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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 ghal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li temenda 
r-Regolament (KE) Nru 515/97 tal-Kunsill dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet 
amministrattivi ta' l-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn ta' l-aħħar u l-
Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u 
agrikoli
(COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0866)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 135 u 280 tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0033/2007),

– 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 u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A6-0000/2007),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta 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 tal-Parlament

Emenda 1
ĊITAZZJONI 4 b (ġdida)

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data (EDPS)1,
____________________
1 ĠU C 94, 28.4.2007, p. 3.

  
1 Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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Ġustifikazzjoni

Żieda konformi mal-karattru obbligatorju ta' l-art.28 (2) ta' Reg.45/2001, li jitlob 
konsultazzjoni ma' l-EDPS

Emenda 2
PREMESSA 12

(12) Għandha tinħoloq infrastruttura 
permanenti fi ħdan il-Kummissjoni, li 
tippermetti li jsiru operazzjonijiet doganali 
konġunti matul is-sena kalendarja kollha u 
li tilqa', għaż-żmien neċessarju, għat-
twettiq ta' operazzjoni partikolari waħda 
jew iktar, rappreżentanti ta' Stati Membri, 
kif ukoll, jekk ikun hemm bżonn, ta' uffiċjali 
ta' koordinazzjoni ta' pajjiżi terzi, ta' 
organizzazzjonijiet u aġenziji Ewropej jew 
internazzjonali, partikolarment il-Europol 
u l-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwani 
(ODD) u l-Interpol.

(12) Għandha tinħoloq infrastruttura 
permanenti fi ħdan il-Kummissjoni, li 
tippermetti li jiġu kkoordinati
operazzjonijiet doganali konġunti matul is-
sena kalendarja kollha u li jiġu ospitati, 
rappreżentanti ta' Stati Membri, kif ukoll, 
jekk ikun hemm bżonn, ta' uffiċjali ta' 
koordinazzjoni ta' pajjiżi terzi, ta' 
organizzazzjonijiet u aġenziji Ewropej jew 
internazzjonali, partikolarment il-Europol 
u l-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwani 
(ODD) u l-Interpol għaż-żmien neċessarju, 
għat-twettiq ta' operazzjoni partikolari 
waħda jew iktar.

Ġustifikazzjoni

Terminu aktar adattat għall-irwol ta' koordinament tal-Kummissjoni

Emenda 3
PREMESSA 12 A (ġdida)

(12a) Sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet 
ta' superviżojni relatati mas-CIS, l-EDPS 
għandu jsejjaħ laqgħa ma' l-awtoritajiet 
nazzjonali għall-kontroll tal-ħarsien tad-
data ta' l-anqas darba fis-sena.

Ġustifikazzjoni

Tipprovdi konsistenza ma' l-emendi 8 u 9

Emenda 4
PREMESSA 17 A (ġdida)

(17a) Skambji ta' data ma' pajjiżi terzi 
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rregolati minn dan ir-Regolament 
għandhom ikun suġġetti għal verifika bill-
quddiem li r-regoli tal-protezzjoni tad-
data fil-pajjiż reċipjent, b'mod partikolari 
fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data 
personali, joffru livell ta' protezzjoni 
ekwivalenti għal dak offrut mir-regoli ta' 
l-UE.   

Ġustifikazzjoni

Pajjiżi terzi li jiksbu data minn Stati Membri ta' l-UE fil-qafas ta' kooperazzjoni doganali 
għandhom ikunu f'pużizzjoni li jiggarantixxu standards xierqa ta' protezzjoni ta' data 
komparabbli ma' l-istandards ta' l-UE. Premessa marbuta ma' l-aħħar paragrafu ta' l-art. 19 
(ġdid)

Amendment 5
ARTIKOLU 1, PUINT 3

Artikolu 15, paragrafu 2 (Regolament (KE) Nru 515/97)

2. L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat 
Membru jistgħu wkoll jikkomunikaw l-
informazzjoni li tikkonċerna l-
operazzjonijiet li jmorru kontra jew li 
jidhru li jmorru kontra l-leġiżlazzjoni 
doganali u agrikola, progressivament jew 
f'intervalli regolari, f'format strutturat 
jew mhux strutturat.

2. L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat 
Membru jistgħu wkoll jikkomunikaw l-
informazzjoni li tikkonċerna l-
operazzjonijiet li jmorru kontra jew li 
jidhru li jmorru kontra l-leġiżlazzjoni 
doganali jew agrikola.

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tat-test

Emenda 6
ARTIKOLU 1, PUNT 14

Artikolu 36, paragrafu 2, subparagrafu 2 (Regolament (KE) Nru 515/97)

(14) Fl-Artikolu 36(2), l-aħħar sentenza
għandha tinbidel bit-test li ġej:

(14) It-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu
36(2) qed jinbidel b'dan li ġej:

Fi kwalunkwe każ, l-aċċess huwa projbit
lil kwalunkwe persuna li d-data tagħha hija 
jew mhijiex ipproċessata matul il-perjodu li 
fih jitwettqu l-azzjonijiet għall-għanijiet ta' 
l-osservazzjoni u ta' rappurtar jew ta' 
sorveljanza diskreta kif ukoll matul il-

Fi kwalunkwe każ, l-aċċess jista' jkun
projbit lil kwalunkwe persuna li d-data
tagħha hija pproċessata matul il-perjodu li 
fih jitwettqu l-azzjonijiet għall-għanijiet ta' 
l-osservazzjoni u ta' rappurtar jew ta' 
sorveljanza diskreta kif ukoll matul il-
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perjodu li fih tkun qed issir l-analiżi 
operattiva tad-data jew l-investigazzjoni.

perjodu li fih tkun qed issir l-analiżi 
operattiva tad-data jew l-investigazzjoni

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi assigurata konsistenza mar-Regolament 45/2001 li jikkonċerna l-aċċess għad-data 
personali

Emenda 7
ARTIKOLU 1, PUNT 15, PUNT (A)

Artikolu 37, paragrafu 2 (Regolament (KE) Nru 515/97)

2. Kwalunkwe persuna tista' titlob lil 
kwalunkwe awtorità ta' superviżjoni 
prevista fl-Artikolu 28 tad-Direttiva 
95/46/KE jew lill-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data previst fl-
Artikolu 41(2) tar-Regolament (KE) Nru 
45/2001, skond jekk id-data kinitx inkluża 
fis-SID minn Stat Membru jew mill-
Kummissjoni, biex ikollha aċċess għad-
data personali li tikkonċernaha biex 
tivverifika li d-data hija preċiża u biex issir 
taf għalxiex kienet qed tintuża. Dan id-dritt 
huwa rregolat rispettivament bil-liġijiet, ir-
regolamenti u l-proċeduri ta' l-Istat 
Membru li fih issir it-talba u bir-
Regolament (KE) Nru 45/2001. Jekk din 
id-data tkun ġiet imdaħħla minn Stat 
Mmebru ieħor jew mill-Kummissjoni, il-
verifika ssir b'kollaborazzjoni mill-qrib ma' 
l-awtorità ta' kontroll nazzjonali ta' dan l-
Istat Membru jew mal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

2. Kwalunkwe persuna tista' titlob lil 
kwalunkwe awtorità ta' superviżjoni 
prevista fl-Artikolu 28 tad-Direttiva 
95/46/KE jew lill-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data previst fl-
Artikolu 41(2) tar-Regolament (KE) Nru 
45/2001 biex ikollha aċċess għad-data
personali li tikkonċernaha biex tivverifika 
li d-data hija preċiża u biex issir taf 
għalxiex kienet qed tintuża. Dan id-dritt 
għandu jkun irregolat bil-liġijiet, ir-
regolamenti u l-proċeduri ta' l-Istat 
Membru li fih issir it-talba jew bir-
Regolament (KE) Nru 45/2001, skond il-
każ. Jekk din id-data tkun ġiet imdaħħla 
minn Stat Mmebru ieħor jew mill-
Kummissjoni, il-verifika għandha ssir 
b'kollaborazzjoni mill-qrib ma' l-awtorità 
ta' kontroll nazzjonali ta' dan l-Istat 
Membru jew mal-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun assigurata konsistenza mat-talba ta' aċċess għad-data personali

Emenda 8
ARTIKOLU 1, PUNT 15, PUNT (A A) (ġdid)

Artikolu 37, paragrafu 3 a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 515/97)

(aa) Il-paragrafu 3a li ġej għandu jiġi 
inserit: 



PR\670659MT.doc 9/13 PE 390.543v01-00

MT

"3a. Il-Kontrollur Ewropew għall-
Ħarsien tad-Data ser iwettaq superviżjoni 
tal-konformità tas-CIS mar-Regolament 
(KE) Nru. 45/2001."

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi rikonoxxut l-irwol superviżorju ta' l-EDPS fir-rigwards tas-CIS, f'konsistenza mar-
Reg. 45/2001

Emenda 9
ARTIKOLU 1, PUNT 15, PUNT (B A) (ġdid)

Artikolu 37, paragrafu 4a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 515/97)

(ba) Il-paragrafu 4a li ġej għandu jiġi 
inserit: 
"4a. Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data għandu jsejjaħ 
laqgħa ma' l-awtoritajiet nazzjonali għall-
kontroll tal-protezzjoni tad-data ta' l-
anqas darba fis-sena.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi assigurata l-koordinazzjoni ma' l-EDPS u l-awtoritajiet nazzjonali ta' kontroll

Emenda 10
ARTIKOLU 1, PUNT 20, PUNT (B)

Artikolu 43, paragrafu 5 (Regolament (KE) Nru 515/97)

(b) fil-paragrafu 5, it-tielet sentenza, il-
kliem "L-Ombudsman riferut fl-Artikolu 
37(4)" għandhom jinbidlu bil-kliem: "il-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data previst fl-Artikolu 41(2) tar-
Regolament (KE) Nru 45/2001".

(b) Il-paragrafu 5 għandu jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:

"Il-Kumitat, flimkien mal-grupp ta' 
superviżjoni msemmi fl-Artikolu ..., 
għandu jeżamina l-problemi kollha 
relatati ma' l-operazzjoni tas-CIS li 
jiltaqgħu magħhom l-awtoritajiet 
nazzjonali ta' kontroll imsemmija fl-
Artikolu 37. Il-kumitat għandu jiltaqa' fil-
formazzjoni ad hoc tiegħu ta' l-anqas 
darba fis-sena."
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Ġustifikazzjoni

Isegwi l-mudell adottat għat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen 
(SIS II)
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NOTA SPJEGATTIVA

L-għan ta' dan ir-regolament huwa li jaġġorna r-Regolament tal-Kunsill (EC) 515/97 tat-13 ta' 
Marzu 1997 eżistenti biex ikun konformi mal-poteri l-ġodda Komunitarji fil-qasam tal-
kooperazzjoni doganali, filwaqt li fl-istess waqt isaħħaħ il-kooperazzjoni u l-iskambju tad-
data bejn l-Istati Membri u bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. 

Minkejja li l-prevenzjoni tal-frodi kontra d-dwana Komunitarja u l-leġiżlazzjoni dwar il-
biedja kisbet riżultati tajbin wara l-introduzzjoni tar-Regolament 515/97, jeżistu numru ta' 
raġunijiet li jirrikjedu emenda għal dak ir-Regolament, mhux lanqas minħabba l-aħħar 
darbtejn li kien hemm tkabbir fl-UE, li ċaqalqu u firxu konsiderevolment l-konfini ta' l-art u 
tal-baħar ta' l-Unjoni Ewropea.  Numru ta' kwistjonijiet ta' ħarsien ta' data, b'mod partikolari 
dispożizzjonijiet dwar il-kontroll ta' data personali pproċessata fi ħdan is-CIS, ġew ukoll 
indirizzati u ttrattati fid-dettal mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (l-EDPS)1

fl-opinjoni tiegħu tat 22 ta' Frar 2007.  Bl-istess mod, il-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri ħarġet 
opinjoni fil-21 ta' Marzu 20072.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 ipprovda l-bażi legali għal talbiet għal għajnuna 
bejn l-awtoritajiet Doganali ta' l-Istati Membri sabiex jiġġieldu kontra l-irregolaritajiet u l-
frodi, u wassal għall-ħolqien ta' bażi ta' data speċifika - is-Sistema ta' Informazzjoni Doganali 
(CIS) - li llum tgħaqqad 1500 terminal ma' 3000 utent akkreditat fis-27 Stat Membru kollha, u 
b'hekk ippermettiet lill-awtoritajiet amministrattivi rilevanti sabiex javżaw lill-isħab Ewropej 
tagħhom dwar kwalunkwe riskju jew suspett ta' operazzjoniiet irregolari.  Din il-proposta għal 
Regolament timmira li żżid il-funzjonalità tas-CIS, billi toħloq Direttorju Ewropew tad-Data 
(EDD) addizzjonali li jirrifletti l-movimenti ta' kontejners u mezzi ta' trasport, kif ukoll ta' 
merkanzija u persuni kkonċernati. Barra minn hekk, il-Bażi ta' Data ta' Identifikazzjoni tal-
Fajls tad-Dwana (FIDE), oriġinarjament maħluqa mill-Istati Membri għall-iskambju ta' 
informazzjoni fi ħdan it-tielet pilastru, issa tidħol taħt il-Liġi Komunitarja, u b'hekk isservi 
kemm għall-immoniterjar ta' l-azzjonijiet Komunitarji u kif ukoll għat-talbiet tat-tielet 
pilastru.

Filwaqt li l-iffaċilitar tal-kummerċ huwa element essenzjali tal-politika kummerċjali ta' l-UE, 
dan huwa dejjem fil-periklu li jiġi sfruttat mill-kriminalità ekonomika u finanzjarja 
internazzjonali:  l-organizzazzjonijiet tal-frodi jevadu l-kontrolli u l-ħlas ta' dazji, 
jibbenefikaw minn tnaqqis jew sospensjonijiet ta' dazji mingħajr ma jkunu intitolati għalihom, 
u - min-naħa tan-nefqa - jidhru li jiffukaw fuq ħlasijiet ta' rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta' 
prodotti agrikoli u prodotti pproċessati li jħallu t-territorju doganali tal-Komunità. Dawn l-
azzjonijiet jistgħu jirriżultaw f'telf finanzjarju sostanzjali għall-Komunitajiet Ewropej, għaliex 
id-dazji doganali fuq l-importazzjoni, id-dazji agrikoli u l-VAT fuq l-importazzjoni, li jiġbru 
l-Istati Membri meta l-formalitajiet doganali jitlestew, jiġġeneraw parti sostanzjali mid-dħul 
fil-baġit Komunitarju.  

Din il-proposta għal Regolament tipprovdi wkoll aġġornamenti legali u tekniċi f'numru ta' 
oqsma, b'mod partikolari: 

  
1 Bi qbil mar-Reg. 45/2001 l-EDPS ħa post l-Ombudsman Ewropew għal kwistjonijiet ta' ħarsien tad-data.
2 ĠUJ C101 ta' l- 4.5.2007, paġna 4
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- L-Adattament tad-definizzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali għall-konvenzjoni Napli II1

- L-iskambju awtomatiku tad-data mingħajr il-ħtieġa ta' talba bil-quddiem mill-Istati Membri 
li jirċievu d-data
- Is-simplifikazzjoni tal-proċedura sabiex data riċevuta minn Stat Membru ieħor, tingħata lill-
pajjiż terz, bil-kunsens ta' dak ta' l-ewwel
- Il-permess ta' l-użu tas-CIS għal raġunijiet strateġiċi u operazzjonali

Rigward il-proċeduri ta' komitoloġija: ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 515/97 oriġinali kien 
ibbażat fuq l-Art. 43 u 235 tat-Trattat u adottat permezz tal-proċedura ta' konsultazzjoni, 
filwaqt li l-att li jemenda (bbażat fuq l-Art. 135 u 280 tat-Trattat) ser jgħaddi minn proċedura 
ta' kodeċiżjoni.Billi dan ta' l-aħħar huwa mmirat li jemenda inter alia l-Artikolu 43 tar-
Regolament, li jistabbilixxi kumitat ta' komitoloġija, jidher li hemm bżonn ta' adattazzjoni ta' 
l-Artikoli 23, 25 u 43 f'konformità mal-qafas il-ġdid ta' komitoloġija .   

  
1 Att tal-Kunsill 98/C 24/01 tat-18 ta' Diċmebru 1997 li jfassal, fuq il-bażi ta' l-Artikolu K3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropej, il-Konvenzjoni dwar l-għajnuna u l-kooperazzjoni reċiproċi bejn l-amministrazzjonijiet 
doganali [Ġurnal Uffiċjali C 24 tat-23.01.1998].



PR\670659MT.doc 13/13 PE 390.543v01-00

MT


	670659mt.doc

