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P8_TA(2016)0124 

L-ebda oġġezzjoni għal Att Delegat: regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud 

mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni  

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li ma ssir l-ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat 

tal-Kummissjoni tal-5 ta' April 2016 li jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 li 

jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi 

Doganali tal-Unjoni (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi r-Regolament 

Delegat (C(2016)01934), 

– wara li kkunsidra l-ittra tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2016, li permezz tagħha talbet 

lill-Parlament jiddikjara li ma kien se jqajjem l-ebda oġġezzjoni għar-Regolament 

Delegat, 

– wara li kkunsidra l-ittra tas-7 ta' April 2016 tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-

Konsumatur lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni1, u b'mod 

partikolari l-Artikolu 160 u l-Artikolu 284(5) tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-

Ħarsien tal-Konsumatur, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-fatt li l-ebda oġġezzjoni ma tqajjmet fil-perjodu stipulat fit-tielet u r-

raba' inċiż tal-Artikolu 105(6) tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu, li skada fit-13 ta' April 

2016, 

                                                 
1  ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1. 



 

 

A. billi, wara l-pubblikazzjoni tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/24461, 

instab li kien hemm żewġ żbalji; 

B. billi l-ewwel żball jikkonċerna l-preżunzjoni ta' dikjarazzjoni doganali stabbilita fl-

Artikolu 139 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 għal uħud mit-tipi ta' prodotti 

msemmija fl-Artikolu 136(1) ta' dak ir-regolament delegat; billi l-ordni tal-prodotti 

elenkata fl-Artikolu 136 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 kien mibdul matul ir-

rieżami finali tar-regolament delegat qabel ma ġie adottat, iżda, bi żball, ir-referenzi 

għal dawk il-prodotti fl-Artikolu 139 ta' dak ir-regolament delegat ma kinux aġġornati; 

billi,  r-referenza kkonċernata għandha tiġi korretta; 

C. billi t-tieni żball jikkonċerna l-Artikolu 141(1) tar-Regolament Delegat 

(UE) 2015/2446; billi l-punt (b) tal-Artikolu 233(1) attwalment applikabbli tar-

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/932, li jipprevedi l-possibbiltà, f'għadd 

ta' każijiet limitati u speċifiċi ħafna, li jikkunsidra l-qsim tal-fruntiera bħala 

dikjarazzjoni ta' importazzjoni, esportazzjoni jew esportazzjoni mill-ġdid temporanji, bi 

żball ma ġiex inkluż fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 2015/2446 u billi, b‘ riżultat ta  

dan,  ma hemm l-ebda possibbiltà li jiġu ddikjarati ċerti prodotti bl-att uniku tal-qsim 

tal-fruntiera tat-territorju doganali tal-Unjoni; billi l-Artikolu 141(1) tar-Regolament 

Delegat (UE) 2015/2446 għandu għalhekk jiġi kkoreġut; 

D. billi dawn iż-żewġ żbalji jaffettwaw il-flussi tal-kummerċ u ser ikollhom impatt negattiv 

ħafna fuq l-awtoritajiet doganali u fuq il-kummerċanti, jekk ma jiġux ikkoreġuti qabel l-

1 ta' Mejju 2016, meta d-dispożizzjonijiet relevanti tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 

isiru applikabbli; 

E. billi r-regolament delegat jista' jidħol fis-seħħ biss fi tmiem il-perjodu stabblilit għall- 

iskrutinju tal-Parlament u tal-Kunsill jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni mill-

Parlament u lanqas mill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-

Parlament kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 

joġġezzjonaw; billi l-perjodu ta' skrutinju ġie stabbilit, skont l-Artikolu 284(5) tar-

Regolament (UE) Nru 952/2013, għal xagħrejn mid-data ta' notifika, jiġifieri, sal-5 ta' 

Ġunju 2016, u jista' jiġi estiż sa xagħrejn oħra;  

F. billi, madankollu, għal raġunijiet ta' urġenza l-Kummissjoni, fil-11 ta' Marzu 2016 talbet 

konferma bikrija tar-regolament delegat qabel l-1 ta' Mejju 2016 mill-Parlament; 

1. Jiddikjara li m'għandu l-ebda oġġezzjoni għar-regolament delegat; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 

 

                                                 
1  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 tat-28 ta' Lulju 2015 li jissupplimenta r-

Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli 

dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 

29.12.2015, p. 1). 
2  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993 li jistipula d-

dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li 

jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1). 


