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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
Kodiċi Doganali Komuni (Kodiċi Doganali Modernizzat)
(COM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2005)0608)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 95 u 135 tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0419/2005),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
(A6-0000/2006),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-
ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Amendment 1
Recital 1

(1) Il-Komunita’ hi bbażata fuq unjoni 
doganali. Jaqbel li, fl-interess kemm ta’ l-
operaturi ekonomiċi kif ukoll ta’ l-
awtoritajiet tad-dwana tal-Komunità, il-
leġiżlazzjoni tad-dwana preżenti tinġabar
f’Kodiċi Doganali tal-Komunità (li 
qiegħda minn issa ’l quddiem tissejjaħ ‘il-
Kodiċi’.) Ibbażata fuq il-kunċett ta’ suq 
intern, il-Kodiċi għandha tħaddan fiha r-
regoli ġenerali u l-proċeduri li jiżguraw li 
jiġu implimentati t-tariffa u miżuri oħra ta’ 

(1) Il-Komunita’ hi bbażata fuq unjoni 
doganali. Jaqbel li, fl-interess kemm ta’ l-
operaturi ekonomiċi kif ukoll ta’ l-
awtoritajiet tad-dwana tal-Komunità, il-
leġiżlazzjoni tad-dwana preżenti jinġabar
f’Kodiċi Doganali tal-Komunità (li qiegħed
minn issa ’l quddiem jissejjaħ ‘il-Kodiċi’.) 
Ibbażat fuq il-kunċett ta’ suq intern, il-
Kodiċi għandu jħaddan fih ir-regoli 
ġenerali u l-proċeduri li jiżguraw li jiġu 
implimentati t-tariffa u miżuri oħra ta’ 

  
1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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politika komuni li hemm fil-livell tal-
Komunità fejn jidħol il-kummerċ ta’ 
oġġetti bejn il-Komunità u pajjiżi jew 
territorji barra t-territorju doganali tal-
Komunità, billi jitqiesu l-ħtiġijiet ta’ dawk 
il-politiki komuni. Dan m’għandux 
jippreġudika d-dispożizzjonijiet speċifiċi 
stipulati f’oqsma oħra li jistgħu jeżistu jew 
jiddaħħlu fil-kuntest ta’, fost affarijiet oħra, 
il-leġiżlazzjoni marbuta ma’ l-agrikoltura, 
l-ambjent, il-politika komuni kummerċjali, 
l-istatistika jew ir-riżorsi tagħhom. Il-
leġiżlazzjoni tad-dwana għandha tkun 
taqbel iktar mad-dispożizzjonijiet marbuta 
mal-ġbir, sospensjoni jew ħlas lura tat-
Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) u d-
dazji tas-sisa, mingħajr ma tinbidel il-firxa 
tad-dispożizzjonijiet tat-taxxa li hemm fis-
seħħ.

politika komuni li hemm fil-livell tal-
Komunità fejn jidħol il-kummerċ ta’ 
oġġetti bejn il-Komunità u l-pajjiżi jew it-
territorji barra t-territorju doganali tal-
Komunità, billi jitqiesu l-ħtiġijiet ta’ dawk 
il-politiki komuni. Dan m’għandux 
jippreġudika d-dispożizzjonijiet speċifiċi 
stipulati f’oqsma oħra li jistgħu jeżistu jew 
jiddaħħlu fil-kuntest ta’, fost affarijiet oħra, 
il-leġiżlazzjoni marbuta ma’ l-agrikoltura, 
l-ambjent, il-politika komuni kummerċjali, 
l-istatistika jew ir-riżorsi tagħhom. Il-
leġiżlazzjoni tad-dwana għandha tkun 
taqbel iktar mad-dispożizzjonijiet marbuta 
mal-ġbir ta' tariffi ta' l-importazzjoni, 
mingħajr ma tinbidel il-firxa tad-
dispożizzjonijiet tat-taxxa li hemm fis-
seħħ.

Ġustifikazzjoni
It-test jinkorpora d-dispożizzjonijiet tat-taxxa stipulati fid-Direttivi emendati 77/388/KEE 
(dwar il-VAT) u 92/12/KEE (dwar is-sisa), iżda dan il-qafas regolatorju ma ġiex inkorporat 
fir-regolamenti tad-dwana. Madankollu, il-prinċipju għandu jkompli jeżisti fil-forma ta' kliem 
ġenerali minħabba rekwiżiti ta' konvenzjonijiet internazzjonali.

Emenda 2
Premessa 6

(6) L-użu tat-Teknoloġija ta’ l-Informatika 
u l-Komunikazzjoni (minn issa ’l quddiem 
‘l-IT’) huwa element kruċjali biex jiżgura 
li jkun iffaċilitat l-kummerċ u, fl-istess ħin, 
l-effettività tal-kontrolli tad-dwana, biex 
b’hekk jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozju u 
r-riskju għas-soċjetà.  Huwa għalhekk 
meħtieġ li jiġi stabbilit il-prinċipju legali li 
bih it-tranżazzjonijiet kollha tad-dwana u l-
kummerċ isiru b’mod elettroniku u li s-
sistemi ta’ l-IT għall-operazzjonijiet tad-
dwana joffru, f’kull Stat Membru, l-istess 
faċilitajiet lill-operaturi ekonomiċi.

(6) L-użu tat-Teknoloġija ta’ l-Informatika 
u l-Komunikazzjoni (minn issa ’l quddiem 
‘l-IT’) huwa element kruċjali biex jiżgura 
li jkun iffaċilitat l-kummerċ, biex b’hekk 
jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozju u r-riskju 
għas-soċjetà. Huwa għalhekk meħtieġ li 
jiġi stabbilit il-prinċipju legali li bih it-
tranżazzjonijiet kollha tad-dwana u l-
kummerċ isiru b’mod elettroniku u li s-
sistemi ta’ l-IT għall-operazzjonijiet tad-
dwana joffru, f’kull Stat Membru, l-istess 
faċilitajiet lill-operaturi ekonomiċi.



PR\628050MT.doc PE 376.600v01-007/30 PR\628050MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' teknoloġiji ġodda mhux garanzija li l-kontrolli tad-dwana se jkun effettiv.  L-
effettività tintlaħaq permezz ta' l-armonizzazzjoni ta' dawn il-kontrolli fil-Komunità Ewropea 
kollha. 

Emenda 3
Premessa 6 a (ġdida)

(6a) Dan l-użu ta' teknoloġiji ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni għandu 
jkun akkumpanjat minn armonizzazzjoni 
tal-kontrolli tad-dwana, li għandhom 
ikunu effettivi fil-Komunità kollha u 
m'għandhomx iwasslu għal aġir anti-
kompetittiv fil-diversi punti ta' dħul u 
ħruġ tal-Komunità.

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolli li jsiru għandhom ikunu identiċi fil-punti kollha tad-dħul u ħruġ tal-Komunità, u 
għandu jkun hemm kundizzjonijiet ekwi sabiex jiġi evitat li jkun hemm attitudnijiet anti-
kompetittivi u  devjazzjonijiet tat-traffiku tal-merkanzija.  

Emenda 4
Premessa 8

(8) Biex ikun iffaċilitat in-negozju, l-
operaturi ekonomiċi għandhom ikollhom 
dritt li jlaħħqu rappreżentant fit-trattati 
tagħhom ma’ l-awtoritajiet tad-dwana.

(8) Biex ikunu ffaċilitati ċerti tipi ta' 
negozju, l-operaturi ekonomiċi għandhom 
ikomplu jkollhom dritt li jlaħħqu 
rappreżentant fit-trattati tagħhom ma’ l-
awtoritajiet tad-dwana. Madankollu, 
m'għandux ikompli jkun possibbli li dan 
id-dritt ta' rappreżentazzjoni ikun  
ċirkoskritt skond xi liġi stipulata minn 
wieħed mill-Istati Membri. 
Barra minn dan, ir-rappreżentant tad-
dwana għandu jissodisfa t-termini u l-
kundizzjonijiet li għandu jilħaq biex ikun 
akkreditat u jingħata l-istatus ta' operatur 
ekonomiku.

Ġustifikazzjoni

Ir-rappreżentanti tad-dwana m'għandhomx ikomplu jkollhom 'monopolju' fuq l-attivitajiet 
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tagħhom - għalkemm għandhom ikomplu jeżistu bħala kategorija ta' okkupazzjoni, minħabba 
li s-servizzi li jipprovdu huma bżonjużi għal ħafna negozji.

Emenda 5
Premessa 9

(9) Operaturi ekonomiċi li jikkonformaw u 
li huma affidabbli għandhom, bħala 
‘Operaturi Ekonomiċi Awtorizzati’, ikunu 
jistgħu jieħdu vantaġġ sħiħ mill-użu mifrux 
tas-simplifikazzjoni u, billi jitqiesu l-aspetti 
ta’ sigurtà u saħħa, igawdu minn livelli 
mnaqqsa ta’ kontrolli tad-dwana. 

(9) Operaturi ekonomiċi li jikkonformaw u 
li huma affidabbli għandhom, bħala 
‘Operaturi Ekonomiċi Awtorizzati’, ikunu 
jistgħu jieħdu vantaġġ sħiħ mill-użu mifrux 
tas-simplifikazzjoni u, billi jitqiesu l-aspetti 
ta’ sigurtà u sikurezza, igawdu minn livelli 
mnaqqsa ta’ kontrolli tad-dwana. 
Għaldaqstant huma jistgħu jgawdu mill-
istatus ta' operaturi ekonomiċi awtorizzati 
għas-"simplifikazzjoni tad-dwana" jew 
inkella mill-istatus ta' operaturi 
ekonomiċi awtorizzati’ għas-"sigurtà u s-
sikurezza". Huma jistgħu jingħataw 
status wieħed jew ieħor, jew inkella t-
tnejn flimkien.

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda huwa biss li jiżgura li ż-żewġ status ta' l-operaturi ekonomiċi 
awtorizzati huma msemmija b'mod speċifiku. 

Emenda 6
Premessa 36

(36) Il-miżuri meħtieġa biex ikun 
implimentat dan ir-Regolament għandhom 
ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Jannar 1999 
li tistabbilixxi l-proċedura li biha jistgħu 
jiġu eżerċitati s-setgħat mogħtija lill-
Kummissjoni.

(36) Il-miżuri meħtieġa biex ikun 
implimentat dan ir-Regolament għandhom 
ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Jannar 1999 
li tistabbilixxi l-proċedura li biha jistgħu 
jiġu eżerċitati s-setgħat mogħtija lill-
Kummissjoni u skond id-Deċiżjoni 
2006/512/KE tal-Kunsill tas-17 ta' Lulju 
2006 li temenda lil dik id-Deċiżjoni.

Emenda 7
Premessa 38
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(38) Sabiex tkun simplifikata u tagħmel 
sens il-leġiżlazzjoni tad-dwana, għadd ta’ 
dispożizzjonijiet li bħalissa jinsabu fl-atti 
tal-Komunità, iddaħħlu fil-Kodiċi bl-iskop 
ta' trasparenza.

(38) Sabiex tkun simplifikata u tagħmel 
sens il-leġiżlazzjoni tad-dwana, għadd ta’ 
dispożizzjonijiet li bħalissa jinsabu fl-atti 
tal-Komunità, iddaħħlu fil-Kodiċi bl-iskop 
ta' trasparenza.

Dawn ir-Regolamenti li ġejjin, flimkien 
mar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, 
għandhom għalhekk jiġu revokati:

Dawn ir-Regolamenti li ġejjin, flimkien 
mar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, 
għandhom għalhekk jiġu revokati:

– Council Regulation (EEC) No 918/83 of 
28 March 1983 setting up a Community 
system of reliefs from customs duties1,
– Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
3925/91 tad-19 ta’ Diċembru 1991 dwar it-
tneħħija ta’ kontrolli u formalitajiet 
applikabbli għall-bagalji tal-kabina u ta’ l-
istiva ta’ persuni li ħadu titjira intra-
Komunitarja u l-bagalji ta’ persuni li 
jaqsmu l-baħar intra-Komunitarju,

– Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
3925/91 tad-19 ta’ Diċembru 1991 dwar it-
tneħħija ta’ kontrolli u formalitajiet 
applikabbli għall-bagalji tal-kabina u ta’ l-
istiva ta’ persuni li ħadu titjira intra-
Komunitarja u l-bagalji ta’ persuni li 
jaqsmu l-baħar intra-Komunitarju,

– Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
82/2001 tal-5 ta’ Diċembru 2000 dwar id-
definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti li 
joriġinaw” u metodi ta’ kooperazzjoni
amministrattiva fil-kummerċ bejn territorju 
doganali tal-Komunità u Ceuta u Melilla,

– Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
82/2001 tal-5 ta’ Diċembru 2000 dwar id-
definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti li
joriġinaw” u metodi ta’ koperazzjoni
amministrattiva fil-kummerċ bejn territorju 
doganali tal-Komunità u Ceuta u Melilla,

– Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1207/2001 tal-11 ta’ Ġunju 2001 dwar 
proċeduri biex jiffaċilitaw il-ħarġa ta’ 
ċertifikati ta’ moviment EUR.1, it-tfassil ta' 
dikjarazzjonijiet ta' fatturi u formoli EUR.2 
u l-ħarġa ta’ ċerti awtorizzazzjonijiet 
approvati ta’ l-esportatur taħt id-
dispożizzjonijiet li jmexxu l-kummerċ 
preferenzjali bejn il-Komunità Ewropea u 
ċerti pajjizi.

– Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1207/2001 tal-11 ta’ Ġunju 2001 dwar 
proċeduri biex jiffaċilitaw il-ħarġa ta’ 
ċertifikati ta’ moviment EUR.1, it-tfassil ta' 
dikjarazzjonijiet ta' fatturi u formoli EUR.2 
u l-ħarġa ta’ ċerti awtorizzazzjonijiet 
approvati ta’ l-esportatur taħt id-
dispożizzjonijiet li jmexxu l-kummerċ 
preferenzjali bejn il-Komunità Ewropea u 
ċerti pajjizi.

___________
1 OJ L 105 of 23.04.1983, p. 1. Regulation last 
modified by the act of adhesion of 2003.

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza hija mħassra minħabba l-fatt li r-Regolament (KEE) Nru 918/83 li 
stabbilixxa s-sistema Komunitarja ta' ħelsien mid-dmirijiet doganali, ser jibqa' fis-seħħ.

Emenda 8
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Artikolu 4, paragrafu 4

(4) ‘Operatur ekonomiku’ tfisser persuna li 
hi involuta b’mod professjonali fl-
importazzjoni jew l-esportazzjoni ta’ 
oġġetti lejn jew mit-territorju doganali tal-
Komunita`.

(4) ‘Operatur ekonomiku’ tfisser persuna li  
fl-impjieg tagħha hija involuta fl-
importazzjoni jew l-esportazzjoni ta’ 
oġġetti lejn jew mit-territorju doganali tal-
Komunita`.

Ġustifikazzjoni

Il-frażi 'involuti b'mod professjonali' mhix ċara.

Emenda 9
Artikolu 4, paragrafu 4 a (ġdid)

(4a) 'rappreżentant tad-dwana' tfisser 
kwalunkwe persuna stabbilita fit-
territorju ta' l-UE li tipprovdi servizzi 
doganali għal partijiet terzi.

Ġustifikazzjoni

It-termini kollha użati fit-test iridu jkunu definiti, u din id-definizzjoni kienet nieqsa.

Emenda 10
Artikolu 4, paragrafu 4 b (ġdid)

(4b) ‘id-dikjarant’ tfisser il-persuna li qed 
tagħmel id-dikjarazzjoni tad-dwana 
f'isimhom stess, jew il-persuna li f'isimha 
qed issir id-dikjarazzjoni. 

Ġustifikazzjoni

Din hija d-definizzjoni kif tidher fir-Regolament 2913/92 u għandha tinżamm fil-Kodiċi 
Doganali Modernizzat.

Emenda 11
Artikolu 9, paragrafu 2 
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2. Bla ħsara għall-applikazzjoni possibbli 
ta’ penali amministrattivi jew kriminali, 
min jagħmel id-dikjarazzjoni sommarja 
jew tad-dwana, inkluż dikjarazzjoni 
simplifikata, jew notifika, jew jitfa’ 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni jew xi 
deċiżjoni oħra, għandu jkun responsabbli 
minn dan li ġej:

2. Bla ħsara għall-applikazzjoni possibbli 
ta’ penali, min jagħmel id-dikjarazzjoni 
sommarja jew tad-dwana, inkluż 
dikjarazzjoni simplifikata, jew notifika, 
jew jitfa’ applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni jew xi deċiżjoni oħra, 
għandu jkun responsabbli minn dan li ġej:

Ġustifikazzjoni

Qafas komuni għall-applikazzjoni ta' penali fir-rigward ta' kwalunkwe ksur tar-regolamenti 
td-dwana Komunitarji ser ikun propost lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew aktar 'il 
quddiem.  

Emenda 12
Artikolu 11, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Ir-rappreżentati tad-dwana stabbiliti 
fit-territorju tal-Komunità Ewropea 
għandhom ikunu awtorizzati. 
L-awtorizzazzjoni għandha tingħata mill-
awtorità relevanti fl-Istat Membru 
kkonċernat, fuq il-bażi ta' kriterji 
applikabbli fil-Komunità Ewropea kollha, 
u għandhom ikunu validi fl-Istati Membri 
kollha.
Rappreżentant tad-dwana għandu jkun 
awtorizzat jekk jista' juri:
- sitwazzjoni finanzjarja soda,
- integrità professjonali,
- il-kompetenza tiegħu.

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għal rappreżentazzjoni tad-dwana bħalissa huwa rregolat mil-liġijiet ta' l-Istati 
Membri ndividwali. Ir-rappreżentanti tad-dwana jippermettu lill-SMEs li jużaw is-servizzi 
tagħhom għal skopijiet ta' dikjarazzjonijiet tad-dwana. Għaldaqstant jidher li jkun hemm 
bżonn ta' prova tal-professjonaliżmu tagħhom. 

Emenda 13
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Artikolu 13, Titolu

Artikolu 13

Rappreżentazzjoni f’każijiet speċjali

Artikolu 13

Rappreżentazzjoni tad-dwana u status ta' 
'operatur ekonomiku awtorizzat'

Emenda 14
Artikolu 14, paragrafu 2

2. Operatur ekonomiku awtorizzat jista’
jgawdi mill-iffaċilitar tal-kontrolli tad-
dwana marbuta mas-sigurtà u s-saħħa jew 
mis-simplifikazzjonijiet provduti skond 
din il-Kodiċi jew id-dispożizzjonijiet 
tagħha li jimplimentaw.

2. L-istatus ta' operatur ekonomiku 
awtorizzat ikopri żewġ tipi ta' 
awtorizzazzjoni: dik ta' operatur 
ekonomiku awtorizzat għal 
'simplifikazzjoni tad-dwana' u dik ta' 
operatur għas-sigurtà u s-sikurezza 
ekonomiku awtorizzat.  

L-ewwel awtorizzazzjoni tagħmilha 
possibbli għall-operaturi ekonomiċi li
jgawdu minn ċerti simplifikazzjonijiet 
skond dan il-Kodiċi jew skond id-
dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
tiegħu. Skond it-tieni awtorizzazzjoni, il-
persuna tkun intitolata għal iffaċilitar 
marbut mas-sigurtà u s-sikurezza.

Iż-żewġ awtorizzazzjonijiet jistgħu 
jinżammu fl-istess ħin.

Ġustifikazzjoni

Jekk wieħed jaqra r-Regolament 648/2005 (li minnu huma meħuda dawn id-dispożizzjonijiet) 
isib li hemm żewġ status ta' operatur ekonomiku awtorizzat.  Fl-interess taċ-ċarezza, dan 
għandu jissemma' fit-test tal-Kodiċi Doganali Modernizzat.

Emenda 15
Artikolu 15

Artikolu 15 Artikolu 15

Għoti ta’ status Għoti ta’ status
Il-kriterji biex jingħata status ta’ operatur 
ekonomiku awtorizzat għandhom ta’ l-

Il-kriterji biex jingħata status ta’ operatur 
ekonomiku awtorizzat għandhom ta’ l-
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inqas ikunu dawn li ġejjin: inqas ikunu dawn li ġejjin:
(a) rekord xieraq ta’ konformità mal-
ħtiġijiet tad-dwana;
(b) sistema sodisfaċenti ta’ kif jiġu 
mmaniġjati r-rekords kummerċjali u, fejn 
jixraq, dawk tat-trasport, li jagħtu lok biex 
isiru l-kontrolli kif imiss mid-dwana;
(c) fejn jixraq, evidenza li hu 
finanzjarjament san;
(d) fejn jixraq, standards prattiċi ta’ 
kompetenza jew kwalifiki professjonali 
direttament marbuta ma’ l-attività li tkun 
saret;
(e) fejn jgħodd, standards adattati ta' 
sigurtà u saħħa.

(a) rekord xieraq ta’ konformità mal-
ħtiġijiet tad-dwana u dawk fiskali;
(b) sistema sodisfaċenti ta’ kif jiġu 
mmaniġjati r-rekords kummerċjali u, fejn 
jixraq, dawk tat-trasport, li jagħtu lok biex 
isiru l-kontrolli kif imiss mid-dwana;
(c) fejn jixraq, evidenza li hu 
finanzjarjament san;
(d) skond l-Artikolu 14(2), f'każijiet fejn l-
operatur ekonomiku awtorizzat jixtieq 
jieħu vantaġġ mis-simplifikazzjonijiet 
pprovduti skond dan il-Kodiċi jew id-
dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
tiegħu, standards prattiċi ta’ kompetenza 
jew kwalifiki professjonali direttament 
marbuta ma’ l-attività li tkun saret;
(e) skond l-Artikolu 14(2), f'każijiet fejn l-
operatur ekonomiku awtorizzat jixtieq 
jieħu vantaġġ minn iffaċilitar fir-rigward 
ta' kontrolli doganali relatati ma' sigurtà 
u sikurezza, standards adattati ta' sigurtà u
sikurezza.

Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem jagħmilha possibbli li jiġu identifikati l-kriterji għall-għoti ta' status ta' operatur 
ekonomiku awtorizzat għal 'simplifikazzjoni doganali' u l-kriterji għall-għoti ta' l-istatus ta' 
operatur ekonomiku awtorizzat għal 'sigurtà u sikurezza'. 

Emenda 16
Artikolu 16, punt (e)

(e) it-tip u l-firxa ta’ l-iffaċilitar li jistgħu (e) it-tip u l-firxa ta’ l-iffaċilitar li jistgħu 
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jingħataw fil-każ ta’ kontrolli mid-dwana 
marbuta mas-sigurtà u s-saħħa, billi 
jitqiesu r-regoli adottati skond Artikolu 
27(3); 

jingħataw fil-każ ta’ kontrolli mid-dwana 
marbuta mas-sigurtà u s-sikurezza;

Ġustifikazzjoni

Il-parti finali tat-test hija żejda, għax għandha x'taqsam mal-komitoloġija.

Emenda 17
Artikolu 22, paragrafu 1

1. Kull Stat Membru għandu jaħseb għall-
penali amministrattivi u kriminali
minħabba nuqqas ta’ konformità mal-
leġiżlazzjoni tad-dwana tal-Komunità.  
Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonali u jżommu bniedem milli 
jikser il-liġi.

1. Kull Stat Membru għandu jaħseb għall-
penali minħabba nuqqas ta’ konformità 
mal-leġiżlazzjoni tad-dwana tal-
Komunita`. Dawk il-penali għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonali u jżommu 
bniedem milli jikser il-liġi.

Ġustifikazzjoni

Qafas komuni għall-applikazzjoni ta' penali fir-rigward ta' kwalunkwe ksur tar-regolamenti 
tad-dwana Komunitarji se jkun propost lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew aktar 'il 
quddiem. 

Emenda 18
Artikolu 32, paragrafu 1

1. L-awtoritajiet tad-dwana m'għandhom 
jitolbu li jitħallas l-ebda dritt għal kontrolli 
mid-dwana jew xi applikazzjoni oħra tal-
leġiżlazzjoni tad-dwana waqt il-ħinijiet 
normali tal-ftuħ ta' l-uffiċċji kompetenti 
tagħhom tad-dwana.

1. L-awtoritajiet tad-dwana m'għandhom 
jitolbu li jitħallas l-ebda dritt għal kontrolli 
mid-dwana.
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Iżda, l-awtoritajiet tad-dwana jistgħu 
jitolbu li jitħallsu drittijiet jew jiġbru l-
ispejjeż meta jingħataw servizzi speċifiċi. 

Iżda, l-awtoritajiet tad-dwana jistgħu 
jitolbu li jitħallsu drittijiet jew jiġbru l-
ispejjeż meta jingħataw servizzi speċifiċi 
jew fir-rigward ta' kwalunkwe att ieħor li 
huwa rekwiżit għall-iskop ta' l-
applikazzjoni tal-liġi tad-dwana.

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet għandhom japplikaw biss għal atti 'straordinarji'. Barra minn hekk, il-ħinijiet tal-
ftuħ ta' l-uffiċċji doganali huma kwistjoni għall-Istati Membri u din hija koperta fl-Artikolu 
111. 

Emenda 19
Artikolu 32, paragrafu 2

2. Il-Kummissjoni għandha, skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 196(2), 
tadotta miżuri dwar l-implimentazzjoni tat-
tieni sottoparagrafu tal-paragrafu 1 u, 
b’mod partikulari, dawn li ġejjin:

2. Il-Kummissjoni għandha, skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 196(2), 
tadotta miżuri dwar l-implimentazzjoni tat-
tieni sottoparagrafu tal-paragrafu 1 u, 
b’mod partikulari, dawn li ġejjin:

(a) attendenza, fejn meħtieġa, mill-
impjegati tad-dwana barra l-ħinijiet 
normali ta' l-uffiċċju jew f'xi bini ieħor li 
mhuwiex bini tad-dwana; 

(a) attendenza, fejn meħtieġa, mill-
impjegati tad-dwana f'xi bini ieħor li 
mhuwiex bini tad-dwana;

Ġustifikazzjoni

Il-ħinijiet tal-ftuħ ta' l-uffiċċji doganali huma kwistjoni għall-Istati Membri u din hija koperta 
fl-Artikolu 111. 

Emenda 20
Artikolu 67, paragrafu 2

Meta trid tingħata garanzija komprensiva 
fuq ammonti dovuti lid-dwana li jistgħu 
jinteħlu, operatur ekonomiku awtorizzat
jista’ juża’ l-garanzija komprensiva 
b’ammont imnaqqas jew titneħħilu, skond 
Artikolu 61(7), dejjem jekk ta’ l-inqas 
jintlaħqu dawn il-kriterji li ġejjin:

Meta trid tingħata garanzija komprensiva 
fuq ammonti dovuti lid-dwana li jistgħu 
jinteħlu, operatur ekonomiku jista’ juża’ l-
garanzija komprensiva b’ammont 
imnaqqas jew titneħħilu, skond Artikolu 
61(7), dejjem jekk ta’ l-inqas jintlaħqu 
dawn il-kriterji li ġejjin:
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(a) tintuża’ sew il-proċedura tad-dwana 
konċernata waqt xi perjodu speċifiku;

(a) tintuża’ sew il-proċedura tad-dwana 
konċernata waqt xi perjodu speċifiku;

(b) ikun hemm kooperazzjoni ma’ l-
awtoritajiet tad-dwana;

(b) ikun hemm koperazzjoni ma’ l-
awtoritajiet tad-dwana;

(c) fil-każ tat-tneħħija tal-garanzija, ikun 
finanzjarjament san biex ikun jista’ jaqdi l-
obbligazzjonijiet tiegħu.

(c) fil-każ tat-tneħħija tal-garanzija, ikun 
finanzjarjament san biex ikun jista’ jaqdi l-
obbligazzjonijiet tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Fil-Kodiċi Doganali kurrenti, il-garanzija komprensiva tapplika għall-operaturi ekonomiċi 
kollha, għaldaqstant ma hemm l-ebda raġuni għalfejn din għandha tkun ristretta għal 
operaturi ekonomiċi awtorizzati fil-Kodiċi Doganali ġdid. 

Emenda 21
Artikolu 94, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Meta d-dikjarazzjoni sommarja dwar 
l-importazzjoni tkun magħmula minn 
persuna li mhix l-operatur tal-mezz tat-
trasport li permezz tiegħu l-oġġetti jidħlu 
fit-territorju doganali Komunitarju, dak l-
operatur għandu jagħmel, ma' l-uffiċċju  
tad-dwana xieraq, notifika tal-wasla fil-
forma ta' manifest, nota tad-dispaċċ jew 
karta tat-tagħbija li tinkludi l-
informazzjoni neċessarja biex tagħmilha 
possibbli li l-oġġetti kollha trasportati li 
jkunu ser ikunu koperti mid-dikjarazzjoni 
sommarja dwar l-importazzjoni, jiġu 
identifikati.
Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
196(2), il-Kummissjoni ser toħloq il-
miżuri li jistipulaw l-informazzjoni li 
għandha tidher fuq in-notifika tal-wasla. 

L-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu 
għandu japplika, mutatis mutandis, għall-
ewwel subparagrafu tal-paragrafu 
preżenti.  
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Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet prattiċi, il-persuna responsabbli biex tagħmel id-dikjarazzjoni għandha f'kull 
każ tiġi identifikata b'mod ċar. 

Emenda 22
Artikolu 101, paragrafu 4 c)

c) ittri, karti postali u materjal ipprintjat. c) ittri, karti postali u materjal ipprintjat u 
l-ekwivalenti elettroniċi tagħhom 
miżmuma f'mezzi oħra.

Ġustifikazzjoni

Il-Kodiċi Doganali Modernizzat se jkollu jopera fl-ambjent ta' 'dwana mingħajr karti' ( 
paperless customs). Għaldaqstant, il-proposta għandha tqis ir-realtà u l-fatt li, daż-żmien, l-
ittri jistgħu jintbagħtu permezz ta' e-mail u wkoll fuq CD. Għandhom jitqiesu applikazzjonijiet 
elettroniċi ġodda.

Emenda 23
Artikolu 114, paragrafu 1

1. Id-dikjarazzjonijiet li jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 113 
għandhom ikunu aċċettati mill-awtoritajiet 
tad-dwana mall-ewwel, dejjem jekk l-
oġġetti li jirreferu għalihom jinsabu lesti
biex jiġu kkontrollati mill-awtoritajiet tad-
dwana.

1. Id-dikjarazzjonijiet li jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 113 
għandhom ikunu aċċettati mill-awtoritajiet 
tad-dwana mall-ewwel, dejjem jekk l-
oġġetti li jirreferu għalihom ikunu 
magħmula disponibbli biex jiġu 
kkontrollati mill-awtoritajiet tad-dwana.

Ġustifikazzjoni

Dan sempliċiment jagħmel il-kliem ta' dan il-paragrafu aktar speċifiku.

Emenda 24
Artikolu 115, paragrafu 2

2. Id-dikjarant irid ikun stabbilit fit-
territorju doganali tal-Komunità.  

2. Id-dikjarant irid ikun stabbilit fit-
territorju doganali tal-Komunità.  
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Madankollu, persuni li:
- jagħmlu dikjarazzjoni ta' tranżitu jew   
ta' dħul temporanju 
- jiddikjaraw oġġetti ta' kultant (sakemm 
l-awtoritajiet tad-dwana jqisu li dan kien 
ġġustifikat) 

Il-Kummissjoni tista’, skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 196(2), tadotta 
miżuri li jistipulaw il-kundizzjonijiet li 
bihom tista’ titneħħa l-ħtieġa msemmija 
fl-ewwel sottoparagrafu ta’ dan il-
paragrafu.

m'għandhomx ikunu mitluba li jkunu 
stabbiliti fi ħdan il-Komunità. 

Ġustifikazzjoni

Trid issir eċċezzjoni fil-każ tat-tranżitu. M'hemmx bżonn li tissemma' l-komitoloġija, għax din 
l-eżenzjoni diġà tista' ssir skond dispożizzjonijiet oħra stipulati fil-Kodiċi Doganali 
Modernizzat.

Emenda 25
Artikolu 125

L-awtoritajiet tad-dwana għandhom jeħilsu 
l-oġġetti lill-operatur ekonomiku 
awtorizzat jekk ikun hemm dikjarazzjoni 
simplifikata.

L-awtoritajiet tad-dwana għandhom 
jawtorizzaw lill-operatur ekonomiku 
awtorizzat għal 'simplifikazzjoni doganali' 
biex jirrilaxxaw l-oġġetti jekk ikun hemm 
dikjarazzjoni simplifikata. 

Id-dikjarazzjoni simplifikata għandha tkun 
forma ta’ xi ħaġa mniżżla fir-rekords tad-
dikjarant, dejjem jekk l-awtoritajiet tad-
dwana jkollhom aċċess għal din id-data fis-
sistema elettronika tad-dikjarant u jekk 
jintlaħqu l-ħtiġijiet biex dik id-data 
tinqasam bejn l-uffiċċji tad-dwana.

Id-dikjarazzjoni simplifikata għandha tkun 
forma ta’ xi ħaġa mniżżla fir-rekords tad-
dikjarant, dejjem jekk l-awtoritajiet tad-
dwana jkollhom aċċess għal din id-data fis-
sistema elettronika tad-dikjarant u jekk 
jintlaħqu l-ħtiġijiet biex dik id-data 
tinqasam bejn l-uffiċċji tad-dwana.

Ġustifikazzjoni

Dan huwa aġġustament terminoloġiku skond l-emenda relatata ma' Artikolu 14(2). 
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Emenda 26
Artikolu 141

Taqsima 3
Ċirkustanzi speċjali

Artikolu 141
Eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni 
minħabba ċirkustanzi speċjali
Il-Kummissjoni għandha, skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 196(2), 
tadotta miżuri li jistipulaw il-każijiet li 
fihom, u l-kundizzjonijiet li bihom, 
għandha tingħata eżenzjoni fuq id-dazji 
ta’ l-importazzjoni minħabba ċirkustanzi 
speċjali meta l-oġġetti jitħallew jidħlu fis-
suq.
In adopting these measures, account shall 
be taken of international agreements, the 
status of the person concerned, the nature 
of the goods and the end-use of the goods.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza hija mħassra minħabba l-fatt li r-Regolament (KEE) Nru 918/33 li ħoloq 
sistema Komunitarja ta' ħelsien minn dmirijiet doganali se jibqa' fis-seħħ.

Emenda 27
Artikolu 152, paragrafu 1, punt b)

(b) VAT fuq l-importazzjoni u dazji tas-
sisa kif provduti fid-dispożizzjonijiet fis-
seħħ dwar il-VAT u s-sisa;

b) tariffi oħra ta' importazzjoni kif 
provduti fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ;

Ġustifikazzjoni

It-test jinkorpora d-dispożizzjonijiet tat-taxxa stipulati fid-Direttivi emendati 77/388/KEE 
(dwar il-VAT) u 92/12/KEE (dwar is-sisa), iżda dan il-qafas regolatorju ma ġiex inkorporat 
fir-regolamenti tad-dwana. Madankollu, il-prinċipju għandu jkompli jeżisti fil-forma ta' kliem 
ġenerali minħabba rekwiżiti ta' konvenzjonijiet internazzjonali. 
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Emenda 28
Artikolu 155, paragrafu 1, punt c)

c) sakemm mhux maħsub mod ieħor fil-
leġiżlazzjoni tad-dwana, l-għoti ta' 
garanzija biex ikun assigurat il-ħlas ta' kull 
ammont dovut lid-dwana jew xi drittijiet 
oħra, b’mod particulari l-VAT u d-dazju 
tas-sisa kif maħsub fid-dispożizzjonijiet 
tal-VAT u tas-sisa li hemm fis-seħħ, li 
jistgħu jinteħlu fuq l-oġġetti.

c) sakemm mhux maħsub mod ieħor fil-
leġiżlazzjoni tad-dwana, l-għoti ta' 
garanzija biex ikun assigurat il-ħlas ta' kull 
ammont dovut lid-dwana jew xi drittijiet 
oħra, (kif maħsub fid-dispożizzjonijiet li 
hemm fis-seħħ), li jistgħu jinteħlu fuq l-
oġġetti.

Ġustifikazzjoni

It-test jinkorpora d-dispożizzjonijiet tat-taxxa stipulati fid-Direttivi emendati 77/388/KEE 
(dwar il-VAT) u 92/12/KEE (dwar is-sisa), iżda dan il-qafas regolatorju ma ġiex inkorporat 
fir-regolamenti tad-dwana. Madankollu, il-prinċipju għandu jkompli jeżisti fil-forma ta' kliem 
ġenerali minħabba rekwiżiti ta' konvenzjonijiet internazzjonali. 

Emenda 29
Artikolu 157, paragrafu 2, punt (b)

(b) VAT fuq l-importazzjoni u dazji tas-
sisa kif provduti fid-dispożizzjonijiet fis-
seħħ dwar il-VAT u s-sisa;

b) tariffi oħra fuq importazzjoni kif 
provduti fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ;

Ġustifikazzjoni

It-test jinkorpora d-dispożizzjonijiet tat-taxxa stipulati fid-Direttivi emendati 77/388/KEE 
(dwar il-VAT) u 92/12/KEE (dwar is-sisa), iżda dan il-qafas regolatorju ma ġiex inkorporat 
fir-regolamenti tad-dwana. Madankollu, il-prinċipju għandu jkompli jeżisti fil-forma ta' kliem 
ġenerali minħabba rekwiżiti ta' konvenzjonijiet internazzjonali. 

Emenda 30
Artikolu 158, paragrafu 2

2. Permezz ta’ deroga minn paragrafu 1, 
meta l-awtorizzazzjoni tolqot maħżen tad-

2. Permezz ta’ deroga minn paragrafu 1, 
meta l-awtorizzazzjoni tolqot maħżen tad-
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dwana pubbliku, tista’ tagħti lok li r-
responsabbiltajiet imsemmija f’punti (a) 
jew (b) ta’ paragrafu 1 jaqgħu għal kollox
f’idejn id-detentur tal-proċedura. F’dan il-
każ l-awtoritajiet tad-dwana jistgħu jitolbu 
lid-detentur tal-proċedura biex jagħti 
garanzija bil-għan li jiżguraw li jsir il-ħlas 
ta’ kull ammont dovut lid-dwana u drittijiet 
oħra, b’mod partikulari kif maħsub fid-
dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar il-VAT u s-
sisa, li jistgħu jinteħlu.

dwana pubbliku, tista’ tagħti lok li r-
responsabbiltajiet imsemmija f’punti (a) 
jew (b) ta’ paragrafu 1 jaqgħu għal kollox 
f’idejn id-detentur tal-proċedura. F’dan il-
każ l-awtoritajiet tad-dwana jistgħu jitolbu 
lid-detentur tal-proċedura biex jagħti 
garanzija bil-għan li jiżguraw li jsir il-ħlas 
ta’ kull ammont dovut lid-dwana u drittijiet 
oħra, ( kif maħsub fid-dispożizzjonijiet fis-
seħħ), li jistgħu jinteħlu.

Ġustifikazzjoni

It-test jinkorpora d-dispożizzjonijiet tat-taxxa stipulati fid-Direttivi emendati 77/388/KEE 
(dwar il-VAT) u 92/12/KEE (dwar is-sisa), iżda dan il-qafas regolatorju ma ġiex inkorporat 
fir-regolamenti tad-dwana. Madankollu, il-prinċipju għandu jkompli jeżisti fil-forma ta' kliem 
ġenerali minħabba rekwiżiti ta' konvenzjonijiet internazzjonali. 

Emenda 31
Artikolu 160, paragrafu 3

3. L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu jitolbu 
lid-detentur ta’ l-oġġetti biex jagħti 
garanzija bil-għan li jiżguraw li jsir il-ħlas 
ta’ kull ammont dovut lid-dwana u drittijiet 
oħra, b’mod partikulari kif maħsub fid-
dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar il-VAT u s-
sisa, li jistgħu jinqalgħu. 

3. L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu jitolbu 
lid-detentur ta’ l-oġġetti biex jagħti 
garanzija bil-għan li jiżguraw li jsir il-ħlas 
ta’ kull ammont dovut lid-dwana u drittijiet 
oħra, (kif maħsub fid-dispożizzjonijiet fis-
seħħ) li jistgħu jinteħlu. 

Ġustifikazzjoni

It-test jinkorpora d-dispożizzjonijiet tat-taxxa stipulati fid-Direttivi emendati 77/388/KEE 
(dwar il-VAT) u 92/12/KEE (dwar is-sisa), iżda dan il-qafas regolatorju ma ġiex inkorporat 
fir-regolamenti tad-dwana. Madankollu, il-prinċipju għandu jkompli jeżisti fil-forma ta' kliem 
ġenerali minħabba rekwiżiti ta' konvenzjonijiet internazzjonali. 

Emenda 32
Artikolu 172, paragrafu 1, it-tieni subparagrafu

Meta l-oġġetti jibbenefikaw minn 
eżenzjoni sħiħa mid-dazji fuq l-

Meta l-oġġetti jibbenefikaw minn 
eżenzjoni sħiħa mid-dazji fuq l-
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importazzjoni, huma għandhom, skond id-
dispożizzjonijiet tal-VAT fis-seħħ, 
jibbenefikaw anki mill-eżenzjoni mill-VAT 
fuq l-importazzjoni.

importazzjoni, huma għandhom, skond id-
dispożizzjonijiet fis-seħħ, jibbenefikaw 
anki minn eżenzjoni minn tariffi oħra fuq 
l-importazzjoni.

Ġustifikazzjoni

It-test jinkorpora d-dispożizzjonijiet tat-taxxa stipulati fid-Direttivi emendati 77/388/KEE 
(dwar il-VAT) u 92/12/KEE (dwar is-sisa), iżda dan il-qafas regolatorju ma ġiex inkorporat 
fir-regolamenti tad-dwana. Madankollu, il-prinċipju għandu jkompli jeżisti fil-forma ta' kliem 
ġenerali minħabba rekwiżiti ta' konvenzjonijiet internazzjonali. 

Emenda 33
Artikolu 178, paragrafu 1, punt (b)

b) VAT fuq l-importazzjoni u dazji tas-sisa
kif provduti fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ 
dwar il-VAT u s-sisa;

b) tariffi oħra fuq l-importazzjoni kif 
provduti fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ;

Ġustifikazzjoni

It-test jinkorpora d-dispożizzjonijiet tat-taxxa stipulati fid-Direttivi emendati 77/388/KEE 
(dwar il-VAT) u 92/12/KEE (dwar is-sisa), iżda dan il-qafas regolatorju ma ġiex inkorporat 
fir-regolamenti tad-dwana. Madankollu, il-prinċipju għandu jkompli jeżisti fil-forma ta' kliem 
ġenerali minħabba rekwiżiti ta' konvenzjonijiet internazzjonali. 

Emenda 34
Artikolu 190, paragrafu 4

1.Meta l-oġġetti li mhumiex ġejjin mill-
Komunità huma destinati biex jitilqu mit-
territorju doganali tal-Komunità u ma 
tkunx meħtieġa notifika dwar l-
esportazzjoni mill-ġdid, għandha ssir 
dikjarazzjoni sommarja dwar il-ħruġ fl-
uffiċċju tad-dwana kompetenti, skond 
Artikolu 185. 

1.Meta l-oġġetti li ġejjin mill-Komunità, 
jew dawk li mhumiex ġejjin mill-Komunità 
huma destinati biex jitilqu mit-territorju 
doganali tal-Komunità u ma tkunx 
meħtieġa notifika dwar l-esportazzjoni 
mill-ġdid, għandha ssir dikjarazzjoni 
sommarja dwar il-ħruġ fl-uffiċċju tad-
dwana kompetenti, skond Artikolu 185.

Il-Kummissjoni għandha, skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 196(2), 
tadotta miżuri li jistipulaw sett u format 
tad-data komuni għad-dikjarazzjoni 
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sommarja tal-ħruġ, li jkun fiha d-dettalji 
meħtieġa biex issir analiżi tar-riskju u 
biex il-kontrolli mid-dwana jsiru sew, 
speċjalment għal għanijiet ta' sigurtà u 
saħħa, billi jintużaw, fejn adattat, 
standards internazzjonali u prattiċi 
kummerċjali.

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ta' użu li tintuża l-komitoloġija, minħabba li d-dejta li għandha tiġi pprovduta għad-
dikjarazzjoni sommarja ta' l-importazzjoni diġà ġiet stipulata. B'mod reċiproku, dan għandu 
japplika wkoll għad-dikjarazzjoni sommarja dwar l-esportazzjoni.

Emenda 35
Artikolu 190, paragrafu 2, subparagrafu 2

L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu, 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali, jaċċettaw 
dikjarazzjonijiet sommarji fuq l-
importazzjoni li jsiru permezz ta’ karti, 
dejjem jekk jużaw l-istess livell ta’ 
immaniġjar ta’ riskju bħal dak użat fid-
dikjarazzjonijiet sommarji dwar il-ħruġ 
billi jużaw teknika ta’ ipproċessar ta’ data 
elettronika u billi jintlaħqu l-ħtiġijiet 
marbuta mal-qsim ta’ dik id-data ma’ 
uffiċċji oħra tad-dwana.

2a. L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu, 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali, jaċċettaw 
dikjarazzjonijiet sommarji fuq l-
importazzjoni li jsiru permezz ta’ karti, 
dejjem jekk jużaw l-istess livell ta’ 
immaniġjar ta’ riskju bħal dak użat fid-
dikjarazzjonijiet sommarji dwar il-ħruġ 
billi jużaw teknika ta’ ipproċessar ta’ data 
elettronika u billi jintlaħqu l-ħtiġijiet 
marbuta mal-qsim ta’ dik id-data ma’ 
uffiċċji oħra tad-dwana.

L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu 
jippermettu li d-dikjarazzjoni sommarja 
dwar l-esportazzjoni tiġi sostitwita 
b'notifika akkumpanjata b'aċċess għad-
dejta tad-dikjarazzjoni sommarja  
miżmuma fis-sistema kompjuterizzata ta' 
l-operatur ekonomiku.  

Ġustifikazzjoni

Aġġustament fl-innumerar tat-test.

Emenda 36
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Artikolu 190, paragrafu 3a (ġdid)

3 a. Meta d-dikjarazzjoni sommarja dwar 
l-esportazzjoni tkun magħmula minn 
persuna li mhix l-operatur tal-mezz tat-
trasport li permezz tiegħu l-oġġetti 
joħorġu mit-territorju doganali 
Komunitarju, dan l-operatur għandu - fil-
limitu ta' żmien msemmi fl-Artikolu 186 
(c)- jagħmel, ma' l-uffiċċju  tad-dwana 
xieraq, notifika tat-tluq fil-forma ta' 
manifest, nota tad-dispaċċ jew karta tat-
tagħbija li tinkludi l-informazzjoni 
neċessarja biex tagħmilha possibbli li l-
oġġetti kollha trasportati li se jkunu 
koperti mid-dikjarazzjoni sommarja dwar 
l-esportazzjoni, jiġu identifikati. 
Il-Paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandu 
japplika, mutatis mutandis, għall-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu.   
Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
196(2), il-Kummissjoni għandha taddotta 
miżuri li jispeċifikaw: 
(a) l-informazzjoni li għandha tintwera 
fin-notifika tat-tluq, 
(b) it-termini u l-kundizzjonijiet li 
skondhom jista' jitneħħa jew jiġi aġġustat 
ir-rekwiżit li ssir notifika tat-tluq,
(c) ir-regoli dwar l-eċċezzjonijiet u l-
aġġustamenti awtorizzati għal-limitu ta' 
żmien imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta' 
dan il-paragrafu,
(d) l-uffiċċju tad-dwana kompetenti fejn 
għandha ssir, jew ssir disponibbli, in-
notifika tat-tluq.
Dan li ġej għandu jitqies b'konnessjoni 
ma' l-adozzjoni tal-miżuri msemmija 
hawn fuq:
(a) iċ-ċirkustanzi partikulari,
(b) l-applikazzjoni tal-miżuri għal ċerti 
tipi ta' moviment ta' oġġetti, modi ta' 
trasport u operaturi ekonomiċi,
(c) il-ftehimiet internazzjonali li jistipulaw 
dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mas-
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sigurtà.

Ġustifikazzjoni

Dawn huma l-istess dispożizzjonijiet bħal dawk relatati mad-dikjarazzjoni sommarja dwar l-
importazzjoni. 

Emenda 37
Artikolu 193

Relief from export duties on account of 
special circumstances

Il-Kummissjoni għandha, skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 196(2), 
tadotta miżuri li jistipulaw il-każijiet li 
fihom, u l-kundizzjonijiet li bihom, 
għandha tingħata eżenzjoni fuq id-dazji 
ta’ l-esportazzjoni minħabba ċirkustanzi 
speċjali meta l-oġġetti jkunu esportati.
Meta jiġu adottati dawn il-miżuri, għandu 
jitqies il-ftehim internazzjonali, l-istatus 
tal-persuna konċernata u n-natura ta’ l-
oġġetti.

Imħassar

Ġustifikazzjoni

Din it-tħassira qed issir minħabba l-fatt li r-Regolament (KE) Nru 918/83 li ħoloq sistema 
Komunitarja ta' ħelsien minn dmirijiet doganali se jibqa' fis-seħħ.

Emenda 38
Artikolu 198, subparagrafu 1

Regolamenti (KEE) Nru 918/83, (KEE) 
Nru 3925/91, (KEE) Nru 2913/92, (KE) 
Nru 82/2001 u (KE) Nru 1207/2001 huma 
hawnhekk revokati.

Regolamenti (KEE) Nru 3925/91, (KEE) 
Nru 2913/92, (KE) Nru 82/2001 u (KE) 
Nru 1207/2001 huma hawnhekk revokati.

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza hija mħassra minħabba l-fatt li r-Regolament (KE) Nru 918/83 li ħoloq 
sistema Komunitarja ta' ħelsien minn dmirijiet doganali se jibqa' fis-seħħ.



PR\628050MT.doc PE 376.600v01-0026/30 PR\628050MT.doc

MT



PR\628050MT.doc PE 376.600v01-0027/30 PR\628050MT.doc

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kodiċi Doganali1, tas-sena 1992, jipprovdi qafas legali komuni għall-applikazzjoni komuni 
tar-regoli ta' l-Unjoni Doganali, u jikkonsolida l-leġiżlazzjoni doganali komuni f'test wieħed. 
Minħabba t-tibdiliet radikali li seħħew fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali (użu dejjem 
ikbar ta' teknoloġiji ta' l-informatika u skambji ta' dejta elettronika) u minħabba li l-Kodiċi ma 
żammx il-pass ma' l-żviluppi fil-ħidmiet li l-awtoritajiet tad-dwana huma mistennija li 
jagħmlu, wasal iż-żmien li l-Kodiċi jiġi modernizzat.

F'dan l-isfond, u fil-kuntest ta' l-Istrateġija ta' Liżbona, il-proposta għal regolament (li ġiet 
ppreżentata mill-Kummissjoni fit-30 ta' Novembru 20052) għandha tiġi kkunsidrata. Dan 
huwa test kompletament preskrittiv li jikkostitwixxi għaġna ġdida u sħiħa tal-kodiċi eżistenti, 
u li hija intenzjonata li tissimplifika l-leġiżlazzjoni u l-proċeduri tad-dwana kemm għall-
operaturi ekonomiċi kif ukoll għall-amministrazzjoni tad-dwana, bil-għan li jitnaqqsu l-
ispejjeż tax-xogħol tad-dwana u li jintlaħqu l-isfidi li jinvolvu l-attivitajiet ta' kummerċ u 
dawk li għandhom x'jaqsmu ma' sikurezza u sigurtà, azzjoni biex tiġi miġġielda l-
falsifikazzjoni, il-ħasil tal-flus, il-protezzjoni tas-saħħa u ta' l-ambjent, fost affarijiet oħra. 

Il-Kodiċi Doganali Komuni ġdid mhux biss jissimplifika ċerti proċeduri - jagħmel tibdiliet 
fundamentali f'ċerti aspetti tal-liġi tad-dwana. B'konnessjoni ma' dan, il-proposta għal 
regolament ma tistax tiġi diżassoċjata mill-proposta relatata mad-dwana mingħajr karti 
(magħrufa bħala 'e-dwana'). Jekk dik is-sistema taħdem tajjeb, ikun possibbli li jiġu applikati 
l-proċeduri l-ġodda stipulati fil-Kodiċi Doganali Modernizzat.

Fost il-200 artikolu tal-Kodiċi Doganali Modernizzat, l-innovazzjonijiet qajjmu reazzjonijiet 
qawwija fl-Istati Membri - kemm fost il-gvernijiet kif ukoll fost dawk li jaħdmu fis-settur.

Dawn il-punti partikularment delikati huma dawk li aħna ġejna mitluba nqisu, bil-għan li 
nfittxu qbil li jkun qies l-interessi tal-partijiet kollha, filwaqt li ma jintilifx is-sens ta' l-
oġġettiv aħħari: li jiġu ssimplifikati r-regolamenti tad-dwana u li jiġu strutturati b'mod aktar 
effettiv, bil-għan li jagħmlu l-amministrazzjoni doganali tal-Komunità aktar effettiva u li 
jipproteġu l-moviment sikur tal-kummerċ internazzjonali.

Il-kwistjonijiet prinċipali li dwarhom hemm nuqqas ta' qbil huma r-rappreżentazzjoni 
doganali, l-istatus ta' 'operatur awtorizzat', l-iżdoganar ċentralizzat u l-użu sistematiku tal-
komitoloġija.

(1) Operaturi ekonomiċi awtorizzati

Din id-dispożizzjoni ġiet introdotta permezz tar-Regolament 648/2005 - magħrufa bħala 'l-
emenda tas-sigurtà'3 - li sservi biex tistabbilixxi sistema elettronika ta' dikjarazzjonijiet ta' 

  
1 Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi il-Kodiċi Doganali tal-Komunità u r-Regolament 
tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 li joħloq id-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill
2 KUMM(2005) 608 finali
3 Regolament tal-Parlament u tal-Kunsill (KE) Nru 648/2005 (ĠU L117, 4 ta' Mejju 2005, p. 13)
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qabel it-tluq u ta' qabel il-wasla, u tistabbilixxi profil Komunitarju ta' l-analiżi tar-riskju, bil-
għan li tagħmel it-territorju aktar sikur. Hija tfasslet b'rispons għat-talbiet li saru mill-Istati 
Uniti lill-komunità internazzjonali wara l-attakki terroristiċi tal-11 ta' Settembru 2001, u hija 
r-rispons speċifiku tal-Komunità Ewropea, flimkien mat-twaqqif ta' qafas preskrittiv mill-
Organizzazzjoni Dinjija Tad-Dwana.  Din id-dispożizzjoni partikulari ġiet introdotta biex 
iżżid il-faċilitajiet għall-operaturi bħala kumpens għat-toqol ġdid li tpoġġa fuqhom bħala 
riżultat tal-bżonn li jitqiesu kwistjonijiet ta' sigurtà.

Ir-Regolament 648/2005 bħalissa qed jiġi diskuss bil-għan li jitfasslu regoli għall-
implimentazzjoni tiegħu (regoli li għandhom jidħlu fis-seħħ fis-sajf tas-sena 2006). Dan 
għandu effett li jgħawweġ id-dibattitu, minħabba li l-partijiet konċernati jonqsu milli 
jiddistingwu bejn il-proposta ġdida għal regolament, u d-diskussjonijiet dwar ir-regoli ta' 
implimentazzjoni. Apparti dan, ħadd għadu ma jaf x'benefiċċji ġenwini jistgħu joħorġu mill-
istatut ta' 'operatur ekonomiku awtorizzat'.

L-Artikolu 5a tar-Regolament jinkludi fih referenza għal żewġ status għal operaturi 
ekonomiċi awtorizzati - li jistgħu jinżammu t-tnejn fl-istess waqt.

Fl-interess taċ-ċarezza, ir-rapporteur ippreżentat emendi bil-għan li tiżgura li dawn iż-żewġ 
status jiġu identifikati b'mod speċifiku fi ħdan il-Kodiċi Doganali ġdid. 

Minħabba li l-operaturi ekonomiċi mhumiex konxji tal-benefiċċji ġenwini ta' dawn iż-żewġ 
status, il-proposta tal-Kummissjoni għamlet ftit distinzjonijiet rigward, b'mod partikulari, il-
garanzija komprensiva (Artikolu 67).  Madankollu, minħabba li din l-awtorizzazzjoni kienet 
disponibbli għall-operaturi ekonomiċi kollha, ir-rapporteur tippreferi li terġa' ddaħħal ir-
regola eżistenti. 

(2) Intitolament għal rappreżentazzjoni tad-dwana - Artikolu 11

Fil-verżjoni kurrenti tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità, l-Istati Membri jistgħu, skond l-
Artikolu 5, iżommu waħda miż-żewġ forom ta' rappreżentazzjoni (diretta jew indiretta) għall-
aġenti tal-kummissjoni doganali stabbiliti fit-territorju tagħhom. Din l-okkupazzjoni teżisti 
f'ħafna mill-Istati Membri, bl-eċċezzjoni tal-Ġermanja u tar-Renju Unit.
Din il-possibilità tneħħiet fil-Kodiċi Doganali Modernizzat. 

Ir-rapporteur taqbel mal-Kummissjoni, li ssostni li f'ambjent elettroniku dan mhuwiex 
kompatibbli mal-prinċipji ta' Suq Wieħed, skond liema prinċipji, il-fornituri ta' servizzi fi 
kwalunkwe Stat Membru għandhom ikunu jistgħu jagħmlu l-attivitajiet tagħhom fil-Komunità 
kollha.  

L-intitolament għal rappreżentazzjoni doganali għandu, għaldaqstant, jinfetaħ, u definizzjoni 
ta' 'rappreżentazzjoni doganali' hija inkluża f'Artikolu 4.

F'ħafna pajjiżi, madankollu, l-użu ta' aġent tad-dwana huwa tradizzjonali u ta' benefiċċju kbir 
għal negozji żgħar. Għaldaqstant, ir-rapporteur tqis li r-rappreżentanti doganali għandhom 
jiġu akkreditati, għal liema raġuni għandhom juru sitwazzjoni finanzjarja soda, u integrità u 
kompetenza professjonali.  
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Ir-rappreżentanti doganali se jkollhom ukoll l-għażla li jkollhom status ta' 'operaturi 
ekonomiċi awtorizzati'.

(3) L-iżdoganar ċentralizzat 

Din il-proposta tintroduċi kunċetti ġodda, li l-benefiċċji tagħhom għall-futur imbiegħed 
għalissa għadhom mhumiex ċari. Hemm referenza għall-iżdoganar ċentralizzat (msemmi fil-
premessa 27) li jinvolvi l-possibilita li l-operatur jagħti l-informazzjoni darba biss ('tieqa 
waħda') u 'interface' wieħed (msemmi fi premessa 7).  

L-iżdoganar ċentralizzat ifisser li l-post fejn issir id-dikjarazzjoni doganali jista' jkun 
differenti mill-post fejn ikunu qegħdin l-oġġetti. Dan huwa possibbli għax l-operaturi 
għandhom aċċess għal interface wieħed (fejn l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jaqdu 
f'darba l-obbligi tagħhom rigward id-dikjarazzjonijiet li jridu jsiru lill-awtoritajiet doganali u 
lill-aġenziji oħra tal-gvern - veterinarji, saħħa tal-pjanti, eċċ. - billi jużaw mezzi li huma 
aċċessibbli b'mod permanenti fil-post tagħhom stess) u l-oġġetti jiġu ċċekkjati mill-
awtoritajiet konċernati fl-istess ħin u fl-istess post. Dan huwa dak li jfisser 'tieqa' waħda.

Hemm numru ta' mistoqsijiet fir-rigward ta' din l-idea ta' żdoganar ċentralizzat:

- L-iżdoganar ċenralizzat ikollu effett fuq l-ammonti miġbura minn kull Stat Membru u 
għalhekk fuq is-sehem (25%) tad-drittijiet doganali li jirċievu l-Istati Membri permezz 
ta' ġbir ta' tariffi.  Dan huwa marbut mal-kwistjoni li l-operazzjonijiet ta' żdoganar 
elettroniku jsir bla ħlas (Artikolu 32), minħabba li biex jitħallsu lura l-ispejjeż li 
jinvestu l-operaturi, l-operazzjonijiet żdoganali bla ħlas isiru r-regola, u jkunu biss 
ċerti servizzi speċifiċi ħafna li jkunu bil-ħlas.

- L-iżdoganar ċentralizzat jagħmilha possibbli li tinħoloq il-kompetizzjoni bejn l-
amministrazzjonijiet ta' l-Istati Membri, iżda dawn l-istess amministrazzjonijiet ser 
jonqsilhom id-dħul li ma jiksirx ir-regoli tas-suq intern. Apparti hekk, dan id-dħul 
jipprovdi fondi għall-kompjuterizzazzjoni fi ħdan l-amministrazzjonijiet, u t-telfa ta' 
dan ir-riżors jista' jdewwem l-introduzzjoni ta' faċilitajiet ta' kompjuters. 

- Jekk b'mod partikulari, l-attivitajiet ta' kontroll tad-dwana ma jkunux armonizzati, l-
iżdoganar ċentralizzat jista' jwassal għal konċentrazzjoni ta' attività kummerċjali 
f'pajjiżi li jkunu attraenti li jkollhom ħafna kapaċità, u jwasslu għal devjazzjoni ta' l-
oġġetti fuq skala kbira.

Minħabba li hija konxja tat-telf finanzjarju li jseħħ jekk l-iżdoganar isir kompletament bla 
ħlas, ir-rapporteur bħalissa tippreferi li l-iċċekkjar doganali għandu bħala regola ġenerali jkun 
bla ħlas, iżda tħalli miftuħa l-possibilità li servizzi oħra jista' jkun li jkunu bi ħlas.

Madankollu, il-Kummissjoni trid tiżgura li l-attivitajiet ta' kontroll ta' l-iżdoganar jiġu 
armonizzati, biex ma tinkoraġixxix il-konċentrazzjoni ta' attività kummerċjali f'pajjiżi b'ħafna 
kapaċità u biex ma tiddevjax il-kummerċ.
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(4) Il-punt safejn jilħqu d-dispożizzjonijiet relatati ma' komitoloġija

Fit-test, l-artikoli sikwit jagħmlu referenza għal Artikolu 196(2), li jirrigwarda l-użu tal-
kumitat responsabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni. Bħalissa, id-dispożizzjonijiet kollha 
relatati ma' l-applikazzjoni tal-Kodiċi huma mingħajr eċċezzjoni adottati wara li l-proposti tal-
Kummissjoni jiġu kkunsidrati minn kumitat li jopera skond il-proċedura tar-'regolament'.  
Skond l-Artikolu 196 tal-proposta għal Kodiċi Modernizzat, fil-futur għandha tintuża 
proċedura aktar flessibbli bil-għan (skond il-Kummissjoni) li jitħaffef ix-xogħol tad-diversi 
setturi fi ħdan il-Kumitat tal-Kodiċi Doganali u li jagħmlu x-xogħol aktar effettiv.  
Għaldaqstant huwa propost li l-miżuri ta' implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura ta' mmaniġġjar; meta donnu hemm punt li jitfasslu linji gwida 
jew noti ta' spjegazzjoni, dawn għandhom jiġu adottati skond il-proċedura ta' konsultazzjoni 
(Artikolu 7).

Fl-opinjoni tar-rapporteur, id-daqs kif ukoll in-nuqqas ta' qafas ta' dawn il-kumitati jfisser li l-
leġiżlatur tal-Komunità m'għadx għandu rwol.

Dan huwa suġġett tekniku ħafna u r-rapporteur tapprezza l-valur ta' proċedure tali - għalkemm 
hemm nuqqas ċar ta' viżibilità f'dak li għandu x'jaqsam mal-Parlament.

Madankollu, id-diskussjoni riċenti dwar il-komitoloġija (l-adozzjoni tal-Parlament tar-rapport 
Corbett f'Ġunju 2006 u d-deċiżjoni li temenda d-deċiżjoni tal-Kunsill 1999/168/KE tat-28 ta' 
Jannar 1999) se jagħmilha possibbli li fi stadju aktar tard, wieħed imur lura għal dan il-punt. 

(5) Punti oħra indirizzati

L-emendi l-oħra mressqa mir-rapporteur għandhom x'jaqsmu b'mod partikulari ma' 
kwistjonijiet fiskali, u sa punt li ma kienx ġie deċiż meta ġie adottat ir-Regolament 648/2005 
(dwar il-persuna responsabbli għad-dikjarazjoni sommarja ta' l-importazzjoni).

Konklużjoni

Fuq ċerti punti huwa diffiċli ħafna li tittieħed pożizzjoni, minħabba li ċerti dispożizzjonijiet se 
japplikaw biss fil-futur u b'konnessjoni ma' l-amministrazzjoni doganali 'mingħajr karti'. 
Tul ir-rapport tagħha, ir-rapporteur ippruvat tirrikonċilja l-interessi tad-diversi partijiet 
involuti.


