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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. L-isfond

Il-proposta li qed tkun eżaminata għandha bħala objettiv ewlieni l-introduzzjoni tas-Sistema 
ta’ Kontroll tal-Moviment tas-Sisa (EMCS) fis-sistemi tat-taxxi tal-Istati Membri.
Din il-proposta hija neċessarja minħabba li l-EMCS ġiet stabbilita permezz tad-Deċiżjoni Nru 
1152/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2003 dwar il-
kompjuterizzazzjoni tal-moviment u s-sorveljanza ta’ prodotti li fuqhom għandhom id-dazju 
tas-sisa.1 Huwa pjanat li l-proposta tiġi implimentata f'April 2009.

Skont il-Kummissjoni, il-prinċipju li se jagħmel l-EMCS effettiva, se jkun is-sostituzzjoni 
tad-dokument stampat fuq il-karta li jeżisti bħalissa bid-Dokument Amministrattiv 
Elettroniku (e-AD). Għalhekk, se jkollna “ambjent għall-kummerċ mingħajr karti”.

It-tieni raġuni għalfejn il-proposta għandha tkun ikkunsidrata hija l-bżonn li jiġu adattati 
d-dispożizzjonijiet relatati mal-movimenti li jinsabu taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa. Hija 
se tippermetti lil dawn il-movimenti biex ikunu koperti mill-proċeduri tas-sistema l-ġdida. 
Għalhekk, il-Kummissjoni qed tistqarr li għandu jkollna “semplifikat u ... filwaqt li 
jippermettu approċċi ta’ kontroll aktar integrati, aktar rapidi u aktar orjentati lejn ir-riskju 
għall-awtoritajiet tas-sisa” (COM(2008) 78, p.2).  

Dawn iż-żewġ raġunijiet ewlenin wasslu lill-Kummissjoni biex tipproponi s-sostituzzjoni tad-
Direttiva 92/12/KEE fit-totalità tagħha. 

Wieħed għandu jiftakar li d-Direttiva tal-Kunsill 92/12/KEE tal-25 ta’ Frar 1992 dwar l-
arranġamenti ġenerali għall-prodotti li huma suġġetti għad-dazju tas-sisa u dwar iż-żamma, il-
moviment u l-monitoraġġ ta’ prodotti bħal dawn2, jeħtieġ li tkun sostitwita bil-proposta li qed 
tkun ikkunsidrata minħabba numru ta’ aspetti oħra li seħħew minn dak iż-żmien. Dawn huma: 
il-kunsiderazzjoni ta’ standards u kunċetti leġiżlattivi ġodda; il-kitba mill-ġdid tat-test, u t-
tisħiħ tal-istruttura loġika; is-simplifikazzjoni u l-immodernizzar tal-proċeduri tad-dazju tas-
sisa.

2. L-interess tal-ITRE 

Mill-perspettiva tal-ITRE, dan il-Kumitat minn dejjem kellu l-pożizzjoni li kwalunkwe 
sistema tat-taxxa introdotta mill-KE bil-kunsens tal-Istati Membri, għandha tilħaq l-objettivi li 
ġejjin:

1. Iżżid l-effiċjenza tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-prodotti u s-servizzi, speċjalment 
billi tnaqqas il-burokrazija.

                                               
1 ĠU L 162, 1.7.2003, p. 5.
2 ĠU L 76, 23.3.1992, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2004/106/KE 

(ĠU L 359, 4.12.2004, p. 30).
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2. Ittejjeb ir-regoli eżistenti u tadattahom għaċ-ċirkustanzi kurrenti, speċjalment biex 
tiffaċilita r-riskju bbażat fuq il-proċeduri ta’ monitoraġġ għall-amministrazzjonijiet 
nazzjonali.

3. Tissimplifika l-proċeduri u żżid it-trasparenza għall-kummerċ intra-Komunitarju, billi żżid 
iċ-ċertezza legali u r-regoli ġusti.

4. Is-sistema tal-ġbir u r-rimborż ta’ dazju ma għandhiex toħloq kriterji diskriminatorji u 
għandha tevita t-tassazzjoni doppja.  

Fil-prinċipju, wieħed ma jistax jiddiżassoċja l-prinċipji u d-dispożizzjonijiet tal-proposta mill-
objettiv speċifiku tal-Kumitat ITRE.  Madanakollu, r-Rapporteur għal Opinjoni, jikkonċentra 
fost affarijiet oħra fuq: Kapitolu III dwar il-Produzzjoni, l-Ipproċessar u ż-Żamma; Kapitolu 
IV dwar il-movimenti tal-oġġetti tas-sisa taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa Kapitolu VI dwar 
l-Immarkar u l-produtturi żgħar tal-inbid.

Kapitolu III dwar il-Produzzjoni, l-Ipproċessar u ż-żamma;

Kapitolu III jikkonsisti f’żewġ artikoli: 14 u 15 li ttieħdu mid-Direttiva 92/12/KEE. 

L-ewwelnett, il-proċedura tissellef il-proċeduri sospensivi stipulati fir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi tad-Dwana 
tal-Komunità.1 Dwar dan hemm loġika, jiġifieri biex tinżamm il-koerenza u l-konsistena. 
Madanakollu, il-Kodiċi tad-Dwana tal-Komunità hija liġi tal-KE kumplessa. 

L-emendi proposti mir-Rapporteur għal Opinjoni għandhom l-għan li jtejbu l-proposta u 
għandhom jistipulaw monitoraġġ adegwat filwaqt li prodotti suġġetti għad-dazju tas-sisa 
huma suġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-proċeduri sospensivi. 

It-tieninett, il-“magazzinier awtorizzat” hija dispożizzjoni legali importanti ta’ din il-proposta 
minħabba li se tintuża “għall-produzzjoni, l-ipproċessar u ż-żamma ta’ oġġetti tas-sisa, kif 
ukoll biex jiġu riċevuti jew mibgħuta, taħt arranġamenti ta’ sospensjoni tad-dazju” (Art.14), 
u minħabba li “magazzinier awtorizzat” jiġi permess mill-Istati Membri u jkun suġġett għal 5 
rekwiżiti (Art.15 §2).

L-emendi proposti mir-Rapporteur għal Opinjoni għandhom l-għan li jtejbu l-proposta u li 
jissimplifikawha iżda fl-istess ħin jorbtu iktar ir-regoli sabiex ikunu evitati l-evażjoni u l-
abbuż.

Kapitolu IV dwar il-movimenti tal-oġġetti tas-sisa taħt Sospensjoni tad-Dazju tas-Sisa

Dan il-Kapitolu huwa importanti għall-ITRE għax jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet bażiċi u l-
proċeduri li japplikaw għall-moviment tal-oġġetti tas-sisa taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa 
taħt is-Sistema ta’ Kontroll tal-Moviment tas-Sisa (EMCS). 

Wieħed għandu jinnota li dan il-Kapitolu huwa totalment ġdid u pjuttost innovattiv minħabba 
l-introduzzjoni tad-Dokument Amministrattiv Elettroniku. Bażikament id-dokument 
                                               
1 ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1). Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 

(ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).
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jistabbilixxi Skema Ġdida u jistħoqlu kunsiderazzjoni konsiderevoli. L-emendi proposti mir-
Rapporteur għal Opinjoni jistgħu jkunu kkunsidrati bħala titjib għall-proposta minħabba li 
jikkjarifikaw ir-responsabilità tal-istituzzjonijiet ikkonċernati u tal-aġenti involuti.

Kapitolu VI dwar l-Immarkar u l-Produtturi Żgħar tal-Inbid.

Huwa daqstant ieħor importanti għall-ITRE minħabba li issa għandna għażla sempliċi dwar 
“stipulazzjoni”. L-Istati Membri huma meħtieġa biex jew jistipulaw Marka ta’ Tassazzjoni 
(Tax Marking) għal “prodotti suġġetti għad-dazju tas-sisa” jew biex iwettqu Marka ta’ 
Identifikazzjoni Nazzjonali. Din l-istipulazzjoni għandha rwol doppju. Hija għandha ssaħħaħ 
il-moviment ħieles ta’ prodotti suġġetti għad-dazju tas-sisa u għandha tevita l-piż ta’ taxxa 
doppja. Ir-rapporteur għal opinjoni jipproponi emenda waħda.

L-Artikolu 38 jippermetti Stati Membri biex jeżentaw lil produtturi żgħar tal-inbid mir-
rekwiżiti ta’ Kapitoli III u IV. Ir-rapporteur għal opinjoni huwa kuntent b’dan.

Emendi oħrajn

Ir-rapporteur għal opinjoni ppropona ftit emendi għall-Artikolu 4 dwar id-definizzjonijiet 
sabiex tissaħħaħ il-koerenza u s-simplifikazzjoni tal-proposta.

Barra minn hekk, ftit emendi għad-data tat-tneħħija tad-Direttiva 92/12/KEE u d-dħul fis-seħħ 
tal-proposta li qed tiġi kkunsidrata huma introdotti mir-rapporteur għal opinjoni. Huma 
għandhom l-għan li jilħqu kompromess bejn il-proposta ottimista tal-Kummissjoni u r-
realtajiet li jaffaċċjaw l-awtoritajiet nazzjonali fl-implimentazzjoni ta’ strument legali ġdid fil-
qasam tad-dazji tas-sisa.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ekonomija u l-
Affarijiet Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 28 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Fil-każ ta’ prodotti tas-sisa 
minħabba li huma akkwistati minn 
individwi privati għall-użu personali 
tagħhom u trasportati minnhom, il-
kwantità ta’ oġġetti suġġetti għad-dazju 
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tas-sisa għandu jkun speċifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tkun ikkunsidrata flimkien ma’ dik imressqa għall-Artikolu 30. Hija 
għandha l-għan li tistipula livelli gwida għall-prodotti tat-tabakk u għax-xarbiet alkoħoliċi.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) ‘importazzjoni ta’ oġġetti tas-sisa’ 
ifisser dħul ta’ oġġetti tas-sisa fit-
territorju tal-Komunità, sakemm l-oġġetti 
tas-sisa, hekk kif ikunu daħlu fil-
Komunità, ikunu tpoġġew taħt proċedura 
jew arranġament  doganali sospensivi, kif 
ukoll ir-rilaxx ta’ oġġetti tas-sisa minn 
kwalunkwe proċedura jew arranġament 
doganali sospensiv bħal dan;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha wkoll l-għan li tikkjarifika d-definizzjoni msemmija u li hija użata 
f’diversi artikoli speċjalment fl-Artikolu 7(2).

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) "konsenjatarju reġistrat" ifisser  
persuna naturali jew legali awtorizzata 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ destinazzjoni, taħt il-



PA\734354MT.doc 7/21 PE409.634v01-00

MT

kundizzjonijiet stabbiliti minn dawk l-
awtoritajiet, li jirċievu oġġetti tas-sisa li 
jkunu qegħdin jimxu taħt sospensjoni tad-
dazju tas-sisa mibgħuta minn Stat 
Membru ieħor;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm żewġ kriterji: ‘konsenjatarju reġistrat (meta jirċievi oġġetti tas-sisa) u ‘konsenjatur 
reġistrat’ (meta jibgħat oġġetti tas-sisa), li jistgħu joħolqu konfużjoni jekk jinżammu kif 
propost fl-Artikoli relevanti. Għalhekk, qed jiġi propost li dawn jiġu definiti fil-post ġust ta’ 
dan l-istrument legali.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 4 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) ‘konsenjatur reġistrat’ ifisser  
persuna naturali jew legali awtorizzata 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ importazzjoni, taħt il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn dawk l-
awtoritajiet, biex tibgħat oġġetti tas-sisa li 
meta jiġu rilaxxati sabiex jiġu ċċirkolati 
b'mod liberu, jkunu suġġetti għal 
arranġament ta’ sospensjoni ta’ dazju, 
skond ir-Regolament (KE) Nru450/2008 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2008 li jistipula Kodiċi 
Doganali tal-Komunità (Kodiċi Doganali 
Modernizzat)1

11 ĠU L 145,4.6.2008, p. 1.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni relatata mal-Artikolu 4, punt 4a (ġdid).

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 4 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4d) ‘magazzinier awtorizzat’ ifisser 
persuna naturali jew legali awtorizzata 
mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru biex tipproduċi, tipproċessa, 
iżżomm, tirċievi jew tibgħat oġġetti tas-
sisafil-kors tan-negozju tagħha meta r-
rekwiżit biex jitħallas id-dazju tas-sisa jiġi 
sospiż permezz ta’ arranġament ta’ 
sospensjoni tad-dazju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza għal ‘magazzinier awtorizzat’ saret prinċipalment fl-Artikolu 15 iżda r-referenza 
ma tantx hi ċara u mhux f’postha. Għalhekk id-definizzjoni għandha l-għan li tirrimedja din 
is-sitwazzjoni. 

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 4 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4e) ‘maħżen tat-taxxa’ ifisser lok fejn 
oġġetti tas-sisa huma prodotti, proċessati, 
miżmuma, riċevuti jew mibgħuta taħt 
arranġamenti ta' sospensjoni tad-dazju 
minn magazzinier awtorizzat fil-kors tan-
negozju tiegħu, bla ħsara għal ċerti 
kundizzjonijiet stabbiliti mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun 
jinsab il-maħżen tat-taxxa;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-terminu: ‘maħżen tat-taxxa’kif definit fl-Artikolu 14(3) jista’ joħloq konfużjoni; għal din ir-
raġuni nħolqot din l-emenda. Postha hu fl-Artikolu 4.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt 4 f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4f) ‘post ta’ importazzjoni’ għandu jkun 
il-post fejn ikunu l-oġġetti meta jiġu 
rilaxxati għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa skont 
ir-Regolament (KE) Nru 450/2008.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika “l-post ta’ importazzjoni” għal raġunijiet legali.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-importazzjoni ta’ l-oġġetti tas-sisa. (c) l-importazzjoni tal-oġġetti tas-sisa, 
inkluża l-importazzjoni rregolari, sakemm 
l-oġġetti tas-sisa jitpoġġew, fil-mument 
tal-importazzjoni tagħhom, taħt 
arranġament ta’ sospensjoni ta’ dazju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tikkjarifika ċ-ċirkustanzi applikabbli għall-importazzjoni ta’ 
oġġetti tas-sisa. Ara wkoll l-emenda għall-Artikolu 4 dwar id-definizzjonijiet. 
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-qerda totali jew it-telfien għal kollox 
ta’ l-oġġetti tas-sisa, inkluż telfien fin-
natura ta’ dawk l-oġġetti, m’għandhomx 
jitqiesu rilaxxati għall-konsum.

4. Il-qerda totali jew it-telfien għal kollox 
tal-oġġetti tas-sisa kkonċernati għandhom 
jiġu ppruvati għas-sodisfazzjon tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
fejn tkun seħħet il-qerda totali jew it-
telfien għal kollox.

Il-telfien jew il-qerda ta’ l-oġġetti tas-sisa
kkonċernati għandhom jiġu ppruvati għas-
sodisfazzjon ta’ l-awtoritajiet kompetenti.

Meta, fil-każ ta’ moviment skont 
arranġament ta’ sospensjoni ta’ dazju, ma 
jkunx possibbli li jiġi determinat fejn il-
qerda totali jew it-telfien totali seħħ, dan 
għandu jkun ikkunsidrat bħala li seħħ fl-
Istat Membru fejn ikun instab.

Għall-iskopijiet ta’ l-ewwel subparagrafu, 
l-oġġetti għandhom jitqiesu mitlufa għal 
kollox meta ma jkunux jistgħu jintużaw 
aktar.

Stati Membri jistgħu jissottomettu l-qerda 
apposta ta' oġġetti taħt arranġament ta' 
sospensjoni ta' dazju għall-approvazzjoni 
minn qabel tal-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tkun ikkunsidrata flimkien mal-emendi mressqa għall-Artikolu 9. Hija 
parzjalment tinkludi l-kitba mill-ġdid u l-kjarifikazzjoni ta' każijiet meta l-awtoritajiet 
nazzjonali jissottomettu l-qerda ta' oġġetti taħt arranġament ta’ sospensjoni ta’ dazju. 

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn isseħħ irregolarità, matul moviment 
taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa, li 
tirriżulta f’rilaxx għall-konsum ta’ oġġetti 
tas-sisa u ma jkunx possibbli li jiġi 
ddeterminat fejn ir-rilaxx għall-konsum 
ikun seħħ, dan għandu jitqies li seħħ fl-

1. Fejn isseħħ irregolarità, matul moviment 
taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa, li 
tirriżulta f’rilaxx għall-konsum ta’ oġġetti 
tas-sisa skont l-Artikolu 7(2)(a), u ma 
jkunx possibbli li jiġi ddeterminat fejn ir-
rilaxx għall-konsum ikun seħħ, dan għandu 
jitqies li seħħ fl-Istat Membru minn fejn 
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Istat Membru minn fejn ikunu ntbagħtu. ikunu ntbagħtu u fiż-żmien meta l-
irregolarità tkun instabet.
Meta l-oġġetti tas-sisa taħt sospensjoni 
tad-dazju tas-sisa ma jirnexxilhomx jaslu 
fid-destinazzjoni tagħhom u l-irregolarità 
tagħhom, li tagħti lok għar-rilaxx għall-
konsum skond l-Artikolu 7 (2)(a), ma 
tkunx instabet, ir-rilaxx għall-konsum 
għandu jkun meqjus li seħħ fl-Istat 
Membru u fiż-żmien meta l-oġġetti tas-
sisa jkunu nstabu.

Madankollu, jekk, qabel l-iskadenza ta’ 
perjodu ta’ tliet snin mid-data li fiha l-
moviment ikun beda skond l-
Artikolu 19(1), jiġi aċċertat f’liema Stat 
Membru jkun seħħ attwalment ir-rilaxx 
għall-konsum, dak l-Istat Membru għandu 
jinforma lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-
Istat Membru minn fejn ikunu ntbagħtu.

Madankollu, jekk, qabel l-iskadenza ta’ 
perjodu ta’ tliet snin mid-data li fiha l-
moviment ikun beda skond l-
Artikolu 19(1), jiġi aċċertat f’liema Stat 
Membru jkun seħħ attwalment ir-rilaxx 
għall-konsum, ir-rilaxx għall-konsum 
għandu jkun meqjus li seħħ f’dak l-Istat 
Membru li għandu jinforma lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru fejn ikunu nstabu jew minn fejn 
ikunu ntbagħtu.

Fejn id-dazju tas-sisa jkun tħallas lill-Istat 
Membru minn fejn ikunu ntbagħtu, għandu 
jiġi rrimborżat jew mibgħut lura malli l-
evidenza tal-ġbir tiegħu mill-Istat Membru 
l-ieħor tiġi pprovduta.

Fejn id-dazju tas-sisa jkun tħallas lill-
Istat Membru minn fejn ikunu 
ntbagħtu, għandu jiġi rrimborżat jew 
mibgħut lura malli l-evidenza tar-rilaxx 
tiegħu għall-konsum fl-Istat Membru l-
ieħor tiġi pprovduta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi il-preparazzjoni ta’ kjarifikazzjonijiet u tiddefinixxi l-każ meta l-
oġġetti tas-sisa taħt sospensjoni mid-dazju tas-sisa ma jaslu fid-destinazzjoni finali tagħhom, 
minħabba irregolarità.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, 3. Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1, 
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irregolarità għandha tfisser sitwazzjoni li 
fiha l-moviment ma jkunx intemm skond l-
Artikolu 19(2).

irregolarità għandha tfisser sitwazzjoni,
minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 
7(4),  li fiha moviment, jew parti minn 
moviment, ma jkunx intemm skond l-
Artikolu 19(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifikazzjoni għandha tkun ikkunsidrata flimkien mal-emenda għall-Artikolu 7(4) u l-
Artikolu 9(1).

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-produzzjoni, l-ipproċessar u ż-żamma 
ta’ oġġetti tas-sisa għandhom jitqiesu li 
jkunu seħħew taħt sospensjoni tad-dazju 
tas-sisa biss jekk dawk l-attivitajiet iseħħu 
f’bini awtorizzat skond il-paragrafu 3.

2. Il-produzzjoni, ipproċessar u żamma tal-
prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa, meta 
dan tal-aħħar ma jkunx tħallas, għandu 
jseħħ f'maħżen tat-taxxa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tkun ikkunsidrata flimkien mal-emenda ta’ definizzjoni ta’ “mħażen 
tat-taxxa”u għandha wkoll l-għan li telimina test li jista’ joħloq konfużjoni.  

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati 
Membri għandhom jawtorizzaw bħala 
"mħażen tat-taxxa" bini li għandu jiġi 
użat għall-produzzjoni, l-ipproċessar u ż-
żamma ta’ oġġetti tas-sisa, kif ukoll biex 

imħassar
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jiġu riċevuti jew mibgħuta, taħt 
arranġamenti ta’ sospensjoni tad-dazju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Issegwi mill-emenda għall-Artikolu 4.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorizzazzjoni ma tistax tiġi rrifjutata 
unikament fuq il-bażi li l-persuna naturali 
jew legali tkun stabbilita fi Stat Membru 
ieħor u jkollha l-intenzjoni li tħaddem il-
maħżen tat-taxxa permezz ta’ 
rappreżentant jew fergħa fl-Istat Membru 
ta’ l-awtorizzazzjoni.

L-awtorizzazzjoni għandha tkun suġġetta 
għal kundizzjonijiet li l-awtoritajiet 
jistgħu jistipulaw għall-iskopijiet ta’ 
prevenzjoni ta’ kwalunkwe evażjoni jew 
abbuż possibbli. L-awtorizzazzjoni ma 
tistax, madanakollu, tiġi rrifjutata 
unikament fuq il-bażi li l-persuna naturali 
jew legali tkun stabbilita fi Stat Membru 
ieħor.

L-awtorizzazzjoni għandha tkopri l-
attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 14(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Issegwi mill-emenda għall-Artikolu 14(3) u tikkjarifika l-bżonn għall-prevenzjoni ta’ abbuż 
jew evażjoni possibbli ta’ dazji tas-sisa.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oġġetti tas-sisa jistgħu jitmexxew taħt 1. L-oġġetti tas-sisa jistgħu jitmexxew taħt 
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sospensjoni tad-dazju tas-sisa ġewwa t-
territorju tal-Komunità:

sospensjoni tad-dazju tas-sisa bejn żewġ 
punti ġewwa t-territorju tal-Komunità, 
inkluż jekk l-oġġetti jgħaddu minn pajjiż 
terz jew minn reġjun f'pajjiż terz:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tispeċifika l-kundizzjonijiet għall-moviment ta’ oġġetti tas-sisa meta dawn ikunu taħt 
sospensjoni ta’ dazju tas-sisa.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1- punt a - punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) persuna naturali jew legali awtorizzata 
mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat 
Membru ta’ destinazzjoni, taħt il-
kondizzjonijiet stabbiliti minn dawk l-
awtoritajiet, li jirċievu oġġetti tas-sisa li 
jkunu qiegħdin jimxu taħt sospensjoni 
tad-dazju tas-sisa mibgħuta minn Stat 
Membru ieħor, minn hawn ‘il quddiem 
imsemmija l-"konsenjatarju reġistrat";

(ii) il-bini ta’ konsenjatarju reġistrat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Issegwi mill-emenda għall-Artikolu 4.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-post ta’ l-importazzjoni għal 
kwalunkwe waħda mid-destinazzjonijiet 
msemmija fil-punt (a), fejn dawk l-oġġetti 

(b) mill-post tal-importazzjoni għal 
kwalunkwe waħda mid-destinazzjonijiet 
jew konsenjatarji msemmija fil-punt (a), 



PA\734354MT.doc 15/21 PE409.634v01-00

MT

jintbagħtu minn persuna naturali jew 
legali awtorizzata għal dak l-iskop mill-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru 
ta’ l-importazzjoni, taħt il-kondizzjonijiet 
stabbiliti minn dawk l-awtoritajiet, minn 
hawn ‘il quddiem imsemmi l-"konsenjatur 
reġistrat".

fejn dawk l-oġġetti jintbagħtu minn 
konsenjatur reġistrat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija konsistenti mal-emendi għall-Artikolu 4.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
L-Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru 
minn fejn jintbagħtu l-oġġetti tista’ 
tippermetti, taħt kondizzjonijiet stabbiliti 
minn dak l-Istat Membru, li l-konsenjatur, 
bl-użu tas-sistema kompjuterizzata, jaqsam 
moviment taħt sospensjoni tad-dazju tas-
sisa ta’ prodotti ta’ enerġija f’żewġ 
movimenti jew aktar, sakemm il-kwantità 
totali ta’ l-oġġetti tas-sisa ma tinbidilx.

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
minn fejn jintbagħtu l-oġġetti tista’ 
tippermetti, taħt kondizzjonijiet stabbiliti 
minn dak l-Istat Membru, li l-konsenjatur, 
bl-użu tas-sistema kompjuterizzata, jaqsam 
moviment taħt sospensjoni tad-dazju tas-
sisa ta’ prodotti ta’ enerġija f’żewġ 
movimenti jew aktar, sakemm : 

(a) il-kwantità totali ta’ oġġetti tas-sisa ma 
tinbidilx; kif ukoll
(b) it-tqassim jitwettaq fuq it-territorju ta' 
Stat Membru li jippermetti proċedura bħal
din.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jipprovdu li
dan it-tip ta’ qsim ma jkunx jista’ jitwettaq
fit-territorju tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni jekk u taħt liema 
kundizzjonijiet huma jippermettu qsim ta’ 
kunsinni fit-territorju tagħhom. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat dan it-
tagħrif lill-Istati Membri l-oħrajn.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-ġustifikazzjoni tintroduċi żewġ kundizzjonijiet – (a) u (b) – jekk il-konsenjatur jixtieq 
jaqsam moviment taħt sospensjoni f’żewġ movimenti jew aktar, u jekk l-Istati Membri 
jimpenjawx ruħhom li jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-qsim awtorizzat tal-kunsinni.  

Emenda 19

Proposta għal direttiva
L-Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
proċeduri semplifikati fir-rigward ta’ 
movimenti taħt sospensjoni tad-dazju tas-
sisa li jseħħu kompletament fit-territorju 
tagħhom.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
proċeduri semplifikati fir-rigward ta’ 
movimenti taħt sospensjoni tad-dazju tas-
sisa li jseħħu kompletament fit-territorju 
tagħhom, inkluża l-possibilità li jiġi 
rinunzjat ir-rekwiżit ta’ superviżjoni 
elettronika ta’ movimenti bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa obbligu addizzjonali impost fuq l-Istati Membru li jippermettilhom li jirrinunzjaw 
ir-rekwiżit ta’ superviżjoni elettronika meta każijiet bħal dawn huma ġustifikati.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri kkonċernati jistgħu, bi 
ftehim, jistabbilixxu proċeduri 
semplifikati għall-iskopijiet tal-movimenti 
taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa li 
ġejjin:

Permezz ta’ ftehima u skont 
kundizzjonijiet stipulati mill-Istati Membri 
kollha kkonċernati, jistgħu jiġu stipulati 
proċeduri simplifikati għall-iskop ta’ 
movimenti frekwenti u regolari taħt 
sospensjoni ta’ dazju tas-sisa li sseħħ fuq 
it-territorji ta’ żewġ Stati Membri jew 
aktar.

(1) movimenti frekwenti u regolari bejn 
ċerti operaturi ekonomiċi f’żewġ Stati 

Din id-dispożizzjoni tinkludi movimenti 
permezz ta’ pajplines iffissati.
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Membri jew aktar;
(2) movimenti frekwenti u regolari bejn 
ċerti operaturi ekonomiċi fi Stat Membru 
uniku permezz ta’ Stat Membru ieħor;
(3) movimenti permezz ta’ pipelines fissi 
bejn żewġ Stati Membri jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kitba mill-ġdid hija intenzjonat biex tissimplifika l-proċedura u l-att legali. 

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta’ l-oġġetti tas-sisa barra 
tabakk manifatturat akkwistati minn 
individwi privati, l-ewwel subparagrafu 
għandu japplika wkoll f’każijiet fejn l-
oġġetti jiġu trasportati f’isimhom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li telimina l-possibilità ta’ użu ħażin ta’ oġġetti tas-sisa.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Biex jiġi applikat paragrafu 2 (e), l-
Istati Membri jistgħu jistipulaw livelli 
gwida bħala forma ta' evidenza biss. 
Dawn il-livelli gwida għandhom ikunu 
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għall-inqas:
(a) għall-prodotti tat-tabakk:
- 800 sigarett
- 400 cigarillos (sigarri li ma jkunux jiżnu 
aktar minn 3 g kull wieħed)
- 200 sigarru
-1 kg  tabakk tat-tipjip ;

(b) għax-xarbiet alkoħoliċi:
- spirti – 10 litri
- prodotti intermedjarji – 20 litru

-inbejjed (inkluż massimu ta' 60 litru ta' 
nbejjed bil-gas) – 90 litru
- birer – 110 litri

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li żżomm il-limiti kwantitattivi stipulati fid-Direttiva 
92/12/KEE, Artikolu 9 (2), sabiex ikun evitat kwalunkwe trattament diskrezzjonali mill-
awtoritajiet tal-Istati Membri. 

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jirreġistra l-identità tiegħu ma’ l-
awtoritajiet fiskali ta’ l-Istat Membru minn 
fejn jintbagħtu l-oġġetti tas-sisa;

(a) jirreġistra l-identità tiegħu mal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
minn fejn jintbagħtu l-oġġetti tas-sisa u 
jikseb dokument ta’ identifikazzjoni 
mingħand dawk l-awtoritajiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit addizzjonali għandu l-għan li jillimita kwalunkwe abbuż.
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Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru li jkun ħareġ il-marki 
jista’ madanakollu jissottometti r-rimborż, 
il-ħlas jew ir-rilaxx tal-ammont imħallas 
jew garantit għall-evidenza li huma 
tneħħew jew li nqerdu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kundizzjoni addizzjonali għandha l-għan li tikkjarifika l-proċedura u r-rimborż 
mgħaġġel ta’ ammont imħallas jew garantit meta marki ta’ oġġetti tas-sisa jkunu tneħħew jew 
inqerdu.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
L-Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva 92/12/KEE hija rrevokata 
b’effett mill-[1 t’April 2009].

Id-Direttiva 92/12/KEE hija rrevokata 
b’effett mill-[1 t’April 2010].
Direttiva 92/12/KEE għandha 
madanakollu tkompli tapplika fil-limiti u 
għall-iskopijiet definiti fl-Artikolu 43.

Ir-referenzi għad-Direttiva revokata 
għandhom jitqiesu bħala referenzi għal din 
id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-
tabella ta’ korrelazzjoni stabbilita fl-
Anness.

Ir-referenzi għad-Direttiva revokata 
għandhom jitqiesu bħala referenzi għal din 
id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-
tabella ta’ korrelazzjoni stabbilita fl-
Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija modifika importanti u għandha tkun ikkunsidrata flimkien ma’ dawk 
proposti fl-Artikolu 43. Hija tippermetti sena żejda qabel tidħol fis-seħħ is-sistema ġdida 



PA\734354MT.doc 20/21 PE409.634v01-00

MT

EMCS u xi dispożizzjonijiet tad-Direttiva 92/12/KEE se jibqgħu applikabbli għal xi żmien. 

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-[31 ta’ Diċembru 2009], l-Istati 
Membri minn fejn jintbagħtu l-oġġetti 
jistgħu jkomplu jippermettu li jinbdew 
movimenti ta’ oġġetti tas-sisa taħt 
sospensjoni tad-dazju tas-sisa taħt 
kopertura tal-formalitajiet stabbiliti fl-
Artikolu 15(6) u fl-Artikolu 18 tad-
Direttiva 92/12/KEE.

Sal-[31 ta’ Diċembru 2010], l-Istati 
Membri minn fejn jintbagħtu l-oġġetti 
jistgħu jkomplu jippermettu li jinbdew 
movimenti ta’ oġġetti tas-sisa taħt 
sospensjoni tad-dazju tas-sisa taħt 
kopertura tal-formalitajiet stabbiliti fl-
Artikolu 15(6) u fl-Artikolu 18 tad-
Direttiva 92/12/KEE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed tiġi proposta sena addizzjonali għall-iskadenza għall-applikazzjoni tad-Direttiva u l-
implimentazzjoni tas-sistema kompjuterizzata.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Movimenti ta’ oġġetti tas-sisa li nbdew 
qabel l-1 ta’ April 2010 għandhom 
jitwettqu u jingħataw kwittanza skond id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 92/12/KEE. 
Din id-Direttiva m' għandhiex tapplika 
għal dawk il-movimenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Issegwi mill-emenda għall-Artikolu 43 – subparagrafu 1, li tippermetti arranġament 
tranżitorju.
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Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, mhux aktar tard mit-[28 ta’ 
Frar 2009], il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. 
Huma għandhom mingħajr dewmien 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jaddottaw u 
jippubblikaw, sat-28 ta' Frar 2010 l-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi neċessarji sabiex jaqblu 
ma' din id-Direttiva. Huma għandhom 
mingħajr dewmien jikkomunikaw lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti mal-emendi dwar il-perjodu tranżitorju.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet mill-[1 t’April 2009].

Huma għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet mill-1 t’April 2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hija konsistenti mal-emendi dwar il-perjodu tranżitorju.
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