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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li d-dħul mid-dazji doganali huma parti importanti mir-riżorsi proprji 
tradizzjonali tal-UE, li jirrappreżentaw, flimkien mat-taxxi fuq iz-zokkor, 
€16,777,100,000 għas-sena 2011, u li sistema doganali effiċjenti hija ta’ importanza 
ewlenija fir-rigward tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE; jenfasizza li 
operazzjoni doganali korretta għandha konsegwenzi diretti f’termini ta’ kalkolu tat-taxxa 
tal-valur miżjud, li hija sors ieħor importanti ta’ dħul għall-baġit tal-UE; 

2. Jenfasizza li l-prevenzjoni effikaċi ta’ irregolaritajiet u frodi fil-qasam doganali permezz 
ta’ kontrolli xierqa ma tiżgurax biss il-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, iżda 
għandha wkoll konsegwenzi important għas-Suq Intern, billi telimina l-vantaġġ inġust li 
jieħdu l-operaturi ekonomiċi li ma jħallsux dazju kemm suppost, jew li fid-dwana 
jiddikjaraw valur aktar baxx minn dawk li jimxu kif suppost;

3. Ifakkar li l-għan tal-Kummissjoni huwa li ġġiegħel lill-amministrazzjonijiet doganali 
nazzjonali jaġixxu bħala entità waħda, li tiżgura li l-kontrolli jagħtu l-istess riżultati f’kull 
punt tat-territorji doganali tal-Unjoni1; jenfasizza li dan ma jistax jintlaħaq mingħajr 
komunikazzjoni u sistemi ta’ skambju ta’ informazzjoni interoperabbli fil-livell tal-Istati 
Membri u tal-Kummissjoni; jiddeplora l-progress kajman f’dan ir-rigward; jinnota li l-
kontrolli għandhom jibbażaw fuq standards li dwarhom sar ftehim b'mod konġunt u 
kriterji affidabbli tal-valutazzjoni tar-riskji rigward l-għażla tal-prodotti u tal-operaturi 
ekonomiċi;

4. Jitlob li jkun hemm kooperazzjoni aktar mill-qrib u skambju attiv ta' informazzjoni u ta' 
proċeduri diġà ppruvati mal-awtoritajiet doganali tal-pajjiż ġirien tal-UE rigward il-
modernizzazzjoni tad-dwana u sforzi kontra l-kuntrabandu u l-korruzzjoni fis-sistema 
doganali;

5. Jenfasizza li l-użu mifrux tal-proċeduri doganali simplifikati għall-importazzjoni, li 
għandhom tendenza li jnaqqsu l-formalitajiet u l-kontrolli doganali qabel jiġu rilaxxati l-
prodotti, huwa wieħed mill-elementi ewlenin tal-politika doganali tal-UE; ifakkar li aktar 
minn 70% tal-proċeduri doganali kollha huma simplifikati; jiddispjaċih madankollu li 
dawk il-proċeduri wasslu għal livelli mhux ġustifikati ta’ telf għall-baġit tal-Unjoni u 
għall-ksur tal-politika kummerċjali tal-UE;

6. Jistieden lill-Kummissjoni li sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ telf  TOR tiżgura li fil-livell tal-
Istati Membri  jkun hemm verifika xierqa tas-sistemi tal-operaturi qabel l-awtorizzazzjoni 
għall-użu tal-proċeduri doganali simplifikati u li ssir verifika ex-post;

7. Jindika l-fatt li f'għadd ta' Stati Membri, kumpaniji żgħar u medji b'mod partikolari jużaw 

                                               
1 Id-Deċiżjoni Nru 624/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta’ Mejju 2007 li tistabbilixxi 
programm ta’ azzjoni għad-dwana fil-Komunità (Dwana 2013) ĠU L 154, 14.6.2007, p. 25.
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l-għażla disponibbli skont il-Kodiċi Doganali ta' dikjarazzjonijiet doganali "orali" għall-
importazzjoni u l-esportazzjoni ta' kunsinni ta' valur anqas minn EUR 1 000; jenfasizza li 
l-abolizzjoni ta' din il-proċedura simplifikata żżid b'mod konsiderevoli l-piż 
amministrattiv u finanzjarju, b'mod partikolari għall-SMEs, u għalhekk tkun qed tmur 
kontra l-għan tal-Unjoni li titnaqqas il-burokrazija; jinsisti li-għażla ta' dikarazzjonijiet 
doganali "orali" għandha tinżamm fir-regoli ta' implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali 
modernizzat;

8. Ifakkar li l-kontroll doganali għandu jkun ibbażat fuq analiżi tar-riskju bl-użu, fost oħrajn, 
ta’ tekniki ta’ pproċessar awtomatiku tad-dejta1 u jinnota li fl-opinjoni tal-Awdituri tal-
Qorti Ewropea, huma biss il-profili ta’ riskju awtomatizzati integrati fl-ipproċessar tad-
dikjarazzjonijiet doganali li jistgħu jipproteġu biżżejjed l-interessi tal-politika finanzjarja u 
kummerċjali tal-UE; jiddeplora l-fatt li hemm ftit wisq Stati Membri li għandhom fis-seħħ 
profili ta’ riskju awtomatizzati għat-TOR u kwistjonijiet ta’ politika kummerċjali komuni;  
iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tieħu l-miżuri neċessarji biex tindirizza din is-sitwazzjoni;

9. Itenni l-pożizzjoni tiegħu stabbilita fil-konklużjonijiet tal-Parti III tar-riżoluzzjoni tal-
Parlament tal-10 ta’ Mejju 2011 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest 
tal-kwittanza tal-Kummissjoni għall-2009, rigward ir-rapport speċjali tal-Kummissjoni 
intitolat "Il-proċeduri doganali simplifikati għall-importazzjonijiet huma kkontrollati 
b’mod effikaċi?".

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 648/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' April 2005 
li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali 
tal-Komunità, ĠU L 117, 4.5.2005, p.13.
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