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KUNSILL TA'
L-UNJONI EWROPEA

Brussell, 11 ta' April 2008 (16.04)
(OR.en)

8311/08

JAI 165
ENFOPOL 75
MI 117
ENT 74
CHIMIE 18
TRANS 116
RECH 125

NOTA
minn: COREPER
lil: Kunsill
Nru dok. preċ.: 8109/08 ENFOPOL 69
Suġġett: Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE dwar it-Tisħiħ tas-Sigurtà ta' l-Isplussivi

1. Fit-12 ta' Novembru 2007 l-Kunsill ġie mibgħut Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sigurtà ta' l-isplussivi (14959/07 CATS 

121, ENFOPOL 184, TRANS 357, MI 287, EEE 69).

2. Fil-laqgħa tiegħu tad-9 ta' April 2008, il-COREPER ikkonferma l-qbil tal-Kumitat ta' l-

Artikolu 36 tat-2-3 ta' April 2008 dwar l-abbozz ta' Pjan ta' Azzjoni dwar it-Tisħiħ tas-Sigurtà 

ta' l-Isplussivi u qabel li jibagħtu lill-Kunsill.

3. Il-Kunsill huwa mistieden japprova l-abbozz ta' Pjan ta' Azzjoni dwar is-Sigurtà ta' l-

Isplussivi kif imniżżel fl-Anness.

______________________
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ANNESS

Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE dwar it-Titjib tas-Sigurtà ta' l-Isplussivi

Miżuri orizzontali

Nru Miżura/Azzjoni Korp kompetenti Terminu 
perentorju:

Status/Osservazzjonijiet

Prijorità 1: It-titjib ta' l-iskambju ta' l-informazzjoni f'waqtha u l-aħjar prattiċi

1.1.1 L-istabbiliment ta' Sistema ta' Twissija Bikrija dwar l-isplussivi

Tali sistema tintuża sabiex tiġi skambjata informazzjoni dwar:

· Theddid immedjat;
· Serq ta' splussivi (kwalunkwe tip);
· Serq ta' detonaturi;
· Serq ta' prekursuri; (għandu jkun diskuss)
· Tranżazzjonijiet suspetti;
· Skoperta ta' modi operandi ġodda.

Is-sistema għandha tkun disponibbli b'mod partikolari għall-awtoritajiet 
tas-sigurtà pubblika ta' l-Istati Membri (punti ta' kuntatt nazzjonali), l-
Europol u l-unitajiet operattivi kollha għat-Tneħħija ta' Tagħmir Splussiv 
(EOD).

SM/Europol/Kummissjo
ni

Tmiem ta' l-2008 Rakkomandazzjoni Nru 39 u 40 tat-
Task Force
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1.1.2 Il-ħolqien ta' Sistema Ewropea ta' Data dwar il-Bombi

Din is-sistema għandha tipprovdi strument komuni ta' l-UE li jippermetti 
lil korpi governattivi awtorizzati fil-livell ta' l-UE u ta' l-Istati Membri 
jkollhom aċċess 24 siegħa kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa għal 
informazzjoni rilevanti dwar l-inċidenti li jinvolvu tagħmir splussiv.
Mill-anqas l-unitajiet operattivi kollha EOD fl-Istati Membri, li 
għandhom tali status skond il-liġi nazzjonali, għandu jkollu aċċess sigur 
għad-database. Aċċess minn awtoritajiet kompetenti oħrajn jeħtieġ li 
jkun ikkunsidrat skond il-liġi nazzjonali.

L-unitajiet jew il-korpi kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom ikunu 
obbligati bil-qawwa biex jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
inkluża fid-database.

Europol/SM/Kummissjo
ni

Tmiem ta' l-2008 Rakkomandazzjoni Nru 35, 36 u 37 
tat-Task Force

1.1.3 L-organizzazzjoni regolari (kull sentejn) ta' avveniment dwar is-
sigurtà ta' l-isplussivi li jkopri l-kwistjonijiet relevanti kollha.

Tali avveniment/konferenza għandu jinvolvi uffiċjali kemm mis-settur 
pubbliku kif ukoll dak privat.

Kummissjoni Jibqa' għaddej kull 
sentejn

Rakkomandazzjoni Nru 50 tat-Task 
Force

1.1.4 Jinbdew djalogu u skambju ta' l-aħjar prattiki mas-sħab esterni

Għandu jiġi mħeġġeġ li jogħlew l-istandards ta' sigurtà barra mill-UE, 
b'mod partikolari f'pajjiżi tal-PEV

SM/Kummissjoni Għadu għaddej
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Prijorità 2: It-titjib tar-riċerka marbuta ma' l-isplussivi

1.2.1 It-titjib tal-ġbir u t-tixrid tar-riżultati ta' riċerka bejn l-awtoritajiet 
kompetenti identifikati kemm fil-livell ta' l-UE kif ukoll fil-livell 
nazzjonali fost l-Istati Membri ta' l-UE u jiġu ddefiniti wkoll oqsma 
speċifiċi ta' riċerka:

· prekursuri relatati mat-tagħmir splussiv improvizzat (IED),
· teknoloġiji ta' sejbien, u identifikazzjoni ta' diversi problemi,
· dgħjufijiet fis-sistemi.

SM/Kummissjoni Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 49 tat-Task 
Force

1.2.2 It-twettiq ta' iktar riċerka dwar it-tagħmir splussiv improvizzat u l-
proprjetajiet tiegħu

SM/Kummissjoni Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 47 tat-Task 
Force

1.2.3 It-twettiq ta' iktar riċerka dwar is-sejbien ta' splussivi u prekursuri, 
inkluż permezz ta' l-użu ta' addittivi

Għandu jkun ikkunsidrat it-titjib kemm ta' l-investigabbiltà kif ukoll tat-
traċċabbiltà.

SM/Kummissjoni Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 47 tat-Task 
Force
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1.2.4 It-twettiq ta' aktar riċerka dwar kitts ta' ttestjar ta' splussivi 
mobbli/tagħmir ta' sejbien (metodi mhux distruttivi).

SM/Kummissjoni Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 47 tat-Task 
Force

1.2.5 It-twettiq ta' aktar riċerka biex jinstabu inibituri li jistgħu jiżdiedu 
għall-isplussivi biex jipprevjenu l-użu tagħhom għall-produzzjoni ta' 
tagħmir splussiv

SM/Kummissjoni Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 48 tat-Task 
Force

1.2.6 It-twettiq ta' aktar riċerka dwar is-sejbien ta' Tagħmir Splussiv 
Improvizzat f'ċentri prinċipali ta' transitu.

Għandu jingħata fokus speċjali għar-riċerka dwar is-sejbien ta' splussivi 
likwidi.

SM/Kummissjoni Għadu għaddej

Il-progress għandu 
jkun evalwat kull 
sena

Rakkomandazzjoni Nru 31 tat-Task 
Force

1.2.7 L-appoġġ għal aktar riċerka sabiex jinstabu soluzzjonijiet tekniċi 
għall-awtoritajiet ta' l-Istati Membri sabiex jiġu bblukkati s-sinjali 
mingħajr fil f'żoni mhedda

SM/Kummissjoni Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 45 tat-Task 
Force
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Miżuri ta' prevenzjoni

Nru Miżura/Azzjoni Korp kompetenti Terminu 
perentorju:

Status/Osservazzjonijiet

Prijorità 1: It-titjib ta' l-għarfien tal-persunal dwar il-prekursuri

2.1.1 L-għoti mingħand l-awtoritajiet pubbliċi ta' informazzjoni ta' sigurtà lill-
katina ta' provvista sħiħa tal-prekursuri, mill-produtturi sal-bejjiegħa, 
persunal ta' l-ewwel rispons (pulizija, dipartimenti tat-tifi tan-nar, 
skwadri tal-bombi) u stabbilimenti edukattivi biex jiffukaw l-attenzjoni 
fuq prodotti ta' interess

SM Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 1 tat-Task Force

2.1.2 L-organizzazzjoni ta' kampanji ta' għarfien lill-persunal dwar it-theddid 
tul il-katina tal-provvista fost il-produtturi, il-formulaturi, id-distributuri 
u l-bejjiegħa tal-prekursuri.

SM Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 3 tat-Task Force

Prijorità 2: It-titjib tar-regolazzjoni tal-prekursuri ta' l-isplussivi disponibbli fis-suq

2.2.1 L-istabbiliment ta' Kumitat Permanenti biex jikkunsidra l-miżuri u jħejji 
r-rakkomandazzjonijiet dwar ir-regolazzjoni tal-prekursuri ta' l-
isplussivi disponibbli fis-suq b'kont meħud ta' l-effetti tal-kost-benefiċċju 
tagħhom.

Il-Kumitat Permanenti ta' l-Esperti ser ikollu l-kompitu inter alia li 
jidentifika, fejn possibbli sustanza b'sustanza, ir-riskji assoċjati mad-diversi 
prekursuri bħall-idroġenu, in-nitro-metanu, il-kloriti, u sustanzi oħrajn 
identifikati mis-servizzi kompetenti bħala li jistgħu jintużaw biex jiġu 
kommessi atti ta' terroriżmu, kif ukoll li jirrakkomanda azzjonijiet adegwati 
lill-Kummissjoni. Il-Kumitat għandu jikkunsidra u/jew jimmonitorja l-
kwistjonijiet li ġejjin:

· Abbażi ta' riċerka, l-iżvilupp ta' addittivi adegwati u l-promozzjoni ta' l-
użu ta' dawn l-addittivi għall-prekursuri sabiex ma jkunx jista' jsir użu 
minnhom fl-isplussivi, fejn dan ikun teknikament possibbli.

· Id-determinazzjoni tar-restrizzjonijiet fuq il-konċentrazzjoni dwar il-
bejgħ ta' xi prekursuri lil utenti finali, abbażi ta' kwantitajiet stabbiliti ta' 
prekursuri meħtieġa għall-produzzjoni ta' l-isplussivi.

Kummissjoni/SM Bidu lejn it-tmiem ta' 
l-2007

Għadu għaddej

Rakkomandazzjoni Nru 4 tat-Task Force
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· Impediment sħiħ fuq aċidi qawwija konċentrati fi swieq tal-konsumatur 
ta' l-UE (swieq mhux professjonali) meta sostitut li jagħti użu 
ekwivalenti jkun teknikament possibbli: b'mod partikolari l-aċidi tal-
kubrit, dawk idrokloriċi u nitriċi.

· Il-fattibbiltà ta' l-introduzzjoni ta' skema ta' sorveljanza volontarja tas-
suq għall-fertilizzanti tan-nitrat ta' l-ammonju u l-eżami ta' 
restrizzjonijiet possibbli tal-bejgħ ta' fertilizzanti b'nitroġenu għoli lill-
pubbliku ġenerali.

· Il-limitazzjoni tad-disponibbiltà tan-nitro-metanu pur għall-pubbliku 
ġenerali. Dan għandu jkun disponibbli għall-konsumaturi industrijali 
permezz ta' skema adegwata ta' kwalifika tal-konsumaturi.

· Restrizzjonijiet fuq l-aċċess tal-pubbliku ġenerali għall-klorur tas-sodju 
mhux indebbolit (li joqtol il-ħaxix ħażin).

· Il-fattibbiltà u l-valur miżjud ta' l-introduzzjoni ta' impediment sħiħ fuq 
il-bejgħ ta' ċerti prekursuri lil nies taħt l-età legali.

Il-ħidma tal-Kumitat għandha tieħu kont tal-miżuri dettaljati proposti fir-
rapport tat-Task Force ta' l-Esperti dwar is-Sigurtà ta' l-Isplussivi.

Sabiex ma jiġux iddupplikati miżuri eżistenti jew ma jikbirx għalxejn il-piż 
fuq in-negozji leġittimi, hu importanti li jittieħed kont ukoll tal-kontrolli 
eżistenti fuq oġġetti sensittivi b'mod simili. Il-kummerċ fil-materjal 
splussiv, bħall-aċetun, l-aċidu idrokloriku u tal-kubrit diġà huwa kopert mil-
leġislazzjoni Komunitarja dwar il-prekursuri tad-drogi. Il-leġislazzjoni 
toffri kontrolli effettivi u għandha tkun ikkunsidrata qabel ma jkunu 
proposti mekkaniżmi ġodda. Sabiex il-kontrolli jkunu effettivi dawn 
għandhom japplikaw għall-importazzjonijiet, l-esportazzjonijiet, it-transiti u 
l-movimenti intra-Komunitarji.

2.2.2 L-introduzzjoni ta' sistema għar-reġistrazzjoni ta' l-identità tax-xerrej 
ta' prekursuri 'l fuq minn ċerti ammonti u/jew konċentrazzjonijiet. Ir-
rekords għandhom ikunu disponibbli lill-awtoritajiet ta' l-infurzar tal-
liġijiet fuq talba jew ipprovduti lill-punt ta' kuntatt nazzjonali f'każ ta' 
tranżazzjonijiet sospetti. Ir-regoli kollha rilevanti tal-protezzjoni tad-
data għandhom japplikaw

Il-kwantitajiet u/jew il-konċentrazzjonijiet rilevanti jkunu stabbiliti abbażi 
tal-ħidma tal-Kumitat Permanenti ta' l-Esperti.

Kummissjoni/SM Bidu fl-2008

Għandha tkun 
evalwata l-ħtieġa ta' l-
istabbiliment ta' 
sistema konkreta sa 
tmiem l-2008

Rakkomandazzjoni Nru 7 tat-Task Force
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2.2.3 B'kont meħud tal-miżuri diġà eżistenti, għandhom jiġu ddefiniti 
standard minimu Ewropew u gwida industrijali permezz ta' kodiċi 
adegwat għas-sigurtà tal-ħażna tal-prekursuri ta' l-isplussivi.

Dawn m'għandhomx ikunu f'kunflitt ma' Regolamenti oħrajn.

Kummissjoni/SM Tmiem ta' l-2008 Rakkomandazzjoni Nru 8 tat-Task Force

Prijorità 3: It-titjib tal-kontroll fuq tranżazzjonijiet li jinvolvu l-prekursuri

2.3.1 L-istabbiliment ta' sistema ta' rappurtar ta' tranżazzjonijiet sospetti

Għandhom jeżistu mezzi sempliċi sabiex kulħadd fil-katina tal-provvista 
jkun jista' jallerta lill-awtorità nazzjonali rilevanti jekk jaraw tranżazzjoni 
jew serq li huma jissuspettaw ikunu saru bl-intenzjoni li ta' produzzjoni 
illegali ta' l-isplussivi.

Tista' tkun ikkunsidrata sistema vinkolanti għan-notifika lill-awtorità 
nazzjonali rilevanti ta' kwalunkwe tranżazzjonijiet li jinvolvu l-prodotti fil-
lista li jistgħu jiġu kkunsidrati suspettużi. “Kodiċi ta' kondotta”, simili 
għall-kodiċi tal-KE għall-prekursuri tad-drogi, għandu jiġi żviluppat għall-
industrija u l-bejjiegħa, bl-identifikazzjoni ta' dik l-imġieba li tista' tqajjem 
suspett. Barra minn hekk għandu jkun stabbilit netwerk ta' punti ta' kuntatt 
għall-iskambju ta' informazzjoni rilevanti fiż-żona.

SM/Kummissjoni Bidu fl-2008

Għandha tkun 
evalwata l-ħtieġa ta' l-
istabbiliment ta' 
sistema konkreta sa 
tmiem l-2008

Rakkomandazzjoni Nru 2, 5 u 6 tat-Task 
Force

2.3.2 L-evalwazzjoni tal-benefiċċji tal-ħolqien ta' skema għal kull prekursur 
trattat mis-settur tal-bejgħ, li taħtha l-pakketti kollha jiġu ttikkettati 
b'kodiċi li jispeċifika li x-xiri tas-sustanza jista' jkun soġġett għal 
reġistrazzjoni b'kont meħud tal-miżuri u l-istandards minimi diġà 
eżistenti ta' l-UE.

Tista' tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li jsir simbolu Ewropew sabiex jiġi 
indikat li l-prodott għall-bejgħ ikun soġġett għal reġistrazzjoni.

SM/Kummissjoni 2008 Rakkomandazzjoni Nru 9 tat-Task Force
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Prijorità 4: It-titjib tal-kontroll fuq l-isplussivi disponibbli fis-suq u oġġetti pirotekniċi

2.4.1 L-iżgurar li kull Stat Membru jkollu sistemi formali għall-
awtorizzazzazzjoni, ir-regolazzjoni u l-liċenzjar tal-produzzjoni, il-
ħażna, il-bejgħ, l-użu u l-pussess ta' l-isplussivi inkluż minn persuni 
privati

Dan għandu japplika għall-kumpanniji kif ukoll għall-attivitajiet mhux 
kummerċjali.

SM 2009 Rakkomandazzjoni Nru 21 tat-Task 
Force

2.4.2 L-iżgurar ta' l-identifikazzjoni u t-traċċar ta' l-isplussivi bbażati fuq is-
sistema proposta fl-abbozz ta' Direttiva tal-Kummissjoni dwar l-
identifikazzjoni u t-traċċabbiltà ta' l-isplussivi għall-użu ċivili 
(Direttiva dwar it-Traċċabbiltà)

Kummissjoni/SM Tmiem ta' l-2007 Rakkomandazzjoni Nru 22 tat-Task 
Force

2.4.3 L-armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet ta' l-UE għal-liċenzjar u l-
itrattar ta' ammonti kbar ta' oġġetti pirotekniċi

Hu meħtieġ li jitħejja studju dwar il-possibbiltajiet ta' l-użu ta' oġġetti 
pirotekniċi għall-finijiet ta' terroriżmu. Sussegwentement ikun deċiż 
jekk tkunx meħtieġa leġislazzjoni mhux restrittiva jew armonizzazzjoni 
kompleta rigward ir-riskju ta' l-użu tal-pirotekniċi bħala splussivi.

In-nuqqas ta' kwalunkwe approċċ armonizzat fir-rigward ta' l-iskemi ta' 
liċenzjar għal ġestjoni ta' kwantitajiet kbar ta' oġġetti pirotekniċi jfisser li 
huwa possibbli li tali materjali jiġu trattati mingħajr sorveljanza regolatorja 
dment li jitħarsu l-kondizzjonijiet rilevanti tal-ħażna fit-tul u t-trasport. Tali 
lakuna ta' sigurtà għandha titneħħa

Kummissjoni/SM Tmiem ta' l-2009 Rakkomandazzjoni Nru 43 tat-Task 
Force

Prijorità 5: It-titjib tas-sigurtà tal-faċilitajiet ta' l-isplussivi

2.5.1 L-introduzzjoni ta' Pjanijiet ta' Sigurtà/Sistemi ta' Ġestjoni ta' Sigurtà 
effettivi (produzzjoni, ħażna, distribuzzjoni u użu).

Għandu jiġi żgurat li l-livelli tal-prevenzjoni meħtieġa ta' aċċess u d-
dispożizzjonijiet għas-sejbien għadhom ikunu proporzjonali għar-riskju u 
soġġetti għal klassifika standard.

SM Id-dibattitu għandu 
jitnieda fl-2008

Għadu għaddej

Rakkomandazzjoni Nru 12 u 14 tat-Task 
Force
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2.5.2 L-introduzzjoni ta' obbligu għall-awtoritajiet nazzjonali rilevanti li 
jżommu lill-produtturi u d-distributuri ta' l-isplussivi dejjem informati 
bit-theddida reġjonali

Għandhom ikunu żviluppati pjanijiet ta' reazzjoni intonati għal-livell preżenti 
tat-twissija.

SM Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 13 tat-Task 
Force

2.5.3 Il-materjali mhux raffinati fil-produzzjoni ta' l-isplussivi l-kbar u l-
prodotti lesti għandhom ikunu soġġetti għal inventarju fuq bażi perjodika 
u jkunu rikonċiljati kif approvati mill-Awtoritajiet Nazzjonali

Dan japplika għall-fabbriki kollha li jipproduċu splussivi kbar. Il-perijodi 
rilevanti m'għandhomx ikunu twal b'hekk kwalunkwe telf, serq jew 
inkonsistenzi jkunu rikonoxxuti malajr kemm jista jkun.

SM 2009 Rakkomandazzjoni Nru 20 tat-Task 
Force
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2.5.4 It-titjib tas-sigurtà ta' l-Unitajiet Mobbli tal-Produzzjoni ta' l-Isplussivi 
(MEMUs). L-emenda tal-Ftehim Ewropew dwar it-Trasport 
internazzjonali ta' merkanzija perikoluża bit-triq (ADR) sa tmiem l-2009

Għandhom jittieħdu l-azzjonijiet speċifiċi li ġejjin:

· L-ammont ta' splussivi prodotti mill-MEMUs għandu jiġi aċċertat minn 
żewġ sistemi indipendenti. Mill-anqas waħda minn dawn għandha tkun 

imwaħħla fuq it-trakk.

· Kull MEMU għandha tkun mgħammra b'lukketti tal-proċess biex jiġi 
evitat l-użu mhux awtorizzat.

· MEMUs mgħobbija għandom ikunu pparkjati f'sit mgħasses meta ma 
jkunux qed jintużaw.

· Għandhom ikunu stabbiliti termini perentorji biex tinżamm id-data relatata 
mal-miżuri tas-sigurtà.

Kummissjoni/SM Tmiem ta' l-2009 Rakkomandazzjoni Nru 15, 16 u 17 tat-
Task Force

Prijorità 6: It-titjib ta' l-eżamijiet ta' sigurtà tal-persunal

2.6.1 Il-persunal kollu impjegat fil-produzzjoni, il-ħażna, id-distribuzzjoni u l-
użu ta' l-isplussivi kif ukoll persunal li japplika għal taħriġ fil-qasam ta' l-
isplussivi, u li għandu aċċess għall-isplussivi, għandu jiġi eżaminat 
(kontrolli esterni mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti skond regolamenti 
nazzjonali applikabbli) u għandu jkollu awtorizzazzjoni formali għall-
aċċess għall-isplussivi

SM Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 11 tat-Task 
Force
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Prijorità 7: It-titjib tas-sigurtà tat-trasport ta' l-isplussivi

2.7.1 Il-vetturi kollha EX/II u EX/III li jġorru l-isplussivi għandhom ikunu 
mgħammra b'ċerti soluzzjoni li jtejbu s-sigurtà. L-emendar tal-Ftehim 
Ewropew dwar it-Trasport internazzjonali ta' merkanzija perikoluża bit-
triq (ADR) sa tmiem l-2009.

Dawn is-soluzzjonijiet ta' sigurtà jinkludu:

1) li jkunu mgħammra b'sistemi ta' monitoraġġ remot 24 siegħa kuljum (eż. 
sistemi bbażati fuq il-GPS), li huma monitorati minn stazzjon ta' 
monitoraġġ bir-riżorsi adegwati. Tali sistema għandha tkun protetta sabiex 
tevita l-qerda tas-sistema u tipprevjeni t-traċċabbiltà ta' trakkijiet. Is-
Sistemi ta' Monitoraġġ (inkluż l-Istazzjon ta' Monitoraġġ) għandhom 
jippermettu b'mod affidabbli fejn teknikament possibbli:
· Li jiġi identifikat il-post fejn tinsab il-vettura
· L-attivazzjoni ta' allarm jekk il-vettura tkun imċaqalqa minn post 

speċifikat f'ċerti ħinijiet
· L-attivazzjoni ta' allarm jekk il-kompartimenti speċifikati jinfetħu 

f'ċerti ħinijiet u/jew f'postijiet mhux awtorizzati
· Faċilità ta' vjolenza u/jew allarm ta' paniku

2) li jkunu kapaċi jimmobilizzaw il-magna mill-bogħod jekk dan ikun sigur u 
applikabbli skond il-Konvenzjoni ta' Vjenna

3) ikunu mgħammra b'sistema kontra s-serq

4) ikollhom biżżejjed kompartimenti siguri għall-isplussivi

Kummissjoni/SM 2009 Rakkomandazzjoni Nru 18 tat-Task 
Force

5) ikunu mgħammra b'mezzi ta' komunikazzjoni

6) ikollhom tikkettar rikonoxxut imwaħħal mas-saqaf tal-vettura, għal qies u 
deskrizzjoni speċifiċi.

Għandhom ikunu stabbiliti termini perentorji biex tinżamm id-data relatata 
mal-miżuri tas-sigurtà.
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2.7.2 Għandu jsir dibattitu dwar il-ħtieġa li l-klassifika ta' "splussivi 
disensittivizzati" tiġi riveduta.

Dan għandu jsir bil-ħsieb li jiġi żgurat li regolamenti futuri dwar it-trasport 
(Sistema Globalment Armonizzata bbażata fin-NU (GHS)) ikomplu jkopru tali 
sustanzi.

Kummissjoni/SM Immedjatament

Tmiem ta' l-2007

Rakkomandazzjoni Nru 19 tat-Task 
Force

2.7.3 Għandha ssir analiżi tal-miżuri ta' sigurtà eżistenti qabel ma tittieħed 
deċiżjoni dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri ġodda.

Prijorità 8: It-tnaqqis tal-provvista u l-kwalità ta' l-informazzjoni dwar kif splussivi jiġu manifatturati b'mod illeċitu

2.8.1 Tiġi llimitata l-firxa illeċta ta' l-informazzjoni dwar l-għamil tal-bombi 
fuq l-Internet filwaqt li tibqa' rrispettata kompletament il-libertà ta' l-
istampa, l-informazzjoni u l-espressjoni.

SM/Kummissjoni Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 41 tat-Task 
Force

2.8.2 Tiġi kkunsidrata l-approssimazzjoni ta' sanzjonijiet kriminali għat-tixrid 
fuq l-Internet ta' esperjenza disturbanti ta' għamil tal-bombi skond l-
emendi tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra t-
terroriżmu (deskritta fil-qosor fid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill li temenda 
d-Deċiżjoni Kwadru 2002/475/ĠAI dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu).

SM/Kummissjoni Tmiem ta' l-2008 Rakkomandazzjoni Nru 41 tat-Task 
Force
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Miżuri ta' sejbien

Nru Miżura/Azzjoni Korp kompetenti Terminu 
perentorju:

Status/Osservazzjonijiet

Prijorità 1: L-istabbiliment ta' approċċ ibbażat fuq il-kuntest sabiex jiġu identifikati l-prijoritajiet ta' ħidma fil-qasam tas-sejbien

3.1.1 Jiġi stabbilit grupp ta' ħidma inkarigat mill-iżvilupp u d-diskussjoni 
tas-sejbien ta' kuntesti relatati, u imbgħad jiġu identifikati ħtiġiet 
teknoloġiċi ta' sejbin għall-kuntesti filwaqt li jittieħed kont tal-ħidma 
eżistenti f'fora oħrajn.

Il-grupp ta' ħidma jkun magħmul minn Stat Membru u rappreżentanti tal-
Kummissjoni.

Kummissjoni/SM Mill-aktar fis 
possibbli.

Rakkomandazzjoni Nru 23 tat-Task 
Force

3.1.2 Il-ħolqien ta' matriċi dwar dak li hu mixtieq u dak li hu attwalment 
possibbli f'termini ta' sejbien ta' splussivi għal kull kuntest maħluq 
mill-grupp ta' ħidma.

Il-Kumitat Permanenti ta' esperti dwar il-prekursuri ser jesplora l-
possibbiltà ta' li jiġu ddeterminati prekursuri li jistgħu jingħaddu mal-
matriċi msemmija hawn fuq.

Kummissjoni/SM Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 24 tat-Task 
Force

Prijorità 2: L-iżvilupp ta' standards ta' sejbien minimi

3.2.1 Il-konsiderazzjoni ta' l-iżvilupp ta' standards ta' sejbien komuni 
minimi bbażati fuq kuntesti relevanti u evalwazzjoni tat-theddida

Dawn l-istandards għandhom jiġu aġġornati skond l-iżviluppi fit-
teknoloġija

SM/Kummissjoni Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 25 tat-Task 
Force
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Prijorità 3: It-titjib ta' l-iskambju ta’ l-informazzjoni

3.3.1 Jiġi żgurat li l-persunal tas-sigurtà (partikolarment fl-ajruporti) 
regolarment jingħata informazzjoni aġġornata dwar l-attivitajiet 
attwali tat-terroristi, li hija meħtieġa biex iwettaq id-dmirijiet tiegħu.

Għas-sigurtà fl-ajruport, dan għandu jikkumplimenta l-obbligi għat-taħriġ 
tal-persunal (staff) tas-sigurtà stabbilit fil-paragrafu 12.2 ta' l-Anness għar-
Regolament ta' l-UE 2320/2002 li jistabbilixxi regoli komuni fil-qasam tas-
sigurtà fl-avjazzjoni ċivili.

SM Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 42 tat-Task 
Force

3.3.2 L-evalwazzjoni u t-titjib fejn meħtieġ tas-sitwazzjoni fir-rigward tad-
disponibbiltà tad-data tat-taħriġ u informazzjoni/fijdbek oħrajn għall-
produtturi tas-soluzzjonijiet ta' sejbien. Għandu jkun stabbilit 
mekkaniżmu għall-iskambju ta' tali informazzjoni, b'kont meħud ta' 
strumenti eżistenti għall-iskambju ta' informazzjoni.

Kummissjoni/SM Tmiem ta' l-2009 Rakkomandazzjoni Nru 30 tat-Task 
Force

3.3.3 Il-ħolqien ta' database li tinkludi l-ispeċifikazzjonijiet ta' l-isplussivi 
prodotti fl-UE

Id-database tkun tinkludi l-ispeċifikazzjonijiet ta' l-isplussivi meħtieġa mill-
komunità forensika u mill-esperti tas-sejbien. L-aċċess għad-database 
għandu jingħata biss fuq bażi ta' ħtieġa ta' għarfien.

Kummissjoni/SM Tmiem ta' l-2010 Rakkomandazzjoni Nru 32 tat-Task 
Force

3.3.4 Il-ħolqien ta' manwal iffukat fuq il-prattikant (utent finali) dwar is-
sejbien

Il-manwal għandu jkun klassifikat f'livell adegwat.

Kummissjoni/SM It-tieni nofs ta' l-
2009

Rakkomandazzjoni Nru 33 tat-Task 
Force

3.3.5 Il-ħolqien ta' netwerk ta' esperti dwar is-sejbien ta' splussivi b'kont 
meħud tal-ħidma eżistenti mwettqa minn korpi differenti.

Kummissjoni/SM Tmiem ta' l-2008 Rakkomandazzjoni Nru 34 tat-Task 
Force
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Prijorità 4: It-twaqqif ta' skemi ta' ċertifikazzjoni, ittestjar u ta' prova fl-UE għas-sejbien ta' l-isplussivi

3.4.1 Il-ħolqien ta' skema ta' ċertifikazzjoni fl-UE kollha għas-soluzzjonijiet tas-
sejbien ta' l-isplussivi u l-eżami tal-possibbiltajiet li din tiġi estiża lil hinn 
mill-UE (eż. b'kooperazzjoni ma' l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-
Istandardizzazzjoni - ISO u l-Kumitat tal-Kunsill għall-Evalwazzjoni tal-
Konformità - CASCO).

Kummissjoni/SM Tmiem ta' l-2009 Rakkomandazzjoni Nru 26 tat-Task 
Force

3.4.2 Il-ħolqien ta' skema ta' ttestjar fl-UE kollha għas-soluzzjonijiet tas-sejbien 
ta' l-isplussivi b'kont meħud tal-ħidma eżistenti mwettqa minn korpi 
differenti..

Kummissjoni/SM Tmiem ta' l-2009 Rakkomandazzjoni Nru 27 tat-Task 
Force

Taħt l-iskema, awtoritajiet u istituti relevanti jkunu jistgħu jiskambjaw 
riżultati tat-testijiet.

Il-Grupp ta' Ħidma dwar is-sejbin ser jesplora l-possibbiltà ta' l-
armonizzazzjoni tal-miżuri ta' ttestjar.

3.4.3 Il-ħolqien ta' skema ta' prova madwar l-UE għal soluzzjonijiet ta' 
sejbien ta' splussivi

Tali sistema għandha tkun appoġġata minn programm ta' l-UE u għandha 
tippermetti li jitwettqu provi ta' prestazzjoni taħt kondizzjonijiet realistiċi fl-
istess kuntesti jew f'kuntesti simili.

Il-Grupp ta' Ħidma dwar is-sejbien ser jesplora l-possibbiltà ta' l-
armonizzazzjoni tal-miżuri ta' prova.

Kummissjoni/SM Tmiem ta' l-2009 Rakkomandazzjoni Nru 28 tat-Task 
Force

3.4.4 L-evalwazzjoni tal-ħtieġa għall-iżvilupp ta' proċeduri u proċessi 
standardizzati dwar il-proċessi taċ-ċertifikazzjoni, l-ittestjar u l-prova, 
u l-eżami tal-possibbiltajiet li dawn jiġu estiżi lil hinn mill-UE (eż. 
b'kooperazzjoni ma' l-ISO u l-CASCO).

Kummissjoni/SM Tmiem ta' l-2008 Rakkomandazzjoni Nru 29 tat-Task 
Force
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Prijorità 5: L-użu aħjar ta' teknoloġiji ta' sejbien f'postijiet speċifiċi

3.5.1 It-titjib ta' l-użu tat-teknoloġiji ta' sejbien fl-ajruport, metodi oħrajn 
ta' trasport u faċilitajiet pubbliċi oħrajnHev

Għandhom ikunu appoġġati aktar żviluppi f'dan il-qasam. Is-sitwazzjoni 
għandha tkun ivvalutata u evalwata fuq bażi kontinwa, u aġġornata skond 
il-bżonn.

Kummissjoni/SM Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 31 tat-Task 
Force

Miżuri ta' tħejjija u reazzjoni

Nru Miżura/Azzjoni Korp kompetenti Terminu 
perentorju:

Status/Osservazzjonijiet

Prijorità 1: It-titjib ta' l-iskambju ta' l-informazzjoni u l-aħjar prattiċi fost l-awtoritajiet rilevanti ta' l-Istati Membri

4.1.1 L-istabbiliment ta' Netwerk Ewropew għat-Tneħħija ta' Tagħmir 
Splussiv (Netwerk EOD)

Is-sistema għandha tiffaċilita l-kondiviżjoni ta' l-informazzjoni u l-bini tal-
fiduċja. Hija għandha tikkontribwixxi għall-identifikazzjoni ta' l-aħjar 
prattiċi, għall-organizzazzjoni ta' sessjonijiet ta' taħriġ konġunt u għall-
aġġornament ta' l-unitajiet EOD rigward l-aħħar żviluppi ta' relevanza 
għas-settur.

In-netwerk għandu jkun disponibbli għall-unitajiet EOD kollha (tal-
pulizija, tal-gvern u tal-militar) li jitrattaw ma' l-isplussivi fl-SM.

L-użu ta' fondi ta' l-UE għall-istabbiliment tan-netwerk għandu jkun 
evalwat.

SM/Europol/Kummissjoni Tmiem ta' l-2008 Rakkomandazzjoni Nru 38 tat-Task 
Force

4.1.2 L-iskambju ta' informazzjoni u assistenza dwar it-trattament ta' 
ammonti kbar ta' kimiċi li jkunu nstabu f'post taħt investigazzjoni

Tali skambju jgħin lill-esperti EOD u jista' jsir permezz tan-netwerk EOD.

SM Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 47 tat-Task
Force
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Prijorità 2: L-iżvilupp ta' l-evalwazzjonijiet tat-theddid

4.2.1 Jiġi kkunisdrat l-iżvilupp ta' evalwazzjonijiet speċjalizzati tat-theddid 
fuq l-isplussivi

SM/Europol/Kunsill Għadu għaddej Taqsima 4.10 tar-Rapport tat-Task 
Force

Prijorità 3: L-iżvilupp ta' preparazzjoni speċifika u miżuri ta' reazzjoni għal theddid terroristiku bl-użu ta' isplussivi

4.3.1 Il-ħolqien tal-possibbiltà għall-awtoritajiet relevanti ta' l-infurzar tal-
liġijiet li jitolbu lil fornituri jitfu l-antenni tat-telefons ċellulari fil-każ 
ta' theddida ta' attakk terroristiku

F'sitwazzjoni fejn hemm raġuni biex wieħed jemmen li t-telefons ċellulari 
ser jintużaw bħala swiċċijiet għal splużjoni, l-awtoritajiet responsabbli ta' l-
infurzar tal-liġi għandhom ikunu jistgħu jitolbu lill-fornituri jitfu l-antenni 
relevanti.

Esperjenzi, snajja u l-aħjar prattiċi relevanti għandhom ikunu skambjati 
fost l-Istati Membri permezz tan-netwerk ta' unitajiet EOD f'dan il-qasam.

SM/(Kummissjoni) Għadu għaddej Rakkomandazzjoni Nru 44 u 46 tat-Task 
Force

____________________


