ishma, bonds, fondi jew
servizzi oħrajn tal-investiment għal finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
(iii) għall-individwi li użaw l-Internet kuljum jew kważi kuljum f'dawn l-aħħar tliet xhur:
— użu tal-Internet diversi drabi matul il-jum;
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(iv) għall-individwi li użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:
— l-aħħar xiri jew ordni ta' prodotti jew servizzi bl-Internet (minn siti web jew apps; għajr ordnijiet b' emails,
SMS jew servizzi ta' messaġġi multimedjali, ilkoll miktubin bl-idejn) għall-użu privat, ikun xi jkun l-apparat
użat: qatt ma xtraw jew ordnaw xejn bl-Internet, f'dawn l-aħħar tliet xhur, bejn tliet xhur u sena ilu, aktar
minn sena ilu;
(v)

għall-individwi li użaw l-Internet għal kummerċ bl-Internet (xiri jew ordnijiet ta' prodotti jew servizzi) f'dawn laħħar tliet xhur:
— l-għadd ta' drabi li nxtraw jew ġew ordnati prodotti jew servizzi bl-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għallużu privat: l-għadd ta' drabi, jew fi klassijiet: darba (1) sa darbtejn (2), bejn 3 u 5 darbiet, bejn 6 u 10
darbiet, aktar minn 10 darbiet;
— il-valur totali tal-prodotti jew tas-servizzi (għajr l-ishma jew servizzi finanzjarji oħra) li nxtraw jew ġew
ordnati bl-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għall-użu privat: l-ammont f'euro jew fi klassijiet: inqas minn
EUR 50, EUR 50 sa inqas minn EUR 100, EUR 100 sa inqas minn EUR 500, EUR 500 sa inqas minn
EUR 1 000, EUR 1 000 jew aktar, mhux magħruf;

(vi) għall-individwi li użaw l-Internet għal kummerċ bl-Internet (xiri jew ordnijiet ta' prodotti jew servizzi) f'dawn laħħar tnax-il xahar:
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet tal-ikel jew ta' prodotti tal-merċa għall-użu privat f'dawn l-aħħar
tnax-il xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' oġġetti tad-dar (bħal għamara, ġugarelli, iżda mhux prodotti
elettroniċi tal-konsumaturi) għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' mediċina għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' ħwejjeġ jew prodotti tal-isport għall-użu privat f'dawn l-aħħar
tnax-il xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' ħardwer tal-kompjuter għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il
xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' tagħmir elettroniku (inkluż il-kameras) għall-użu privat f'dawn laħħar tnax-il xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' servizzi tat-telekomunikazzjoni (bħat-televixins, abbonamenti
għall-broadband, abbonamenti għal telefown b'linja fissa jew mobbli, tqegħid ta' flus f'kards telefoniċi
mħallsa minn qabel) għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' akkomodazzjoni ta' btala (bħal-lukandi) għall-użu privat f'dawn laħħar tnax-il xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' arranġamenti oħra tal-ivvjaġġar (bħal biljetti tat-trasport, kiri ta'
karozza) għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' biljetti għal avvenimenti għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il
xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' films jew mużika għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' kotba, rivisti jew gazzetti għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il
xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' materjal tat-tagħlim elettroniku għall-użu privat f'dawn l-aħħar
tnax-il xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' softwer tal-logħob vidjow, softwer ieħor tal-kompjuter
u aġġornamenti tas-softwer għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' prodotti jew servizzi oħra għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il
xahar;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' prodotti jew servizzi għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar,
skont l-oriġini tagħhom: bejjiegħa nazzjonali;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' prodotti jew servizzi għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar,
skont l-oriġini tagħhom: bejjiegħa minn Stati Membri oħra;
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— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' prodotti jew servizzi għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar,
skont l-oriġini tagħhom: bejjiegħa mill-bqija tad-dinja;
— użu tal-Internet għal xiri jew ordnijiet ta' prodotti jew servizzi għall-użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar,
skont l-oriġini tagħhom: il-pajjiż tal-oriġini tal-bejjiegħa mhux magħruf;
(vii) għall-individwi li użaw l-Internet għal kummerċ bl-Internet (xiri jew ordnijiet ta' prodotti jew servizzi) f'dawn laħħar tnax-il xahar, għal xiri jew ordnijiet ta' films, mużika, kotba, rivisti, gazzetti, softwer tal-logħob vidjow,
softwer ieħor tal-kompjuter u aġġornamenti tas-softwer:
— films jew mużika mniżżlin jew aċċessati minn siti web jew apps f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, għall-użu
privat;
— kotba elettroniċi mniżżlin jew aċċessati minn siti web jew apps f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, għall-użu
privat;
— rivisti elettroniċi jew gazzetti elettroniċi mniżżla jew aċċessati minn siti web jew apps f'dawn l-aħħar tnax-il
xahar, għall-użu privat;
— softwer tal-kompjuter (inkluż il-logħob tal-kompjuter u logħob vidjow u aġġornamenti tas-softwer) imniżżel
jew aċċessat minn siti web jew apps f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, għall-użu privat;
— (fakultattiva) films, mużika, kotba elettroniċi, rivisti elettroniċi, gazzetti elettroniċi jew softwer tal-kompjuter
mhux imniżżlin jew mhux aċċessati bl-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, għall-użu privat.
(c) Is-sigurtà u l-fiduċja fl-ICT
(i)

għall-familji mingħajr aċċess għall-Internet fid-dar, ir-raġuni għalfejn m'għandhomx dan l-aċċess:
— tħassib dwar is-sigurtà jew il-privatezza;

(iv) għall-individwi li użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:
— problemi mġarrba relatati mas-sigurtà bl-użu tal-Internet għal finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:
użu frodulenti ta' karti ta' kreditu jew ta' debitu;
— problemi mġarrba relatati mas-sigurtà bl-użu tal-Internet għal finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar: telf
ta' dokumenti, stampi jew dejta oħra minħabba xi virus jew infezzjoni oħra (bħal worm jew Trojan horse);
— problemi mġarrba relatati mas-sigurtà bl-użu tal-Internet għal finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:
użu ħażin tal-informazzjoni personali disponibbli fuq l-Internet li twassal, pereżempju, għal diskrimi
nazzjoni, fastidju, bullying;
— problemi mġarrba relatati mas-sigurtà bl-użu tal-Internet għal finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar: ilkont personali tan-netwerk soċjali jew tal-email ġie ħħekkjat u l-kontenut tqiegħed fuq l-Internet jew
intbagħat mingħajr ma wieħed ikun jaf;
— problemi mġarrba relatati mas-sigurtà bl-użu tal-Internet għal finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:
serq tal-identità online (xi ħadd jisraq dejta personali tal-persuna u jagħmel tabirruħu li hu din il-persuna
biex, pereżempju jixtri b'isimha);
— problemi mġarrba relatati mas-sigurtà bl-użu tal-Internet għal finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:
wasla ta' messaġġi qarrieqa (“phishing”);
— problemi mġarrba relatati mas-sigurtà bl-użu tal-Internet għal finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:
ridirezzjonar lejn siti web foloz li jitolbu informazzjoni personali (“pharming”);
— (fakultattiva) problemi mġarrba relatati mas-sigurtà bl-użu tal-Internet għal finijiet privati f'dawn l-aħħar
tnax-il xahar: tfal aċċessaw siti web mhux xierqa;
— tħassib dwar is-sigurtà li jillimita jew ixekkel l-ordnijiet jew ix-xiri ta' prodotti jew servizzi bl-Internet għal
finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
— tħassib dwar is-sigurtà li jillimita jew ixekkel l-użu ta' servizzi bankarji fuq l-Internet għal finijiet privati
f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
— tħassib dwar is-sigurtà li jillimita jew ixekkel l-għoti ta' informazzjoni personali lil servizzi tan-netwerks
soċjali jew professjonali bl-Internet għal finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
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— tħassib dwar is-sigurtà li jillimita jew ixekkel il-komunikazzjoni ma' servizzi jew amministrazzjonijiet
pubbliċi bl-Internet għal finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
— tħassib dwar is-sigurtà li jillimita jew ixekkel it-tniżżil ta' softwer jew apps, mużika, vidjows, logħob jew fajls
oħra tad-dejta bl-Internet għal finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
— tħassib dwar is-sigurtà li jillimita jew ixekkel l-użu tal-Internet minn WiFi pubbliku għal finijiet privati
f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
— (fakultattiva) tħassib dwar is-sigurtà li jillimita jew ixekkel attivitajiet oħrajn fuq l-Internet għal finijiet privati
f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
— il-ħolqien ta' kopji bħala backup tal-fajls proprji (bħal dokumenti, stampi) fuq xi apparat tal-ħżin estern jew
fuq spazju tal-ħażna fuq l-Internet (servizzi tal-cloud) għal finijiet privati: fajls bħala backup maħluqa
awtomatikament jew manwalment; fajls bħala backup mhux maħluqa; mhux magħruf;
(iii) għall-individwi li użaw l-Internet, iżda mhux għal attivitajiet tal-kummerċ bl-Internet (xiri jew ordnijiet ta'
prodotti jew servizzi), f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, ostakli għall-kummerċ bl-Internet:
— tħassib dwar is-sigurtà tal-pagament jew dwar il-privatezza (bħall-għoti ta' dettalji tal-karta ta' kreditu jew ta'
dettalji personali fuq l-Internet).
(iv) għall-individwi li użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar u ġarrbu serq tal-identità online, irċevew messaġġi
frawdulenti jew ġew ridirezzjonati lejn siti web foloz li talbuhom informazzjoni personali waqt l-użu tal-Internet
għal finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:
— telf finanzjarju mġarrab f'dawn l-aħħar tnax-il xahar minħabba serq tal-identità, messaġġi qarrieqa li waslu
jew ridirezzjonar lejn siti web foloz;
(v) għall-individwi li ma ressqux formoli online kompluti fuq is-siti web jew l-apps ta' awtoritajiet pubbliċi għal
finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, għalkemm hemm bżonn jitressqu formoli uffiċjali, ir-raġunijiet
għalfejn ma tressqux:
— tħassib dwar il-protezzjoni u s-sigurtà tad-dejta personali f'dawn l-aħħar tnax-il xahar.
(d) Kompetenzi u ħiliet fl-ICT
(i) għall-individwi li użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, il-ħiliet f'dawn li ġejjin:
— it-trasferiment ta' fajls bejn il-kompjuters u apparati oħra;
— l-installazzjoni ta' softwer jew applikazzjonijiet (apps);
— il-bdil ta' settings ta' xi softwer, inkluż is-sistema operattiva jew il-programmi tas-sigurtà;
— l-ikkoppjar jew iċ-ċaqliq ta' fajls jew fowlders;
— l-użu ta' softwer tal-ipproċessar tal-kitba diġitali;
— il-ħolqien ta' preżentazzjonijiet jew dokumenti li jintegraw testi, stampi, tabelli jew charts;
— l-użu ta' softwer tal-ispreadsheet;
— l-użu ta' softwer għall-editjar ta' ritratti, vidjows jew awdjo;
— l-ikkodifikar b'xi lingwa tal-ipprogrammar;
(ii) għall-individwi li użaw l-Internet u softwer tal-ispreadsheet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, il-ħiliet f'dan li ġej:
— l-użu tal-funzjonijiet avvanzati ta' softwer tal-ispreadsheet maħsuba biex tiġi organizzata u analizzata d-dejta,
bħall-issortjar, il-filtrazzjoni, l-użu tal-formuli, il-ħolqien ta' charts;
(e) Ostakli għall-użu tal-ICT u l-Internet
(i)

għall-familji mingħajr aċċess għall-Internet fid-dar, ir-raġuni għalfejn m'għandhomx dan l-aċċess:
— għandhom aċċess għall-Internet xi mkien ieħor;
— m'għandhomx bżonn l-Internet għax, pereżempju, mhux utli jew mhux interessanti;
— l-ispiża tat-tagħmir hi għolja wisq;
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— l-ispiża tal-aċċess hi għolja wisq (pereżempju abbonament tat-telefown jew tad-DSL);
— nuqqas ta' ħiliet;
— l-Internet bil-broadband mhux disponibbli fiż-żona;
— raġuni jew raġunijiet oħra;
(ii) għall-individwi li użaw l-Internet għall-kummerċ bl-Internet (xiri jew ordnijiet ta' prodotti jew servizzi) f'dawn laħħar tnax-il xahar, il-problemi mġarrba fil-kummerċ bl-Internet:
— falliment tekniku ta' sit web waqt l-ordni jew il-pagament;
— diffikultajiet biex tinstab l-informazzjoni dwar il-garanziji u drittijiet legali oħra;
— twassil tal-kunsinna iżjed bil-mod minn dak indikat;
— spejjeż finali ogħla minn dawk indikati (pereżempju spejjeż ogħla tat-twassil tal-kunsinna, tariffi għattranżazzjoni mhux mistennija);
— prodotti mibgħuta bi żball minflok oħrajn jew prodotti mibgħuta bil-ħsara;
— problemi ta' frodi (bħal pereżempju ma ntbagħat l-ebda prodott jew ma ngħata l-ebda servizz, użu ħażin
tad-dettalji tal-karta ta' kreditu);
— diffikultà fejn jidħlu l-ilmenti jew ir-rimedju, jew ma tasal l-ebda tweġiba sodisfaċenti wara li jkun sar ilment;
— bejjiegħ bl-imnut barrani li ma jbigħx fil-pajjiż ta' min wieġeb;
— problemi oħra;
— ma nqalgħet l-ebda problema;
(iii) għall-individwi li użaw l-Internet, iżda mhux għal attivitajiet tal-kummerċ bl-Internet (xiri jew ordnijiet ta'
prodotti jew servizzi), f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, ostakli għall-kummerċ bl-Internet:
— preferenza għal xiri fiżiku mill-ħwienet u/jew għal li wieħed jara l-prodott fiżiku, lealtà lejn il-ħwienet,
drawwa;
— nuqqas ta' ħiliet jew għarfien (pereżempju, l-ebda għarfien dwar l-użu tas-sit web, l-użu hu kkumplikat
wisq);
— problemi bit-twassil tal-prodotti ordnati bl-Internet (pereżempju jieħu fit-tul wisq, hu diffiċli mil-lat
loġistiku);
— tħassib dwar il-wasla jew ir-ritorn tal-prodotti, tħassib dwar ilmenti jew rimedji;
— nuqqas ta' karti tal-pagament li tista' tintuża għal ħlas bl-Internet;
— (fakultattiva) bejjiegħ bl-imnut barrani li ma jbigħx fil-pajjiż ta' min wieġeb;
— (fakultattiva) ħaddieħor xtara jew ordna prodotti jew servizzi f'isem min wieġeb;
— ostakli oħra għall-kummerċ bl-Internet.
(f) L-użu tal-ICT minn individwi biex jaqsmu informazzjoni u servizzi mal-amministrazzjonijiet
governattivi u pubbliċi (il-gvern elettroniku)
(i)

għall-individwi li użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar għal finijiet privati, biex tinkiseb informazzjoni mis-siti web jew
apps ta' awtoritajiet pubbliċi jew ta' servizzi pubbliċi (għajr emails miktuba bl-idejn);
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar għal finijiet privati biex jitniżżlu jew jiġu stampati formoli
uffiċjali mis-siti web ta' awtoritajiet pubbliċi jew ta' servizzi pubbliċi (għajr emails miktuba bl-idejn);
— użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar għal finijiet privati biex jitressqu formoli online kompluti lil
awtoritajiet pubbliċi jew lil servizzi pubbliċi (għajr emails miktuba bl-idejn);

(ii) għall-individwi li ma ressqux formoli online kompluti fuq is-siti web jew l-apps ta' awtoritajiet pubbliċi għal
finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:
— ma ressqux formoli kompluti għax ma kienx hemm bżonn titressaq xi formola uffiċjali għal finijiet privati
f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;
(iii) għall-individwi li ma ressqux formoli online kompluti fuq is-siti web jew l-apps ta' awtoritajiet pubbliċi għal
finijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, għalkemm kien hemm bżonn jitressqu formoli uffiċjali, ir-raġunijiet
għalfejn ma tressqux:
— ma kienx hemm servizz online bħal dan disponibbli;
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— nuqqas ta' ħiliet jew għarfien (pereżempju, l-ebda għarfien dwar l-użu tas-sit web, l-użu hu kkumplikat
wisq);
— persuna oħra ressqet formoli online kompluti f'isem min wieġeb (pereżempju konsulent, konsulent fiskali,
qarib jew membru tal-familja);
— raġuni oħra għalfejn ma tressqux formoli online kompluti lil awtoritajiet pubbliċi.
(g) L-aċċess għal teknoloġiji, u l-użu tagħhom, li jippermettu konnessjoni mal-Internet jew ma' netwerks
oħra minn kullimkien kull ħin (konnettività ubikwa)
(i) għall-individwi li użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur:
— użu ta' mowbajl jew smartphone biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn laħħar tliet xhur;
— użu ta' laptop biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur;
— użu ta' tablet biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur;
— użu ta' apparat mobbli ieħor (bħal apparat tal-midja jew tal-logħob, apparat tal-kotba elettroniċi, arloġġi
intelliġenti) biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur;
— l-ebda użu ta' apparati mobbli biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn laħħar tliet xhur.
B. Kopertura
(1) L-unitajiet statistiċi għall-karatteristiċi elenkati fl-intestatura A(2) ta' dan l-Anness, relatati mal-familji, huma l-familji
li għandhom mill-inqas membru wieħed bejn is-16 u l-74 sena.
(2) L-unitajiet statistiċi għall-karatteristiċi elenkati fl-intestatura A(2) ta' dan l-Anness, relatati mal-individwi, huma dawk
l-individwi li għandhom bejn is-16 u l-74 sena.
(3) L-ambitu ġeografiku jinkludi l-familji jew l-individwi, jew it-tnejn li huma, li jgħixu f'xi parti mit-territorju tal-Istat
Membru kkonċernat.
C. Perjodu ta' referenza
Il-perjodu ewlieni ta' referenza għall-ġbir tal-istatistika hu l-ewwel kwart tal-2019.
D. Karatteristiċi kuntestwali soċjoekonomiċi
(1) Għas-suġġetti u l-karatteristiċi tagħhom, elenkati fl-intestatura A(2) ta' dan l-Anness, relatati mal-familji, għandhom
jinġabru l-karatteristiċi kuntestwali li ġejjin:
(a) ir-reġjun ta' residenza, speċifikat skont il-klassifikazzjoni tar-reġjuni NUTS1;
(b) (fakultattiva) ir-reġjun ta' residenza, speċifikat skont il-klassifikazzjoni NUTS2;
(c) il-lok ġeografiku, jiġifieri jekk jgħixux f'reġjun inqas żviluppat, f'reġjun fi tranżizzjoni jew f'reġjun aktar
żviluppat;
(d) il-livell ta' urbanizzazzjoni, jiġifieri jekk jgħixux f'żona b'densità kbira tal-popolazzjoni, f'żona b'densità
intermedja tal-popolazzjoni jew f'żona b'popolazzjoni żgħira;
(e) it-tip ta' familja, jiġi speċifikat l-għadd ta' membri fil-familja: (fakultattiva) l-għadd ta' persuni li għandhom bejn
is-16 u l-24 sena, (fakultattiva) l-għadd ta' studenti li għandhom bejn is-16 u l-24 sena, (fakultattiva) l-għadd ta'
persuni li għandhom bejn il-25 u l-64 sena, (fakultattiva) l-għadd ta' persuni li għandhom 65 sena jew aktar u,
b'mod separat, l-għadd ta' tfal iżgħar minn 16-il sena, (fakultattiva) l-għadd ta' tfal li għandhom bejn l-14 u l-15il sena, (fakultattiva) l-għadd ta' tfal li għandhom bejn il-5 u t-13-il sena, (fakultattiva) l-għadd ta' tfal li
għandhom 4 snin jew inqas;
(f) (fakultattiva) l-introjtu nett fix-xahar tal-familja, dan għandu jinġabar bħala valur jew bħala faxex kompatibbli
mal-introjtu kwartili;
(g) (fakultattiva) l-introjtu nett fix-xahar totali ekwivalizzat tal-familja, trażmess fi kwintili.
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(2) Għas-suġġetti u l-karatteristiċi tagħhom, elenkati fl-intestatura A(2) ta' dan l-Anness, relatati mal-individwi,
għandhom jinġabru l-karatteristiċi kuntestwali li ġejjin:
(a) il-ġeneru;
(b) il-pajjiż tat-twelid, jiġi speċifikat jekk il-persuna hix nattiva tal-pajjiż jew twelditx f'pajjiż barrani; jekk twieldet
f'pajjiż barrani, jiġi speċifikat ukoll jekk il-persuna twelditx fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż barra l-UE;
(c) il-pajjiż taċ-ċittadinanza, jiġi speċifikat jekk il-persuna hix ċittadina ta' dak il-pajjiż jew le; jekk mhix ċittadina ta'
dak il-pajjiż, jiġi speċifikat ukoll jekk il-persuna hix ċittadina ta' Stat Membru ieħor jew ta' pajjiż barra l-UE;
(d) l-età, fi snin magħluqa; (fakultattiva) taħt is-16-il sena jew akbar minn 74 sena, jew it-tnejn li huma;
(e) il-livell edukattiv miksub, jiġi speċifikat l-ogħla livell edukattiv miksub b'suċċess skont il-Klassifikazzjoni Inter
nazzjonali Standard tal-Edukazzjoni (ISCED 2011), jekk dan hux l-aktar livell baxx tas-sekondarja (ISCED 0, 1
jew 2) jew edukazzjoni sekondarja għolja jew edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja (ISCED 3 jew 4), jew
edukazzjoni terzjarja (ISCED 5, 6, 7 jew 8), jew inqas mill-edukazzjoni primarja (ISCED 0), jew edukazzjoni
primarja (ISCED 1), jew edukazzjoni sekondarja baxxa (ISCED 2), jew edukazzjoni sekondarja għolja (ISCED 3),
jew edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja (ISCED 4), jew edukazzjoni terzjarja ta' ċiklu qasir (ISCED 5), jew
edukazzjoni fil-livell ta' baċċellerat jew ekwivalenti (ISCED 6), jew fil-livell ta' masters jew ekwivalenti (ISCED 7),
jew fil-livell ta' dottorat jew ekwivalenti (ISCED 8);
(f) is-sitwazzjoni tal-impjieg, jiġi speiċifikat jekk il-persuna hix impjegata jew taħdimx għal rasha, inkluż il-ħaddiema
tal-familja (fakultattiva: impjegata jew taħdem għal rasha full-time, impjegata jew taħdem għal rasha part-time,
impjegata b'xogħol permanenti jew b'xogħol għal żmien mhux limitat; impjegata b'mod temporanju jew
b'kuntratt ta' żmien limitat; ħaddiem għal rasu inkluż il-ħaddiema tal-familja),
(g) (fakultattiva) is-settur ekonomiku tal-impjieg:
It-Taqsimiet tan-NACE
Rev. 2

Deskrizzjoni

A

Agrikoltura, forestrija u sajd

B, C, D u E

Manifattura, minjieri u barrieri u industriji oħra

F

Kostruzzjoni

G, H u I

Negozju bl-ingrossa u bl-imnut, trasport, attivitajiet tal-akkomodazzjoni u tas-servizzi
tal-ikel

J

Informazzjoni u komunikazzjoni

K

Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni

L

Attivitajiet tal-proprjetà immobbli

MuN

Servizzi kummerċjali

O, P u Q

Amministrazzjoni pubblika, difiża, edukazzjoni, is-saħħa tal-bnedmin u attivitajiet talħidma soċjali

R, S, T u U

Attivitajiet ta' servizzi oħra

(h) is-sitwazzjoni tal-impjieg, jiġi speċifikat jekk il-persuna hix qiegħda jew hix student li mhux parti mill-forza taxxogħol, jew mhix fil-forza tax-xogħol għal xi raġuni oħra, bil-fakultà li jiġi speċifikat jekk il-persuna hix irtirata,
jew ħaditx irtirar bikri, jew ċeditx in-negozju, jew jekk għandhiex xi diżabilità permanenti, jekk hix f'xi servizz
militari jew komunitarju obbligatorju, jew qed twettaq servizz komunitarju, hix qed twettaq xi kompiti domestiċi
jew jekk hix inattiva għal xi raġuni oħra;
(i) l-okkupazzjoni skont il-Klassifika Internazzjonali Standard tal-Impjiegi (ISCO-08), jiġi speċifikat jekk il-persuna
hix ikklassifikata bħala ħaddiem tal-id, ħaddiem mhux tal-id, ħaddiem fl-ICT, ħaddiem mhux fl-ICT u, b'mod
fakultattiv, l-okkupazzjonijiet kollha skont l-ISCO-08 b'livell ta' kodifikazzjoni ta' żewġ ċifri.
E. Perjodiċità
Id-dejta stipulata f'dan l-Anness għandha tingħata darba għas-sena 2019.
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F. Skadenzi għat-trażmissjoni tar-riżultati
(1) Ir-rekords tad-dejta individwali, li ma jippermettux l-identifikazzjoni diretta tal-unitajiet statistiċi kkonċernati,
imsemmija fl-Artikolu 6 u fl-Anness II (6) tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 għandhom jintbagħtu lill-Eurostat sal5 ta' Ottubru 2019. Sa dakinhar, is-sett tad-dejta għandu jiġi ffinalizzat, ivvalidat u aċċettat.
(2) Il-metadejta msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 għandha tintbagħat lill-Eurostat sal31 ta' Mejju 2019.
(3) Ir-rapport tal-kwalità msemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 għandu jintbagħat lill-Eurostat
sal-5 ta' Novembru 2019.
(4) Id-dejta u l-metadejta għandhom jingħataw lill-Eurostat, permezz tas-servizzi tal-Punt Uniku ta' Servizz, skont listandard ta' skambju speċifikat mill-Eurostat. Il-metadejta u r-rapport tal-kwalità għandhom jingħataw bl-istruttura
tal-metadejta standard iddefinita mill-Eurostat.

22.11.2018

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

MT

L 296/19

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1799
tal-21 ta' Novembru 2018
dwar l-istabbiliment ta' azzjoni statistika diretta temporanja għad-disseminazzjoni ta' suġġetti
magħżula taċ-ċensiment tal-popolazzjoni u tad-djar tal-2021 ġeokodifikat fuq grilja ta' 1 km2
(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 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar listatistika (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(2) tiegħu,
Billi:
(1)

Id-disseminazzjoni ta' suġġetti taċ-ċensiment armonizzati fl-Unjoni kollha fuq grilja tal-erja kostanti, b'mod
partikolari fuq grilja ta' 1 km2, hija output statistiku Ewropew ewlieni għall-istrateġiji futuri tat-tfassil ta' politika
u taċ-ċensiment mill-Istati Membri.

(2)

Skont l-Artikolu 14(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi f'każijiet speċifiċi
u debitament ġustifikati, sabiex tissodisfa ħtiġijiet mhux mistennija, dwar azzjoni statistika diretta temporanja li
għandha tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 14(2) ta' dak ir-Regolament.

(3)

Din l-azzjoni statistika diretta temporanja jenħtieġ li tipprevedi ġbir ta' data li jkopri sena waħda ta' referenza. LIstati Membri kollha jenħtieġ li jkunu jistgħu jipproduċu data taċ-ċensiment univarjata ġeokodifikata fuq grilja ta'
1 km2 fid-data ta' referenza għaċ-ċensiment tal-popolazzjoni u tad-djar tal-2021; l-Unjoni jenħtieġ li tagħmel
ukoll kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-Istituti Nazzjonali tal-Istatistika u awtoritajiet nazzjonali oħrajn sabiex
tkopri l-ispejjeż inkrimentali mġarrba minnhom. Din l-azzjoni hija appoġġata minn analiżi kosteffettiva u minn
stima tal-ispejjeż kumplessivi tal-produzzjoni inkrimentali pprovduti mill-Kummissjoni.

(4)

Din l-azzjoni hija ġustifikata minn ħtieġa komuni fl-Unjoni għal informazzjoni affidabbli, korretta u komparabbli
dwar id-distribuzzjoni tal-popolazzjoni permezz ta' riżoluzzjoni spazjali suffiċjenti, ibbażata fuq rekwiżiti
armonizzati tal-output u maħsuba b'mod partikolari għal tfassil ta' politika reġjonali pan-Ewropea.

(5)

Fl-Unjoni hija disponibbli informazzjoni demografika spazjalment riżolta, armonizzata, u l-għan huwa li jiġi
disseminat sett ta' data wieħed għal kull Stat Membru, li jkun fih suġġetti magħżula taċ-ċensiment talpopolazzjoni u tad-djar tal-2021 ġeokodifikat fuq grilja ta' 1 km2. Ma hemmx piż addizzjonali fuq dawk li
jwieġbu għaliex l-informazzjoni kollha meħtieġa se tinkiseb mid-data taċ-ċensiment tal-2021.

(6)

B'mod partikolari, trid tiġi determinata grilja tal-erja kostanti mifruxa madwar l-Unjoni ta' ċelloli ta' 1 km2 sabiex
jinkisbu outputs armonizzati komparabbli fl-Unjoni. Barra minn hekk, is-suġġetti speċifiċi u t-tqassim tagħhom
kif ukoll il-programm dettaljat li jrid jiġi disseminat fuq din il-grilja ta' 1 km2 iridu jiġu stabbiliti. Finalment, huwa
neċessarju li tiġi speċifikata l-metadata spazjali u statistika meħtieġa għal tali sett ta' data.

(7)

Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u Regolamenti ta' Implimentazzjoni talKummissjoni relatati jistipulaw il-metadata meħtieġa (3), il-format tad-data (4), u s-servizzi tan-netwerk (5) għaddisseminazzjoni tad-data spazjali. B'mod partikolari, il-punt 1 tal-Anness III jkopri sistemi ta' grilja statistika
possibbli għad-disseminazzjoni tad-data spazjali u, b'konformità mal-punt 10 tal-Anness III, huwa applikabbli
għas-settijiet tad-data spazjali skont it-tema “Distribuzzjoni tal-popolazzjoni – demografija”.

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-istatistika Ewropea u li jħassar irRegolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenz
jalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill
89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).
(2) Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni
Ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE) (ĠU L 108, 25.4.2007, p. 1).
(3) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1205/2008 tat-3 ta' Diċembru 2008 li jimplimenta d-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-metadata (ĠU L 326, 4.12.2008, p. 12).
(4) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1089/2010 tat-23 ta' Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-interoperabbiltà tas-settijiet ta' data u servizzi ġeografiċi (ĠU L 323, 8.12.2010, p. 11).
(5) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 976/2009 tad-19 ta' Ottubru 2009 li jimplimenta d-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-Servizzi ta' Netwerk (ĠU L 274, 20.10.2009, p. 9).
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(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) u Regolamenti ta' Implimentazzjoni
tal-Kummissjoni relatati li jistabbilixxu regoli komuni għat-trażmissjoni tad-data taċ-ċensiment tal-2021, b'mod
partikolari s-sena ta' referenza u l-metadata meħtieġa (2), l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tas-suġġetti taċ-ċensimenti
u t-tqassim tagħhom (3), u l-format tekniku (4).

(9)

L-Istati Membri jenħtieġ li jittrażmettu d-data u l-metadata vvalidati tagħhom b'mod elettroniku, fil-format
tekniku xieraq li se jiġi fornut mill-Kummissjoni. L-inizjattiva tal-Iskambju tad-Data u l-Metadata Statistiċi (SDMX)
dwar l-istandards statistiċi u tekniċi għall-iskambju u l-kondiviżjoni tad-data u tal-metadata, li fuqha huwa bbażat
il-Hub taċ-Ċensiment, tnediet mill-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kummissjoni
(Eurostat), il-Fond Monetarju Internazzjonali, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi
(OECD), in-Nazzjonijiet Uniti u l-Bank Dinji. Għall-iskambju tal-istatistika uffiċjali, l-SDMX u l-Hub taċ-Ċensiment
jipprovdu standards tal-istatistika, tekniċi u tat-trażmissjoni. Għaldaqstant jenħtieġ li jiġi introdott format tekniku
konformi ma' dawk l-istandards.

(10)

Il-Kummissjoni (Eurostat) ospitat proġett dwar il-“Protezzjoni armonizzata tad-data taċ-ċensiment fl-ESS”, li
wassal prassi tajba u linji gwida tal-implimentazzjoni għall-protezzjoni armonizzata tal-iżvelar tad-data tal-grilja
ta' 1 km2.

(11)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Suġġett
Azzjoni statistika diretta temporanja hija b'dan stabbilita sabiex tiżviluppa, tipproduċi u tiddissemina suġġetti magħżula
taċ-ċensiment tal-popolazzjoni u tad-djar tal-2021 ġeokodifikat fuq grilja ta' 1 km2 (“data ta' grilja ta' 1 km2”).
Għal dan il-fini, qed tiġi determinata grilja unika ta' referenza ġeospazjali kostanti u armonizzata li tikkonsisti minn
ċelloli b'erja ta' 1 km2. Huma stabbiliti wkoll is-suġġetti speċifiċi u t-tqassim tagħhom kif ukoll il-programm dettaljat u lmetadata għad-disseminazzjoni tad-data taċ-ċensiment tal-popolazzjoni u tad-djar tal-2021 ġeokodifikat fuq il-grilja ta'
referenza ta' 1 km2.

Artikolu 2
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE)
Nru 763/2008.
Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:
(1) “grilja”, “ċellola ta' grilja” u “punt ta' grilja” ifissru grilja, ċellola ta' grilja u punt ta' grilja kif definiti flAnness II (2.1) tar-Regolament (UE) Nru 1089/2010;
(2) “popolazzjoni totali” tfisser il-persuni kollha ta' ċellola ta' grilja li r-residenza abitwali tagħhom tinsab f'dik iċ-ċellola
ta' grilja;
(3) “oġġett tad-data” tfisser kejl uniku li jinsab fit-tabella definit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament;
(4) “valur tad-data” tfisser l-informazzjoni pprovduta minn oġġett tad-data. Valur tad-data jista' jkun “valur numeriku”
jew “valur speċjali”;
(1) Ir-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u taddjar (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 14).
(2) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/712 tal-20 ta' April 2017 li jistabbilixxi s-sena ta' referenza u l-programm tad-data statistika
u tal-metadata għaċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar previst bir-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u talKunsill (ĠU L 105, 21.4.2017, p. 1).
(3) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/543 tat-22 ta' Marzu 2017 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni
tar-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar fir-rigward talispeċifikazzjonijiet tekniċi tas-suġġetti u tal-kategorizzazzjonijiet tagħhom (ĠU L 78, 23.3.2017, p. 13).
(4) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/881 tat-23 ta' Mejju 2017 li jimplimenta r-Regolament (KE)
Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar, fir-rigward tal-modalitajiet u listruttura tar-rapporti ta' kwalità u l-format tekniku għat-trażmissjoni tad-data, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1151/2010
(ĠU L 135, 24.5.2017, p. 6).

22.11.2018

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 296/21

(5) “valur numeriku” tfisser numru sħiħ daqs jew ikbar minn “0” li jipprovdi informazzjoni statistika dwar losservazzjoni ta' dak l-oġġett tad-data;
(6) “data validata” tfisser data verifikata mill-Istati Membri konformi mar-regoli ta' validazzjoni maqbula;
(7) “valur osservat” tfisser valur numeriku li jirrappreżenta informazzjoni osservata jew inputed ibbażata fuq l-aħjar
għarfien dwar l-informazzjoni kollha disponibbli fuq iċ-ċensiment tal-2021, b'mod partikolari qabel l-applikazzjoni
ta' kwalunkwe miżura ta' kontroll dwar l-iżvelar statistiku;
(8) “valur kunfidenzjali” tfisser valur numeriku li, sabiex tiġi protetta l-kunfidenzjalità statistika tad-data, ma jridx jiġi
żvelat b'konformità mal-miżuri protettivi kontra l-iżvelar tad-data statistika tal-Istati Membri;
(9) “valur speċjali” tfisser simbolu li huwa trażmess f'oġġett tad-data minflok valur numeriku;
(10) “markatur” tfisser kodiċi li jista' jakkumpanja oġġett partikolari tad-data sabiex jiddeskrivi karatteristika speċifika
tal-valur tad-data tiegħu.
Artikolu 3
Speċifikazzjonijiet tekniċi tal-grilja ta' referenza ta' 1 km2
1.
B'konformità mat-Taqsima 1.5 tal-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 1089/2010, il-grilja statistika ta' referenza
ta' 1 km2 għall-użu pan-Ewropew għandha tkun il-Grilja b'Erja Indaqs “Grilja ETRS89-LAEA1000”. L-estent spazjali talgrilja ta' referenza fis-sistema ta' koordinati speċifikati għal din il-grilja fit-Taqsima 2.2.1 tal-Anness II tal-istess
Regolament għandha tkun limitata għal valuri fil-Lvant ta' bejn 900 000 u 7 400 000 metru u valuri fit-Tramuntana ta'
bejn 900 000 u 5 500 000 metru għall-fini ta' dan ir-Regolament.
2.
B'konformità mat-Taqsima 1.4.1.1 tal-Anness IV tal-istess Regolament, kull ċellola individwali tal-grilja ta' referenza
ta' 1 km2 għandha tkun identifikata mill-kodiċi uniku taċ-ċellola tal-grilja, li huwa magħmul mill-karattri
“CRS3035RES1000mN”. Dan huwa segwit minn valur tat-Tramuntana f'metri tal-punt tal-grilja fil-kantuniera tal-qiegħ
tax-xellug taċ-ċellola tal-grilja, segwit mill-karattru “E”, segwit mill-valur tal-Lvant f'metri tal-punti tal-grilja fil-kantuniera
tal-qiegħ tax-xellug taċ-ċellola tal-grilja.
3.
Il-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru trażmittenti kif definit fil-Gwida tal-Istil Interistituzzjonali ppubblikata millUffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, segwit mill-karattru “_”, għandu jiġi miżjud minn qabel mal-kodiċi
taċ-ċellola ta' kull ċellola tal-grilja trażmessa minn dak l-Istat Membru.

Artikolu 4
Speċifikazzjonijiet tekniċi tas-suġġetti tad-data tal-grilja ta' 1 km2 u t-tqassim tagħhom
L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tas-suġġetti stipulati fl-Anness tar-Regolament (UE) 2017/543 għad-data taċ-ċensiment tal2021 għandhom japplikaw. It-tqassim tas-suġġetti għal dan il-fini ta' dan ir-Regolament huma speċifikati fl-Anness I ta'
dan ir-Regolament.

Artikolu 5
Programm tad-data tal-grilja ta' 1 km2
1.
Il-programm tad-data tal-grilja ta' 1 km2 li jrid jiġi trażmess minn kull Stat Membru lill-Kummissjoni (Eurostat)
għas-sena ta' referenza 2021 huwa speċifikat fl-Anness II.
2.

L-Istati Membri għandhom jissostitwixxu kwalunkwe valur kunfidenzjali bil-valur speċjali “mhux disponibbli”.

Artikolu 6
Armonizzazzjoni tal-output
1.
Għandhom ikunu armonizzati l-valuri tad-data tal-output li se jiġu disseminati, sabiex jiffaċilitaw il-komparabbiltà
fl-Unjoni kollha. Għal dan il-għan, kemm jista' jkun għandha tingħata preferenza għall-valuri numeriċi fuq il-valuri
speċjali.
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2.
Sabiex tkun żgurata informazzjoni suffiċjentament korretta u affidabbli dwar id-distribuzzjoni spazjali talpopolazzjoni totali, l-Istati Membri għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti li ġejjin:
(a) oġġetti tad-data dwar il-popolazzjoni totali ma għandhomx jiġu rapportati bħala kunfidenzjali;
(b) oġġetti tad-data dwar il-popolazzjoni totali b'valur osservat differenti minn “0” għandhom jiġu mmarkati bilmarkatur “popolat”; u
(c) oġġetti tad-data dwar il-popolazzjoni totali b'valur osservat “0” ma għandhomx jiġu mmarkati bil-markatur
“popolat”.
Artikolu 7
Metadata
L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) b'metadata għad-data tal-grilja ta' 1 km2 b'konformità
mal-Anness III.
Artikolu 8
Data ta' referenza
Id-data ta' referenza tad-data tal-grilja ta' 1 km2 trażmessa minn kull Stat Membru għandha tkun identika għad-data ta'
referenza rapportata minn dak l-Istat Membru b'konformità mal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2017/712.
Artikolu 9
Data tat-trażmissjoni tad-data u tal-metadata
1.
L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) b'data validata u aggregata u b'metadata dwar ilpopolazzjoni totali sal-31 ta' Diċembru 2022.
2.
Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) b'data validata
u aggregata u b'metadata sal-31 ta' Marzu 2024.
Artikolu 10
Format tekniku għat-trażmissjoni tad-data u tal-metadata
Il-format tekniku li għandu jintuża għat-trażmissjoni tad-data u tal-metadata għandu jkun il-format SDMX kif
implimentat permezz tal-Hub taċ-Ċensiment. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-data u l-metadata meħtieġa
b'konformità mad-definizzjonijiet tal-istruttura tad-data u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi relatati pprovduti millKummissjoni (Eurostat). L-Istati Membri għandhom jaħżnu d-data u l-metadata meħtieġa sal-31 ta' Diċembru 2034 għal
kwalunkwe trażmissjoni mitluba aktar tard mill-Kummissjoni (Eurostat).
Artikolu 11
Rekwiżiti tal-kwalità
1.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-kwalità tad-data trażmessa.

2.
Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, il-kriterji tal-kwalità msemmija fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE)
Nru 223/2009 għandhom japplikaw għad-data li trid tiġi trażmessa.
3.
Fuq talba tal-Kummissjoni (Eurostat), l-Istati Membri għandhom jipprovduha b'informazzjoni addizzjonali
meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-kwalità tal-informazzjoni statistika.
Artikolu 12
Disseminazzjoni
1.
Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tiddissemina s-settijiet tad-data tal-grilja ta' 1 km2 imsemmija fl-Artikolu 5 kif
ukoll il-metadata assoċjata msemmija fl-Artikolu 7.
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2.
Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, il-programm tad-data u tal-metadata tal-grilja ta' 1 km2 li għandu jiġi trażmess
mill-Istati Membri u disseminat minn Eurostat jikkorrispondi għad-data li l-Istati Membri jiddisseminaw fil-livell
nazzjonali b'konformità mad-Direttiva 2007/2/KE u r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni tagħha (KE) Nru 1205/2008,
(KE) Nru 976/2009 u (UE) Nru 1089/2010.
Artikolu 13
Dħul fis-seħħ
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-21 ta' Novembru 2018.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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ANNESS I

Speċifikazzjonijiet tekniċi tat-tqassim tas-suġġetti taċ-ċensiment imsemmija fl-Artikolu 4
L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tat-tqassim għall-fini ta' dan ir-Regolament tas-suġġetti taċ-ċensiment speċifikati fl-Anness
tar-Regolament (UE) 2017/543 għandhom jiġu ppreżentati kif ġej:
— Kull suġġett magħżul għad-disseminazzjoni fuq il-grilja ta' referenza ta' 1 km2 huwa kkwotat bl-intestatura tiegħu
mill-Anness tar-Regolament (UE) 2017/543.
— Għandhom japplikaw b'mod ġenerali l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-Anness tar-Regolament (UE) 2017/543 li
jirreferu għal dak is-suġġett.
— Minn hemm 'il quddiem, it-tqassim għal dak is-suġġett huwa speċifikat.
— It-tqassim kollu huwa maħsub biex iqassam kwalunkwe total jew subtotal li jirreferi għall-persuni.
Suġġett: Post ta' residenza abitwali
Il-kategoriji tat-tqassim ta' dan is-suġġett li dwaru għandu jirrapporta l-Istat Membru huma lkoll ċelloli tal-grilja ta'
referenza ta' 1 km2 speċifikata fl-Artikolu 3(1) li l-erja tagħhom tinkludi parti mit-territorju ta' dak l-Istat Membru,
ikkumplimentata minn ċellola virtwali tal-grilja unika għal kull Stat Membru biex tinkludi l-persuni li mhumiex allokati.
Erja ġeografika li hija bbażata fuq il-grilja ta' referenza ta' 1 km2 (1)

GEO.G.

x.

Iċ-ċelloli tal-grilja kollha jappartjenu parzjalment jew fl-intier tagħhom għat-territorju tal-Istat Membru x.

y.

Ċellola virtwali tal-grilja unika għal kull Stat Membru

y.

(1) Il-kodiċijiet “x.” huma kodiċijiet ta' identifikazzjoni taċ-ċellola tal-grilja kif speċifikat fl-Artikolu 3. Il-kodiċi “y.” għandu jikkonsisti
mill-istring ta' karattri “unallocated” fejn qabilha jiżdied il-kodiċi tal-pajjiż tal-Istat Membru rapportatur kif speċifikat fl-Artikolu 3(3).

Jekk ma jkunx magħruf il-post ta' residenza abitwali ta' persuna fit-territorju tal-Istat Membru rapportatur li huwa
kopert mill-grilja ta' referenza, jistgħu jintużaw metodi ta' stima statistika addizzjonali b'bażi xjentifika, dokumentati sew,
u disponibbli pubblikament, biex jallokaw lil din il-persuna għal ċellola speċifika tal-grilja. Persuni li mhumiex allokati
għall-ebda ċellola tal-grilja ta' referenza għandhom jiġu allokati għaċ-ċellola virtwali tal-grilja GEO.G.y ta' dak l-Istat
Membru.
Suġġett: Sess
It-tqassim SEX. speċifikat fl-Anness tar-Regolament (UE) 2017/543 għal dan is-suġġett għandu japplika għall-fini ta' dan
ir-Regolament.
Suġġett: Età
Għandhom jiġu rapportati l-kategoriji ta' tqassim li ġejjin:
Età

AGE.G.

1.

Taħt il-15-il sena

1.

2.

Bejn 15 u 64 sena

2.

3.

65 sena jew aktar

3.

Kif speċifikat fl-Anness tar-Regolament (UE) 2017/543, għandha tiġi rrapportata l-età milħuqa fl-età fi snin magħluqa
fid-data ta' referenza.
Suġġett: Stat ta' attività attwali (għadd ta' persuni impjegati)
Għandha tiġi rrapportata l-kategorija ta' tqassim li ġejja inkluża fit-tqassim CAS.L. speċifikat fir-Regolament (UE)
2017/543:
Stat ta' attività attwali

1.

Persuni impjegati

CAS.L.

1.1.

Għandha tapplika l-ispeċifikazzjoni tal-persuni “impjegati” fl-Anness tar-Regolament (UE) 2017/543 għal din ilkategorija.
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Suġġett: Pajjiż/post tat-twelid
Għandhom jiġu rrapportati l-kategoriji ta' tqassim li ġejjin inklużi fit-tqassim POB.L. speċifikat fir-Regolament (UE)
2017/543:
Pajjiż/post tat-twelid

POB.L.

1.

Post tat-twelid fil-pajjiż rapportatur

1.

2.

Post tat-twelid fi Stat Membru tal-UE ieħor

2.1.

3.

Post tat-twelid xi mkien ieħor

2.2.

Suġġett: Post tar-residenza abitwali sena qabel iċ-ċensiment
Għandhom jiġu rrapportati l-kategoriji ta' tqassim li ġejjin inklużi fit-tqassim ROY. speċifikat fir-Regolament (UE)
2017/543:
Post tar-residenza abitwali sena qabel iċ-ċensiment

ROY.

1.

Residenza abitwali ma nbidlitx

1.

2.

Ċaqliqa fil-pajjiż rapportatur

2.1.

3.

Ċaqliqa minn barra l-pajjiż rapportatur

2.2.

Ċaqliqa fl-istess ċellola tal-grilja għandha tiġi rrapportata bħala “Ċaqliqa fil-pajjiż rapportatur” (ROY.2.1.) jew bħala
“Ċaqliqa minn barra mill-pajjiż rapportatur” (ROY.2.2.) kif xieraq.
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ANNESS II

Programm tad-data statistika taċ-ċensiment ġeokodifikat għall-grilja ta' referenza ta' 1 km2
imsemmija fl-Artikolu 5

Il-programm tad-data tal-grilja ta' 1 km2 li trid tiġi trażmessa għas-sena ta' referenza 2021 għandu jikkonsisti minn
tabella waħda bidimensjonali li tagħmel tabulazzjoni inkroċjata tas-sett taċ-ċelloli tal-grilja GEO.G. definiti fl-Anness I
mal-għażla li ġejja tal-kategoriji mit-tqassim tas-suġġetti taċ-ċensiment speċifikati fl-Anness I:
Kategoriji tat-temi taċ-ċensiment li għandhom jitqassmu fuq il-grilja ta' referenza ta' 1 km2

STAT.G.

0.

SEX.0.: Popolazzjoni totali

0.

1.

SEX.1.: Raġel

1.

2.

SEX.2.: Mara

2.

3.

AGE.G.1.: Taħt il-15-il sena

3.

4.

AGE.G.2.: Bejn 15 u 64 sena

4.

5.

AGE.G.3.: 65 sena jew aktar

5.

6.

CAS.L.1.1.: Persuni impjegati (1)

6.

7.

POB.L.1.: Post tat-twelid fil-pajjiż rapportatur

7.

8.

POB.L.2.1.: Post tat-twelid fi Stat Membru tal-UE ieħor

8.

9.

POB.L.2.2.: Post tat-twelid xi mkien ieħor

9.

10.

ROY.1.: Post tar-residenza abitwali sena qabel iċ-ċensiment mhux mibdul

10.

11.

ROY.2.1.: Post tar-residenza abitwali sena qabel iċ-ċensiment: ċaqliqa fil-pajjiż rapportatur

11.

12.

ROY.2.2.: Post tar-residenza abitwali sena qabel iċ-ċensiment: ċaqliqa minn barra l-pajjiż rapportatur 12.

(1) Id-data dwar il-kategorija “persuni impjegati” għandha tiġi trażmessa sa fejn huwa possibbli, soġġett għad-disponibbiltà fl-Istat Mem
bru trażmittenti.
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ANNESS III

Metadata meħtieġa għad-data tal-grilja ta' 1 km2 imsemmija fl-Artikolu 7
Metadata dwar l-oġġetti tad-data
1. Fejn applikabbli, l-Istati Membri għandhom iżidu l-markaturi li ġejjin għal oġġett tad-data:
(a) “provviżorju”;
(b) “popolat”;
(c) “rivedut”;
(d) “ara l-informazzjoni mehmuża”;
(e) “kunfidenzjali” (1).
2. Għandhom jiġu akkumpanjati mill-markatur “provviżorju” biss dawk il-valuri tad-data dwar il-“popolazzjoni totali” li
huma rapportati skont l-Artikolu 9(1) u li mhumiex ikkunsidrati data finali mill-Istat Membru fil-mument tarrapportar.
3. Il-markatur “popolat” għandu jkun applikabbli biss għal oġġetti tad-data dwar il-“popolazzjoni totali” skont iddispożizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 6(2).
4. Għal kull valur tad-data akkumpanjat minn tal-inqas markatur wieħed minn “rivedut” jew “ara l-informazzjoni
mehmuża” għandu jiġi fornut test ta' spjegazzjoni.
5. Kull oġġett ta' data li l-valur kunfidenzjali tiegħu nbidel bil-valur speċjali “mhux disponibbli” għandu jiġi mmarkat bilmarkatur “kunfidenzjali”.
Metadata dwar is-suġġetti
Flimkien mal-metadata dwar is-suġġetti trażmessi lill-Kummissjoni (Eurostat) skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE)
2017/712, l-Istati Membri għandhom jipprovdu metadata dwar kull suġġett inkluż fl-Anness I li jinforma dwar is-sorsi
ta' data u l-metodoloġija użata sabiex jinkisbu l-valuri tad-data għal dak is-suġġett fuq il-grilja ta' referenza ta' 1 km2.
B'mod partikolari, il-metadata għandha tinkludi:
— informazzjoni dwar l-affidabbiltà u l-korrettezza tal-valuri tad-data rapportati;
— deskrizzjoni ta' kwalunkwe metodoloġija użata biex jiġu stmati l-valuri tad-data fuq grilja ta' referenza ta' 1 km2,
inkluż l-affidabbiltà u l-korrettezza tal-valuri tad-data li jirriżultaw;
— deskrizzjoni ta' kwalunkwe metodoloġija użata biex talloka l-persuni għal ċelloli speċifiċi tal-grilja skont is-suġġett
“post tar-residenza abitwali”, inkluż informazzjoni dwar il-karatteristiċi ta' persuni skont il-kategorija GEO.G.y.
Metadata ta' referenza
L-informazzjoni u l-istruttura tal-metadata stabbilita fl-Anness tar-Regolament (UE) 2017/881 għandha tiġi ssupli
mentata għall-fini ta' dak ir-Regolament mill-oġġetti li ġejjin speċifikament li jirreferu għad-data tal-grilja ta' 1 km2:
— Oġġett 3.3. “Proċessar u evalwazzjoni” għandha tiġi ssuplimentata mis-suboġġett addizzjonali 3.3.3. “Informazzjoni
addizzjonali dwar metodoloġija ġenerika (mhux relatata ma' suġġett) applikata sabiex tipproduċi s-sett tad-data talgrilja ta' 1 km2”.
— Oġġett 3.4. “Disseminazzjoni” għandha tiġi ssuplimentata minn informazzjoni speċifika dwar miżuri ta' kontroll taliżvelar statistiku marbuta mas-sett tad-data tal-grilja ta' 1 km2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni
(Eurostat) b'informazzjoni dwar il-miżuri relatati mal-protezzjoni armonizzata tad-data tal-grilja ta' 1 km2, b'mod
partikolari jekk użaw il-prassi tajba u l-linji gwida ta' implimentazzjoni tal-ESS għall-protezzjoni armonizzata ta' data
tal-grilja ta' 1 km2.
— Oġġett 4.2. “Tempestività u puntwalità” għandhom jiġu ssuplimentati minn data/i speċifika/ċi tal-kalendarju tattrażmissjoni u r-reviżjonijiet possibbli tad-data u l-metadata tal-grilja ta' 1 km2.
— Oġġett 4. “Valutazzjoni tal-kwalità tad-data” għandha tiġi ssuplimentata minn suboġġett addizzjonali 4.7 “Informazz
joni ġeografika – kwalità tad-data” li tkopri l-prinċipji tal-kwalità ġeografika, b'mod partikolari l-kopertura u lkomparabbiltà territorjali, il-preċiżjoni pożizzjonali, kif ukoll il-koerenza temporali u l-kompletezza tad-data
ġeografika għall-ġeokodifikazzjoni.

(1) Dan il-markatur mhux applikabbli għal oġġetti tad-data dwar il-popolazzjoni totali, kif stipulat fl-Artikolu 6(2)(a).
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1800
tal-21 ta' Novembru 2018
li jiffissa l-volumi indikattivi għas-snin 2019 u 2020 għall-finijiet tal-applikazzjoni possibbli ta'
dazji tal-importazzjoni addizzjonali fuq ċertu frott u ħxejjex
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE)
Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-punt (b) talewwel paragrafu tal-Artikolu 183 tiegħu,
Billi:
(1)

L-Artikolu 39 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/892 (2) jipprevedi li dazju talimportazzjoni addizzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 182(1) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jista' jiġi
applikat għall-prodotti u matul il-perjodi elenkati fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE)
2017/892. Dak id-dazju tal-importazzjoni addizzjonali jrid japplika jekk il-kwantità ta' kwalunkwe wieħed millprodotti mqiegħda fiċ-ċirkolazzjoni libera għal kwalunkwe wieħed mill-perjodi ta' applikazzjoni stabbiliti f'dak lAnness taqbeż il-volum indikattiv ta' importazzjonijiet f'sena għal dak il-prodott. Dazji tal-importazzjoni
addizzjonali ma għandhomx jiġu imposti meta l-importazzjonijiet ma jkunux mistennija jfixklu s-suq tal-Unjoni,
jew meta l-effetti jkunu sproporzjonati għall-objettiv maħsub.

(2)

Skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 182(1) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, il-volumi indikattivi talimportazzjonijiet għall-applikazzjoni possibbli ta' dazji tal-importazzjoni addizzjonali fuq ċertu frott u ħxejjex
huma bbażati fuq data dwar l-importazzjoni u fuq data dwar il-konsum domestiku tul l-aħħar tliet snin. Abbażi
tad-data nnotifikata mill-Istati Membri għas-snin 2015, 2016 u 2017, il-volumi indikattivi għal ċertu frott
u ħxejjex jenħtieġ li jiġu ffissati għas-snin 2019 u 2020.

(3)

Filwaqt li jitqies li dak il-perjodu ta' applikazzjoni ta' dazji tal-importazzjoni addizzjonali possibbli, kif stipulat flAnness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/892, jibda għal għadd ta' prodotti fl-1 ta' Jannar, dan
ir-Regolament jenħtieġ li jibda japplika mill-1 ta' Jannar 2019, u għaldaqstant jenħtieġ li jidħol fis-seħħ mill-iktar
fis,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Għas-snin 2019 u 2020, il-volumi indikattivi msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 182(1) tarRegolament (UE) Nru 1308/2013 għall-prodotti elenkati fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE)
2017/892 huma stipulati fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Għandu jibda japplika mill-1 ta' Jannar 2019.
Għandu jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2020.
(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/892 tat-13 ta' Marzu 2017 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tarRegolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fis-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati
(ĠU L 138, 25.5.2017, p. 57).
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Novembru 2018.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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ANNESS

Volumi indikattivi għall-prodotti u l-perjodi stipulati fl-Anness VII tar-Regolament ta'
Implimentazzjoni (UE) 2017/892, għall-applikazzjoni possibbli ta' dazji tal-importazzjoni
addizzjonali
Mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-interpretazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda, id-deskrizzjoni tal-prodotti hija
meqjusa indikattiva biss. Għall-finijiet ta' dan l-Anness, il-kamp ta' applikazzjoni tad-dazji tal-importazzjoni addizzjonali
jiġi ddeterminat mill-kamp ta' applikazzjoni tal-kodiċijiet NM kif jeżistu fiż-żmien tal-adozzjoni ta' dan ir-Regolament.
Perjodu tal-applikazzjoni

Numru
tas-Serje

Kodiċi NM

78.0020

0702 00 00

Deskrizzjoni tal-prodotti

Tadam

78.0015
78.0065

2019

Mill-1 ta' Ġunju sat30 ta' Settembru
Mill-1 ta' Ottubru

0707 00 05

Ħjar

78.0075

2020

Volum indi
kattiv (f'tunnel
lati)

326 943
sal-31 ta' Mejju

Mill-1 ta' Mejju sal31 ta' Ottubru

811 333
76 688

Mill-1 ta' Novembru

sat-30 ta' April

46 494

sat-30 ta' Ġunju

55 581

78.0085

0709 91 00

Qaqoċċ

Mill-1 ta' Novembru

78.0100

0709 93 10

Zukkini

Mill-1 ta' Jannar sal31 ta' Dicembru

78.0110

0805 10 22

Larinġ

Mill-1 ta' Diċembru

sal-31 ta' Mejju

678 007

60 635

0805 10 24
0805 10 28
78.0120

0805 22 00

Klementini

Mill-1 ta' Novembru

sa tmiem Frar

100 326

78.0130

0805 21

Mill-1 ta' Novembru

sa tmiem Frar

164 563

0805 29 00

Mandolina (inklużi lvarjetajiet tangerines
u satsumas); wilkings
u ibridi simili taċ-ċitru

0805 50 10

Lumi

Mill-1 ta' Jannar sal31 ta' Mejju

36 456

Mill-1 ta' Ġunju sal31 ta' Diċembru

340 396

78.0160
78.0155
78.0170

0806 10 10

Għeneb tal-mejda

Mis-16 ta' Lulju sas16 ta' Novembru

83 264

78.0175

0808 10 80

Tuffieħ

Mill-1 ta' Jannar sal31 ta' Awwissu

399 660

Mill-1 ta' Settembru sal31 ta' Diċembru

48 524

Mill-1 ta' Jannar sat30 ta' April

144 570

Mill-1 ta' Lulju sal31 ta' Diċembru

28 470

78.0180
78.0220

0808 30 90

Lanġas

78.0235
78.0250

0809 10 00

Berquq

Mill-1 ta' Ġunju sal31 ta' Lulju

114 722

78.0265

0809 29 00

Ċirasa, għajr iċ-ċirasa
qarsa

Mis-16 ta' Mejju sal15 ta' Awwissu

36 289

78.0270

0809 30

Ħawħ, inkluż nuċiprisk

Mis-16 ta' Ġunju sat30 ta' Settembru

303 691

78.0280

0809 40 05

Għanbaqar

Mis-16 ta' Ġunju sat30 ta' Settembru

28 092
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DEĊIŻJONIJIET
DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/1801
tad-19 ta' Novembru 2018
dwar il-varar fl-Irlanda tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkon
finali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33
tagħha,
Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (2),
Billi:
(1)

F'konformità mal-Artikolu 25(2) tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI, il-forniment ta' data personali previst skont dik idDeċiżjoni ma jistax isir sakemm id-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data stipulati fil-Kapitolu 6
ta' dik id-Deċiżjoni ma jkunux ġew implimentati fil-liġi nazzjonali tat-territorji tal-Istati Membri involuti f'tali
forniment.

(2)

L-Artikolu 20 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI (3) jipprevedi li l-verifika li l-kondizzjoni msemmija filpremessa 1 tkun ġiet issodisfata fir-rigward tal-iskambju awtomatizzat ta' data f'konformità mal-Kapitolu 2 tadDeċiżjoni 2008/615/ĠAI għandha ssir abbażi ta' rapport ta' evalwazzjoni bbażat fuq kwestjonarju, żjara ta'
evalwazzjoni u prova pilota.

(3)

L-Irlanda informat lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill dwar il-fajls nazzjonali tal-analiżi tad-DNA li għalihom
japplikaw l-Artikoli 2 sa 6 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI u l-kondizzjonijiet għal tiftix awtomatizzat kif imsemmi
fl-Artikolu 3(1) ta' dik id-Deċiżjoni f'konformità mal-Artikolu 36(2) ta' dik id-Deċiżjoni.

(4)

F'konformità mal-punt 1.1 tal-Kapitolu 4 tal-Anness għad-Deċiżjoni 2008/616/ĠAI, il-kwestjonarju mfassal millGrupp ta' Ħidma rilevanti tal-Kunsill jikkonċerna kull wieħed mill-iskambji awtomatizzati ta' data u għandu
jintwieġeb minn Stat Membru hekk kif huwa jemmen li huwa jissodisfa l-prerekwiżiti għall-kondiviżjoni tad-data
fil-kategorija rilevanti ta' data.

(5)

L-Irlanda lestiet il-kwestjonarju dwar il-protezzjoni tad-data u l-kwestjonarju dwar l-iskambju ta' data dwar idDNA.

(6)

L-Irlanda wettqet b'suċċess prova pilota mal-Awstrija.

(7)

Saret żjara ta' evalwazzjoni fl-Irlanda u l-grupp ta' evalwazzjoni Awstrijak ipproduċa rapport dwar iż-żjara ta'
evalwazzjoni li ntbagħat lill-Grupp ta' Ħidma rilevanti tal-Kunsill.

(8)

Ġie ppreżentat lill-Kunsill rapport ta' evalwazzjoni ġenerali, li jagħti sinteżi tar-riżultati tal-kwestjonarju, taż-żjara
ta' evalwazzjoni u tal-prova pilota fir-rigward tal-iskambju ta' data dwar id-DNA.

(9)

Fis-16 ta' Lulju 2018, il-Kunsill, wara li ħa nota tal-ftehim tal-Istati Membri kollha marbutin bid-Deċiżjoni
2008/615/ĠAI, ikkonkluda li l-Irlanda implimentat għalkollox id-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-protezzjoni
tad-data li jinsabu fil-Kapitolu 6 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI.

(10)

Għalhekk, għall-finijiet ta' tiftix awtomatizzat ta' data dwar id-DNA, jenħtieġ li l-Irlanda tkun intitolata li tirċievi
u tforni data personali bis-saħħa tal-Artikoli 3 u 4 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI.

(11)

L-Artikolu 33 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI jagħti lill-Kunsill setgħat ta' implimentazzjoni bil-ħsieb tal-adozzjoni
tal-miżuri neċessarji għall-implementazzjoni ta' dik id-Deċiżjoni, b'mod partikolari fir-rigward tar-riċezzjoni u lforniment ta' data personali previsti taħt dik id-Deċiżjoni.

(1) ĠU L 210, 6.8.2008, p. 1.
(2) Opinjoni tal-24 ta' Ottubru 2018 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
(3) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib talkooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali (ĠU L 210, 6.8.2008, p. 12).
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(12)

Peress li l-kondizzjonijiet biex jingħata bidu għall-eżerċizzju ta' tali setgħat ta' implimentazzjoni ġew issodisfati
u l-proċedura f'dan ir-rigward ġiet segwita, jenħtieġ li tiġi adottata Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni dwar il-varar flIrlanda tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA sabiex dak l-Istat Membru jkun jista'
jirċievi u jforni data personali bis-saħħa tal-Artikoli 3 u 4 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI.

(13)

Id-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit huma marbuta bid-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI u għalhekk qed jieħdu sehem
fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni li timplimenta d-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Għall-finijiet tat-tiftix u l-ipparagunar awtomatizzati ta' data dwar id-DNA, l-Irlanda hija intitolata li tirċievi u tforni data
personali bis-saħħa tal-Artikoli 3 u 4 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI mit-23 ta' Novembru 2018.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
Din id-Deċiżjoni għandha tapplika f'konformità mat-Trattati.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Novembru 2018.
Għall-Kunsill
Il-President
E. KÖSTINGER
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DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/1802
tad-19 ta' Novembru 2018
dwar it-tnedija fil-Kroazja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika
IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkon
finali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33
tagħha,
Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (2),
Billi:
(1)

Skont l-Artikolu 25(2) tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI, il-forniment ta' data personali previst taħt dik id-Deċiżjoni
ma jistax isir sakemm id-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data tal-Kapitolu 6 ta' dik id-Deċiżjoni
ma jkunux ġew implimentati fil-liġi nazzjonali tat-territorji tal-Istati Membri involuti f'tali forniment.

(2)

L-Artikolu 20 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI (3) jipprevedi li l-verifika li l-kondizzjoni msemmija filpremessa 1 ġiet sodisfatta fir-rigward tal-iskambju awtomatizzat ta' data f'konformità mal-Kapitolu 2 tadDeċiżjoni 2008/615/ĠAI għandha ssir abbażi ta' rapport ta' evalwazzjoni bbażat fuq kwestjonarju, żjara ta'
evalwazzjoni u prova pilota.

(3)

Skont il-punt 1.1 tal-Kapitolu 4 tal-Anness għad-Deċiżjoni 2008/616/ĠAI, il-kwestjonarju mfassal mill-Grupp ta'
Ħidma rilevanti tal-Kunsill jikkonċerna kull wieħed mill-iskambji awtomatizzati ta' data u għandu jintwieġeb
minn Stat Membru hekk kif huwa jemmen li huwa jissodisfa l-prerekwiżiti għall-kondiviżjoni tad-data filkategorija rilevanti ta' data.

(4)

Il-Kroazja lestiet il-kwestjonarju dwar il-protezzjoni tad-data u l-kwestjonarju dwar l-iskambju ta' data dattilos
kopika.

(5)

Il-Kroazja wettqet b'suċċess prova pilota mal-Litwanja u s-Slovakkja.

(6)

Saret żjara ta' evalwazzjoni fil-Kroazja u ġie prodott rapport dwar iż-żjara ta' evalwazzjoni mill-iskwadra ta'
evalwazzjoni Litwana/Slovakka li ntbagħat lill-Grupp ta' Ħidma rilevanti tal-Kunsill.

(7)

Ġie ppreżentat lill-Kunsill rapport ta' evalwazzjoni ġenerali, li jagħti sinteżi tar-riżultati tal-kwestjonarju, taż-żjara
ta' evalwazzjoni u tal-prova pilota fir-rigward tal-iskambju ta' data dattiloskopika.

(8)

Fis-16 ta' Lulju 2018, il-Kunsill, wara li ħa nota tal-ftehim tal-Istati Membri kollha marbutin bid-Deċiżjoni
2008/615/ĠAI, ikkonkluda li l-Kroazja implimentat għalkollox id-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-protezzjoni
tad-data tal-Kapitolu 6 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI.

(9)

Għalhekk, għall-finijiet tat-tiftix awtomatizzat ta' data dattiloskopika, jenħtieġ li l-Kroazja tkun intitolata li tirċievi
u tforni data personali skont l-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI.

(10)

L-Artikolu 33 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI jagħti lill-Kunsill setgħat ta' implimentazzjoni bil-ħsieb tal-adozzjoni
tal-miżuri neċessarji għall-implementazzjoni ta' dik id-Deċiżjoni, b'mod partikolari fir-rigward tar-riċezzjoni u lforniment ta' data personali previsti taħt dik id-Deċiżjoni.

(11)

Peress li l-kondizzjonijiet biex jingħata bidu għall-eżerċizzju ta' tali setgħat ta' implimentazzjoni ġew sodisfatti u lproċedura f'dan ir-rigward ġiet segwita, jenħtieġ li tiġi adottata Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar it-tnedija filKroazja ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika sabiex dak l-Istat Membru jkun jista'
jirċievi u jforni data personali skont l-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI.

(12)

Id-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit huma marbuta bid-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI u għalhekk qed jieħdu sehem
fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni li timplimenta d-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI,

(1) ĠU L 210, 6.8.2008, p. 1.
(2) Opinjoni tal-24 ta' Ottubru 2018 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
(3) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib talkoperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali (ĠU L 210, 6.8.2008, p. 12).
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ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Għall-finijiet tat-tiftix awtomatizzat ta' data dattiloskopika, il-Kroazja hija intitolata li tirċievi u tforni data personali skont
l-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI mit-23 ta' Novembru 2018.
Artikolu 2
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
Din id-Deċiżjoni għandha tapplika skont it-Trattati.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Novembru 2018.
Għall-Kunsill
Il-President
E. KÖSTINGER
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DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1803
tal-20 ta' Novembru 2018
li tawtorizza lil Franza biex tikkonkludi ftehim ma' Saint Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon,
New Caledonia, il-Polineżja Franċiża u Wallis u Futuna rispettivament għal trasferimenti ta' fondi
bejn Franza u kull wieħed minn dawn it-territorji sabiex jitqiesu bħala trasferimenti ta' fondi fi
Franza, skont ir-Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(notifikata bid-dokument C(2018) 7434)
(Il-verżjoni Franċiża biss hija awtentika)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar linformazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 (1), u b'mod
partikolari l-Artikolu 24 tiegħu,
Wara li kkunsidrat it-talba ta' Franza skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) 2015/847,
Billi:
(1)

Skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/853/KE (2), Franza ngħatat deroga fir-rigward tat-trasferimenti ta' fondi
bejn Saint Pierre u Miquelon, Mayotte, New Caledonia, il-Polineżja Franċiża, u Wallis u Futuna rispettivament,
u Franza.

(2)

Fl-24 ta' Marzu 2017, Franza talbet li tiġġedded id-deroga f'applikazzjoni tal-Artikolu 24 tar-Regolament (UE)
2015/847 għat-trasferimenti ta' fondi bejn Saint Barthélemy, Saint Pierre u Miquelon, New Caledonia, il-Polineżja
Franċiża, u Wallis u Futuna rispettivament, u Franza.

(3)

It-territorji Franċiżi extra-Ewropej koperti bid-Deċiżjoni 2009/853/KE huma differenti minn dawn li għalihom qed
jintalab it-tiġdid tad-deroga. B'konsegwenza, it-talba ta' Franza tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 24(1)
tar-Regolament (UE) 2015/847.

(4)

F'konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2015/847, it-trasferiment ta' fondi bejn Saint Barthélemy,
Saint Pierre u Miquelon, New Caledonia, il-Polineżja Franċiża, u Wallis u Futuna rispettivament u Franza ġew
trattati proviżorjament bħala trasferimenti fi Franza mill-24 ta' Marzu 2017.

(5)

L-Istati Membri ġew mgħarrfa permezz ta' proċedura bil-miktub tal-Kumitat għall-Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus
u tal-Iffinanzjar tat-Terroriżmu fil-25 ta' Mejju 2018 li l-Kummissjoni qieset li kienet irċeviet l-informazzjoni
meħtieġa biex tevalwa t-talba ta' Franza.

(6)

L-istatus ta' Saint Barthélemy fir-rigward tal-Unjoni nbidel - hija saret pajjiż u territorju extra-Ewropew b'assoċ
jazzjoni mal-Unjoni bid-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 528/2012/UE (3). Bis-saħħa tal-Ftehim Monetarju tat12 ta' Lulju 2011 bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Franċiża (4), Saint Barthélemy tifforma parti miż-żona
monetarja ta' Franza u l-euro hija valuta legali f'dak it-territorju.

(7)

L-istatus ta' Mayotte fir-rigward tal-Unjoni nbidel — hija saret dipartiment Franċiż extra-Ewropew u wieħed mirreġjuni ultraperiferiċi bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/162/UE (5). Għaldaqstant Mayotte mhijiex koperta b'din idDeċiżjoni.

(1) ĠU L 141, 5.6.2015, p. 1.
(2) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/853/KE tas-26 ta' Novembru 2009 li tawtorizza lil Franza biex tikkonkludi ftehim ma' Saint-Pierreet-Miquelon, Mayotte, il-Kaledonja l-Ġdida, il-Polineżja Franċiża u Wallis u Futuna rispettivament għal trasferimenti ta' fondi bejn Franza
u kull wieħed minn dawn it-territorji sabiex jitqiesu bħala trasferimenti ta' fondi fi ħdan Franza, skont ir-Regolament (KE)
Nru 1781/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 312, 27.11.2009, p. 71).
3
( ) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 528/2012/UE tal-24 ta' Settembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2001/822/KE dwar l-assoċjazzjoni talpajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Komunità Ewropea (“id-Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea”) (ĠU L 264, 29.9.2012,
p. 1).
(4) Il-Ftehim Monetarju bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Franċiża dwar iż-żamma tal-euro f'Saint-Barthélemy wara l-modifikazzjoni
fl-istatus tagħha fir-rigward tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 189, 20.7.2011, p. 3).
(5) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/162/UE tal-11 ta' Marzu 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2004/162/KE fir-rigward tal-implimentazzjoni
tagħha fil-Mayotte mill-1 ta' Jannar 2014 (ĠU L 89, 25.3.2014, p. 3).
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(8)

Saint Pierre u Miquelon, New Caledonia, il-Polineżja Franċiża, u Wallis u Futuna ma jiffurmawx parti mitterritorju tal-Unjoni kif determinat f'konformità mal-Artikolu 349 tat-Trattat. Madankollu, Saint Pierre
u Miquelon, f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/95/KE (1) u New Caledonia, il-Polineżja Franċiża,
u Wallis u Futuna, bis-saħħa tal-Protokoll 18 dwar Franza anness mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, kollha huma parti miż-żona monterja ta' Franza u l-euro huwa valuta legali f'dawn it-territorji kollha.

(9)

Saint Barthélemy, Saint Pierre u Miquelon, New Caledonia, il-Polineżja Franċiża, u Wallis u Futuna għaldaqstant
jimxu mal-kriterju msemmi fil-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 24(1) tar-Regolament (UE) 2015/847.

(10)

Il-fornituri ta' servizzi ta' pagament f'Saint Barthélemy, Saint Pierre u Miquelon, New Caledonia, il-Polineżja
Franċiża, u Wallis u Futuna jieħdu sehem dirett f'sistemi ta' pagament u saldu fi Franza, jiġifieri CORE jew
Target2-Banque de France. Għaldaqstant dawn huma konformi mal-kriterju stabbilit fil-punt (b) tat-tieni
subparagrafu tal-Artikolu 24(1) tar-Regolament (UE) 2015/847.

(11)

Biex ir-regolamenti tal-Unjoni japplikaw għal Saint Barthélemy, Saint Pierre u Miquelon, New Caledonia, ilPolineżja Franċiża, u Wallis u Futuna, Franza trid tadotta leġiżlazzjoni speċifika għal dak il-għan. L-adozzjoni
minn Franza tal-Ordni Nru 2016-1635 tal-1 ta' Diċembru 2016, b'mod partikolari l-Artikoli 18 u 19 tagħha,
tiżgura li dawk it-territorji jkunu inkorporaw fl-ordni ġuridiku tagħhom dispożizzjonijiet li jikkorrespondu għal
dawk tar-Regolament (UE) 2015/847.

(12)

Għaldaqstant, Saint Barthélemy, Saint Pierre u Miquelon, New Caledonia, il-Polineżja Franċiża, u Wallis u Futuna
adottaw l-istess regoli bħal dawk stabbiliti skont ir-Regolament (UE) 2015/847 u jeżiġu li l-fornituri ta' servizzi ta'
pagament tagħhom japplikawhom, u b'hekk jissodisfaw il-kriterju stabbilit fil-punt (c) tat-tieni subparagrafu talArtikolu 24(1) ta' dak ir-Regolament.

(13)

Għaldaqstant huwa xieraq li Franza tingħata d-deroga mitluba.

(14)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat għall-Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus
u tal-Iffinanzjar tat-Terroriżmu.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Franza għandha tkun awtorizzata li tikkonkludi ftehim ma' Saint Barthélemy, Saint Pierre u Miquelon, New Caledonia, ilPolineżja Franċiża, u Wallis u Futuna rispettivament, bl-għan li t-trasferimenti ta' fondi bejn kwalunkwe territorju minn
dawn u Franza jitqies bħala trasferiment ta' fondi fi Franza stess għall-finijiet tar-Regolament (UE) 2015/847.
Artikolu 2
Id-Deċiżjoni 2009/853/KE hija mħassra.
Artikolu 3
Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Franċiża.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Novembru 2018.
Għall-Kummissjoni
Věra JOUROVÁ

Membru tal-Kummissjoni

(1) ĠU L 30, 4.2.1999, p. 29.
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III
(Atti oħrajn)

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA
DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE Nru 244/2016
tat-2 ta' Diċembru 2016
li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE [2018/1804]
IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim dwar iż-ŻEE”), u b'mod partikolari lArtikolu 98 tiegħu,
Billi:
(1)

Id-Direttiva 2011/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Settembru 2011 li temenda d-Direttiva
1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (1) għandha
tiġi inkorporata fil-Ftehim taż-ŻEE.

(2)

Għalhekk, l-Anness XIII tal-Ftehim dwar iż-ŻEE jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1
Il-punt 18a (id-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Anness XIII tal-Ftehim dwar iż-ŻEE
għandu jiġi emendat kif ġej:
1. Jiżdied l-inċiż li ġej:
“— 32011 L 0076: Id-Direttiva 2011/76/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Settembru 2011
(ĠU L 269, 14.10.2011, p. 1).”
2. Il-punti (d) u (e) huma sostitwiti b'dan li ġej:
“(e) Is-subparagrafi li ġejjin għandhom jiżdiedu mal-Artikolu 7i(2):
“Għal arranġamenti għall-ħlas għall-użu tat-toroq fin-network trans-Ewropew tat-toroq fi nħawi oħra tanNorveġja apparti x-Xlokk tan-Norveġja, l-iskontijiet u r-rati mnaqqsin li qed jingħataw bħalissa lil min juża dawk
it-toroq spiss jistgħu jinżammu fil-każ ta' arranġamenti għall-ħlas għall-użu tat-toroq li jkunu diġà fis-seħħ fiddata meta tidħol fis-seħħ id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 129/2012 tat-13 ta' Lulju 2012 (1),
dment li l-proporzjon tat-traffiku ta' vetturi kbar tal-merkanzija fin-network infrastrutturali inkwistjoni ma jkunx
jaqbeż it-30 %.
Fir-rigward ta' arranġamenti ġodda għall-ħlas għall-użu tat-toroq li jiddaħħlu wara d-data tad-dħul fis-seħħ tadDeċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 129/2012, l-iskontijiet jew rati mnaqqsin għal min juża spiss dawk
it-toroq jistgħu jaqbżu l-livell stabbilit fl-Artikolu 7i(2)(c) ta' din id-Direttiva dment li:
— il-proporzjon tat-traffiku internazzjonali ta' vetturi kbar tal-merkanzija fin-network infrastrutturali
inkwistjoni ma jkunx jaqbeż il-5 %,
— il-livell ta' tali skontijiet jew rati mnaqqsin ikun iġġustifikat minn ċirkustanzi speċifiċi, partikularment meta nnetwork infrastrutturali inkwistjoni jkun jikkonsisti minn pontijiet jew mini li jieħdu post it-trasport bilvapuretti.
(1) ĠU L 309, 8.11.2012, p. 8.””
3. Il-punt (f) huwa rinumerat bħala l-punt (d), u l-kelma “7(9)” fih hija sostitwita bil-kelma “7(1)”.
(1) ĠU L 269, 14.10.2011, p. 1.
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Artikolu 2
It-test tad-Direttiva 2011/76/UE bl-Iżlandiż u bin-Norveġiż, li għandu jiġi ppubblikat fis-Suppliment taż-ŻEE ta' Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandu jkun awtentiku.
Artikolu 3
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-3 ta' Diċembru 2016, bil-kundizzjoni li jkunu saru n-notifiki kollha skont lArtikolu 103(1) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE (*).
Artikolu 4
Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u fis-Suppliment
tiegħu dwar iż-ŻEE.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Diċembru 2016.
Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE
Il-President
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Ma huwa indikat ebda l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.
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Dikjarazzjoni mill-Istati tal-EFTA
għad-Deċiżjoni tal-Kumitat konġunt taż-ŻEE Nru 244/2016 li tinkorpora d-Direttiva 2011/76/UE
fil-Ftehim taż-ŻEE
L-inkorporazzjoni tal-Artikoli 2(b), 7c, 7f(4) u (5), 7g(1)(iv), 7h(3) u (4), 7i(1), 7j(3) u (4), 11(1)(a) u (d) u l-Annessi IIIa
u IIIb tar-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 1999 dwar il-ħlas li jrid isir minn
vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (1), kif emendata bid-Direttiva 2011/76/UE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Settembru 2011 li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi
ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (2), fil-Ftehim taż-ŻEE hija mingħajr preġudizzju għall-ambitu talFtehim dwar iż-ŻEE.

(1) OJ L 187, 20.7.1999, p. 42.
(2) OJ L 269, 14.10.2011, p. 1.
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RETTIFIKA
Rettifika Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1787 tad-19 ta' Novembru 2018 li temenda u testendi
d-Deċiżjoni 2010/96/PESK dwar missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għattaħriġ tal-forzi tas-sigurtà tas-Somalja
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 293 tal-20 ta' Novembru 2018)
Fil-paġna 10, fil-formula tal-għeluq,
minflok:

“Magħmul fil-Lussemburgu, id-19 ta' Novembru 2018.”,

aqra:

“Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Novembru 2018.”

Rettifika għall-Emendi tad-Dispożizzjonijiet Prattiċi għall-Implementazzjoni tar-Regoli talProċedura tal-Qorti Ġenerali
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 294 tal-21 Novembru 2018)
F'paġna 23, it-titolu jinbidel kif ġej:
“EMENDI TAD-DISPOŻIZZJONIJIET
PROĊEDURA TAL-QORTI ĠENERALI”

PRATTIĊI

GĦALL-IMPLEMENTAZZJONI

TAR-REGOLI

F'paġna 28, l-Artikolu 1(8), il-punt 80:
minflok:

“80. L-indikazzjonijiet segwenti għandhom ikunu inklużi fuq l-ewwel paġna ta' kull att proċedurali:
a) in-numru tal-kawża (T-…/0000), sa fejn dan ikun diġà ġie kkomunikat mir-Reġistru;”

aqra:

“80. L-indikazzjonijiet segwenti għandhom ikunu inklużi fuq l-ewwel paġna ta' kull att proċedurali:
a) in-numru tal-kawża (T-…/…), sa fejn dan ikun diġà ġie kkomunikat mir-Reġistru;”.
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