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Emenda 7
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Lista ta' penalitajiet għandha tgħin 
biex jiġi żgurat skambju ta' informazzjoni 
bejn l-awtoritajiet bil-ħeffa rekwiżita bl-
għan li tiġi ostakolata l-evażjoni tad-dazju 
tas-sisa fl-Istati Membri. 

Or. de

Emenda 8
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-feedback huwa mezz xieraq sabiex 
jiġi żgurat titjib kontinwu fil-kwalità tal-
informazzjoni skambjata. Għalhekk, 
għandu jiddaħħal fis-seħħ qafas għall-għoti 
ta’ feedback.

(11) Il-feedback huwa mezz xieraq sabiex 
jiġi żgurat titjib kontinwu fil-kwalità tal-
informazzjoni skambjata u biex jiġu 
ssimplifikati l-proċeduri burokratiċi. 
Għalhekk, għandu jiddaħħal fis-seħħ qafas 
għall-għoti ta’ feedback.

Or. de

Emenda 9
David Casa

Proposta għal regolament
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Id-dejta personali pproċessata 
b'konformità ma' dan ir-Regolament ma 
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għandhiex tinżamm għal aktar minn 
kemm meħtieġ, b'konformità mal-liġi 
nazzjonali u tal-Unjoni applikabbli.

Or. en

Emenda 10
David Casa

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għall-finijiet tal-applikazzjoni effetiva
ta’ dan ir-Regolament, jista’ jkun 
neċessarju li jkun illimitat il-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ ċerti drittijiet u obbligi 
stabbiliti mid-Direttiva 95/46/KE.
speċifikatament id-drittijiet definiti fl-
Artikoli 10, 11(1), 12 u 21 tagħha bil-għan 
li jiġu salvagwardjati l-interessi msemmija 
fl-Artikolu 13(1) (e) ta’ dik id-Direttiva, 
fid-dawl tat-telf potenzjali ta’ dħul għall-
Istati Membri u l-importanza kruċjali tal-
informazzjoni koperta minn dan ir-
regolament għall-effettività tal-ġlieda 
kontra l-frodi. L-Istati Membri għandhom 
ikollhom l-obligu li japplikaw tali 
limitazzjonijiet,sa fejn huma neċessarji u 
proporzjonati.

(19) Għall-finijiet tal-applikazzjoni 
effettiva ta’ dan ir-Regolament, jista’ jkun 
neċessarju li jkun illimitat il-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ ċerti drittijiet u obbligi 
stabbiliti mid-Direttiva 95/46/KE,
speċifikatament id-drittijiet definiti fl-
Artikoli 10, 11(1), 12 u 21 tagħha bil-għan 
li jiġu salvagwardjati l-interessi msemmija 
fl-Artikolu 13(1) (e) ta’ dik id-Direttiva, 
fid-dawl tat-telf potenzjali ta’ dħul għall-
Istati Membri u l-importanza kruċjali tal-
informazzjoni koperta minn dan ir-
regolament għall-effettività tal-ġlieda 
kontra l-frodi. L-Istati Membri għandu 
jkollhom l-obligu li japplikaw tali 
limitazzjonijiet,sa fejn huma neċessarji u 
proporzjonati. Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi 
ppreservata l-evidenza f'każijiet ta' 
irregolaritajiet fiskali ssuspettati jew 
limitazzjonijiet tal-frodi u biex tiġi 
ostakolata interferenza mal-valutazzjoni 
korretta ta' konformità mal-leġiżlazzjoni 
tas-sisa jista' jkun neċessarju li jiġu 
ristretti l-obbligi tal-kontrollur tad-dejta u 
d-drittijiet tas-soġġett tad-dejta relatati 
mal-forniment tal-informazzjoni, l-aċċess 
għad-dejta u l-pubblikazzjoni tal-
operazzjonijiet ta' pproċessar, matul l-
iskambju ta' dejta personali skont dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 11
David Casa

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tal-
Artikoli 8, 16, 19, 20, 21 u 34 ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħat ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu konferiti 
fuq il-Kummissjoni. Dawk is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.

(20) Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, u biex tingħata deskrizzjoni 
tal-kategoriji prinċipali tad-dejta li jistgħu 
jiġu skambjati mill-Istati Membri skont 
dan ir-Regolament, is-setgħat ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu konferiti 
fuq il-Kummissjoni  Dawk is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 12
David Casa

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-ipproċessar ta' dejta personali 
relatata ma' reati, kundanni penali jew 
miżuri ta' sigurtà għandu jitwettaq 
b'konformità mal-Artikolu 8(5) tad-
Direttiva 95/46/KE jew l-Artikolu 10(5) 
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Or. en
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Emenda 13
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa neċessarju li jiġi mmonitorjat u 
evalwat il-funzjonament ta’ dan ir-
Regolament. Għalhekk, għandha ssir 
dispożizzjoni għall-ġbir ta’ statistika u 
informazzjoni oħra mill-Istati Membri u 
għat-tħejjija ta’ rapporti regolari mill-
Kummissjoni.

(22) Huwa neċessarju li jiġi mmonitorjat u 
evalwat il-funzjonament ta’ dan ir-
Regolament. Għalhekk, għandhom jiġu 
previsti l-ġbir ta’ statistika u informazzjoni 
oħra mill-Istati Membri u t-tħejjija ta’ 
rapporti regolari mill-Kummissjoni. Il-
ġabra ta' dejta mill-Istati Membri u r-
rapporti tal-Kummissjoni għandhom 
jitressqu annwalment u jsiru disponibbli 
kemm għall-Parlament Ewropew kif ukoll 
għall-Kunsill.

Or. de

Emenda 14
Olle Schmidt, David Casa

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi forum ġdid dwar il-VAT u d-
dazji tas-sisa, simili għall-Forum Konġunt 
dwar il-Prezzijiet ta' Trasferiment (JTPF), 
li fi ħdanu l-kumpaniji jistgħu jindirizzaw 
kwestjonijiet relatati mal-VAT tal-
kumpaniji u tilwimiet bejn l-Istati 
Membri. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jinħoloq strument legali trasparenti u effiċjenti għal soluzzjoni 
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alternattiva tat-tilwimiet transkonfinali. Meta mqabbla mar-rimedji legali tas-soltu s-
soluzzjoni alternattiva tat-tilwimiet tipprovdi soluzzjoni aktar mgħaġġla u kosteffikaċi għal 
tilwimiet bejn il-kumpaniji jew bejn kumpaniji u konsumaturi finali.

Emenda 15
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità kompetenti li f’isimha għandu 
japplika dan ir-Regolament. Huwa għandu 
jinforma lill-Kummissjoni dwar dik il-ħatra 
u dwar kwalunkwe bidla sussegwenti fiha 
mingħajr dewmien.

(1) Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità kompetenti li f’isimha għandu 
japplika dan ir-Regolament. Huwa għandu 
jinforma lill-Kummissjoni dwar dik il-ħatra 
u dwar kwalunkwe bidla sussegwenti fiha 
fi ħdan ħamest ijiem tax-xogħol.

Or. de

Emenda 16
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jaħtar uffiċċju 
ċentrali ta’ kollegament tas-sisa li lilu 
għandha tiġi ddelegata responsabbiltà 
prinċipali għal kuntratti ma’ Stati Membri 
oħrajn fil-qasam tal-kooperazzjoni 
amministrattiva. Huwa għandu jinforma 
b’dan lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri l-oħrajn.

Kull Stat Membru għandu jaħtar uffiċċju 
ċentrali ta’ kollegament tas-sisa li lilu 
għandha tiġi ddelegata responsabbiltà 
prinċipali għal kuntratti ma’ Stati Membri 
oħrajn fil-qasam tal-kooperazzjoni 
amministrattiva. Huwa għandu jinforma 
b’dan lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri l-oħrajn fi 
żmien ħamest ijiem tax-xogħol wara l-
ħatra tagħhom.

Or. de
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Emenda 17
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-uffiċċju ċentrali ta’ kollegament tas-
sisa għandu jkollu r-responsabbiltà 
prinċipali għall-iskambji ta’ informazzjoni 
dwar il-movimenti ta’ oġġetti li huma 
soġġetti għas-sisa u, b’mod partikolari, 
għandu jkollu r-responsabbiltà prinċipali li 
jiżgura:

(1) L-uffiċċju ċentrali ta’ kollegament tas-
sisa għandu jkollu r-responsabbiltà 
prinċipali għall-iskambji ta’ informazzjoni 
dwar il-movimenti ta’ oġġetti u servizzi li 
huma soġġetti għas-sisa. B’mod 
partikolari, għandu jkollu r-responsabbiltà 
prinċipali li jiżgura:

Or. de

Emenda 18
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fuq it-talba tal-awtorità rikjedenti, l-
awtorità rikjesta għandha tikkomunika l-
informazzjoni meħtieġa sabiex tiġi żgurata 
l-applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni 
tas-sisa, inkluż kwalunkwe informazzjoni 
relatata ma’ każ speċifiku jew każijiet 
speċifiċi, speċjalment fir-rigward tal-
movimenti ta’ oġġetti li huma soġġetti 
għas-sisa fi ħdan l-Unjoni.

(1) Fuq it-talba tal-awtorità rikjedenti, l-
awtorità rikjesta għandha tikkomunika l-
informazzjoni meħtieġa sabiex tiġi żgurata 
l-applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni 
tas-sisa, inkluż kwalunkwe informazzjoni 
relatata ma’ każ speċifiku jew każijiet 
speċifiċi, speċjalment fir-rigward tal-
movimenti ta’ oġġetti u servizzi li huma 
soġġetti għas-sisa fi ħdan l-Unjoni.

Or. de

Emenda 19
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-talba msemmija fil-paragrafu 1 tista’ 
tinkludi talba motivata għal inkjesta 
amministrattiva speċifika. Jekk l-awtorità 
rikjesta tiddeċiedi li ma hemmx bżonn ta’ 
inkjesta amministrattiva, hija għandha 
minnufih tinforma lill-awtorità rikjedenti 
bir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha.

3. It-talba msemmija fil-paragrafu 1 tista’ 
tinkludi talba motivata għal inkjesta 
amministrattiva speċifika.

Or. en

Emenda 20
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità rikjesta tista’ titlob lill-
awtorità rikjedenti biex tipprovdi rapport 
dwar l-azzjoni ta’ segwitu meħuda mill-
Istat Membru rikjedenti fuq il-bażi tal-
informazzjoni pprovduta. Jekk issir talba 
bħal din, l-awtorità rikjedenti għandha, 
mingħajr ħsara għar-regoli dwar is-
segretezza u l-protezzjoni tad-dejta 
applikabbli fl-Istat Membru tagħha, tibgħat 
tali rapport mill-aktar fis possibbli,
sakemm dan ma jkun jimponi ebda piż 
sproporzjonat fuqha.

5. L-awtorità rikjesta tista’ titlob lill-
awtorità rikjedenti biex tipprovdi rapport 
dwar l-azzjoni ta’ segwitu meħuda mill-
Istat Membru rikjedenti fuq il-bażi tal-
informazzjoni pprovduta. Jekk issir talba 
bħal din, l-awtorità rikjedenti għandha, 
mingħajr ħsara għar-regoli dwar is-
segretezza u l-protezzjoni tad-dejta 
applikabbli fl-Istat Membru tagħha, tibgħat 
tali rapport mill-aktar fis possibbli.

Or. en

Emenda 21
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-użu tad-dokument ta’ assistenza 
amministrattiva reċiproka ma jkunx 
prattiku, l-iskambju tal-messaġġi jista’ 
jitwettaq kompletament jew parzjalment 
b’mezzi oħrajn. F’każijiet eċċezzjonali 
bħal dawn, il-messaġġ għandu jkun 
akkumpanjat minn spjegazzjoni tar-raġuni 
għala l-użu tad-dokument ta’ assistenza 
amministrattiva reċiproka ma kienx 
prattiku.

4. Meta l-użu tad-dokument ta’ assistenza 
amministrattiva reċiproka ma jkunx 
prattiku, l-iskambju tal-messaġġi jista’ 
jitwettaq kompletament jew parzjalment 
b’mezzi oħrajn. F’każijiet eċċezzjonali 
bħal dawn – jekk l-awtorità rikjesta tqis li 
huwa neċessarju – il-messaġġ għandu jkun 
akkumpanjat minn spjegazzjoni tar-raġuni 
għala l-użu tad-dokument ta’ assistenza 
amministrattiva reċiproka ma kienx 
prattiku.

Or. lv

Ġustifikazzjoni

Tali rekwizit se joħloq piż addizzjonali, jekk mhux għal ebda raġuni oħra minħabba l-
korrispondenza diffiċli u li tieħu l-ħin involuta, li se ddewwem aktar ukoll l-iskambju ta' 
informazzjoni. Għalhekk ma jaqbilx li dan ir-rekwiżit isir obbligatorju: minflok, l-awtorità 
rikjesta għandha titħalla tevalwa kemm hu xieraq id-dokument fis-sitwazzjoni partikolari.

Emenda 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-awtorità rikjesta għandu jkollha 
obbligu li tipprovdi d-dokumenti oriġinali 
biss meta dawn id-dokumenti jkunu 
meħtieġa għall-iskop imfittex mill-awtorità 
rikjedenti u meta dan ma jmurx kontra d-
dispożizzjonijiet fis-seħħ fl-Istat Membru 
fejn tkun stabbilita l-awtorità.

(2) L-awtorità rikjesta għandu jkollha 
obbligu li tipprovdi d-dokumenti oriġinali 
biss meta dawn id-dokumenti jkunu 
meħtieġa għall-iskop imfittex mill-awtorità 
rikjedenti u meta dan ma jmurx kontra d-
dispożizzjonijiet fis-seħħ fl-Istat Membru 
fejn tkun stabbilita l-awtorità rikjesta.

Or. hu

Emenda 23
Hans-Peter Martin
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Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 a
Penalitajiet

(1) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
iskambju ta' informazzjoni bejn l-
awtoritajiet jipproċedi bla xkiel kemm 
jista' jkun.
(2) Jekk l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
jonqsu milli jirrispettaw il-limiti ta' żmien 
imsemmija fl-Artikolu 11, għandhom 
japplikaw penalitajiet li għandhom 
jittieħdu minn fuq lista ta' penalitajiet li l-
Kummissjoni għandha tfassal u tressaq 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

Or. de

Emenda 24
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kategoriji eżatti ta’ informazzjoni li 
għandha tiġi skambjata skont l-
Artikolu 15(1);

(a) il-kategoriji eżatti ta’ informazzjoni li 
għandhom jiġu skambjati skont l-
Artikolu 15(1), bl-għan li titfassal lista 
komprensiva, li se tiġi aġġornata darbtejn 
fis-sena biex tkun konformi mal-ħtiġijiet 
tal-iskambju;

Or. en

Emenda 25
Krišjānis Kariņš
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak il-għan, huma jistgħu jużaw is-
sistema kompjuterizzata fejn is-sistema 
tkun kapaċi tipproċessa dik l-
informazzjoni.

Għal dak il-għan, ikun xieraq li jużaw is-
sistema kompjuterizzata fejn is-sistema 
tkun kapaċi tipproċessa dik l-
informazzjoni.

Or. lv

Emenda 26
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità li tkun bagħtet l-
informazzjoni lil xi awtorità oħra skont il-
paragrafu 1 tista’ titlob lil dik l-awtorità l-
oħra biex tipprovdi rapport dwar l-azzjoni 
ta’ segwitu meħuda mill-Istat Membru 
rikjedenti fuq il-bażi tal-informazzjoni 
pprovduta. Jekk issir talba bħal din, l-
awtorità l-oħra għandha, mingħajr ħsara 
għar-regoli dwar is-segretezza u l-
protezzjoni tad-dejta applikabbli fl-Istat 
Membru tagħha, tibgħat dak ir-rapport 
mill-aktar fis possibbli, sakemm dan ma 
jimponi ebda piż amministrattiv 
sproporzjonat fuqha.

2. L-awtorità li tkun bagħtet l-
informazzjoni lil xi awtorità oħra skont il-
paragrafu 1 tista’ titlob lil dik l-awtorità l-
oħra biex tipprovdi rapport dwar l-azzjoni 
ta’ segwitu meħuda mill-Istat Membru 
rikjedenti fuq il-bażi tal-informazzjoni 
pprovduta. Fejn l-awtorità ressqet l-
informazzjoni wara l-kxif ta' irregolarità 
mhux tas-soltu iżda ekonomikament 
sinifikanti, l-awtorità se titlob għal tali 
rapport dwar azzjoni ta' segwitu. Jekk issir 
talba bħal din, l-awtorità l-oħra għandha, 
mingħajr ħsara għar-regoli dwar is-
segretezza u l-protezzjoni tad-dejta 
applikabbli fl-Istat Membru tagħha, tibgħat 
dak ir-rapport mill-aktar fis possibbli, 
sakemm dan ma jimponi ebda piż 
amministrattiv sproporzjonat fuqha.

Or. en

Emenda 27
Olle Schmidt
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-isem u l-indirizz tal-operatur 
ekonomiku jew tal-bini;

(b) l-isem u l-indirizz tal-operatur 
ekonomiku jew tal-bini jew, għal 
destinatarji reġistrati msemmija fil-
punt (a)(ii) tal-paragrafu 1, l-indirizz għal 
servizz approvat mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' 
reġistrazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi dikjarat b'mod ċar li l-indirizz reġistrat fir-reġistru SEED għal destinatarju 
reġistrat se jkun l-istess bħal dak fejn jirċievi l-prodotti taħt arranġament ta' sospensjoni tad-
dazju.

Emenda 28
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-awtorità kompetenti ta’ kull Stat 
Membru għandha żżomm l-informazzjoni 
dwar il-movimenti ta’ oġġetti li huma 
soġġetti għas-sisa fi ħdan l-Unjoni u r-
rekords li jinsabu fir-reġistri nazzjonali 
definiti fl-Artikolu 19 għal mill-inqas tliet 
snin mill-aħħar tas-sena kalendarja li fiha 
beda l-moviment, sabiex dik l-
informazzjoni tkun tista’ tintuża għall-
proċeduri stabbiliti f’dan ir-Regolament. L-
informazzjoni miġbura permezz tas-
sistema kompjuterizzata għandha tinżamm 
f’dik is-sistema b’tali mod li jkun possibbli 
li tiġi rkuprata u tkompli tiġi pproċessata 
dik l-informazzjoni fi ħdan is-sistema 
b’reazzjoni għal talba għall-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 8.

(1) L-awtorità kompetenti ta’ kull Stat 
Membru għandha żżomm l-informazzjoni
dwar il-movimenti ta’ oġġetti li huma 
soġġetti għas-sisa fi ħdan l-Unjoni u r-
rekords li jinsabu fir-reġistri nazzjonali 
definiti fl-Artikolu 19 għal massimu ta'
tliet snin mill-aħħar tas-sena kalendarja li 
fiha beda l-moviment, sabiex dik l-
informazzjoni tkun tista’ tintuża għall-
proċeduri stabbiliti f’dan ir-Regolament. L-
informazzjoni miġbura permezz tas-
sistema kompjuterizzata għandha tinżamm 
f’dik is-sistema b’tali mod li jkun possibbli 
li tiġi rkuprata u tkompli tiġi pproċessata 
dik l-informazzjoni fi ħdan is-sistema 
b’reazzjoni għal talba għall-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 8.
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Emenda 29
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom, fl-iskadenza 
tal-perjodu applikabbli għaż-żamma tad-
dejta, jew iħassru l-kontenut tar-rekords 
miżmuma, jew inkella jarkivjawhom 
f’forma li ma tippermettix l-
identifikazzjoni tal-operatur(i) 
ekonomiku/ċi kkonċernati.

2. L-Istati Membri għandhom, fl-iskadenza 
tal-perjodu applikabbli għaż-żamma tad-
dejta, jew iħassru l-kontenut tar-rekords 
miżmuma, jew inkella jarkivjawhom 
f’forma li ma tippermettix l-
identifikazzjoni tal-operatur(i) 
ekonomiku/ċi kkonċernati, għal minn tal-
anqas tliet snin sa massimu ta' għaxar 
snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli li jiżguraw li dejta fl-EMCS li se titħassar jew issir inaċċessibbli wara biss tliet snin 
huwa żmien qasir wisq. L-informazzjoni għandha tinżamm għal minn tal-anqas ħames snin, 
iżda mhux aktar minn għaxar snin.

Emenda 30
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talbiet għall-assistenza, inklużi t-talbiet 
għal notifiki, u d-dokumenti mehmuża 
jistgħu jsiru bi kwalunkwe lingwa 
miftiehma bejn l-awtorità rikjesta u l-
awtorità rikjedenti. It-talbiet ikunu 
jirrikjedu traduzzjoni li takkumpanjahom 
biss, fil-lingwa uffiċjali jew f’waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn tkun 
stabbilita l-awtorità rikjesta, jekk l-awtorità 

It-talbiet għall-assistenza, inklużi t-talbiet 
għal notifiki, u d-dokumenti mehmuża 
jistgħu jsiru bi kwalunkwe lingwa 
miftiehma bejn l-awtorità rikjesta u l-
awtorità rikjedenti. It-talbiet ikunu 
jirrikjedu traduzzjoni li takkumpanjahom 
biss, fil-lingwa uffiċjali jew f’waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn tkun 
stabbilita l-awtorità rikjesta, jekk l-awtorità 
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rikjesta tipprovdi ġustifikazzjoni li tispjega 
l-ħtieġa għal traduzzjoni.

rikjesta tipprovdi ġustifikazzjoni 
raġonevoli li tispjega l-ħtieġa għal 
traduzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jintalbu jittraduċu fil-lingwi uffiċjali kollha. Dan huwa piż 
amministrattiv sproporzjonat għall-awtoritajiet kompetenti.

Emenda 31
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talbiet għall-assistenza, inklużi t-talbiet 
għal notifiki, u d-dokumenti mehmuża 
jistgħu jsiru bi kwalunkwe lingwa 
miftiehma bejn l-awtorità rikjesta u l-
awtorità rikjedenti. It-talbiet ikunu 
jirrikjedu traduzzjoni li takkumpanjahom 
biss, fil-lingwa uffiċjali jew f’waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn tkun 
stabbilita l-awtorità rikjesta, jekk l-awtorità 
rikjesta tipprovdi ġustifikazzjoni li tispjega 
l-ħtieġa għal traduzzjoni.

It-talbiet għall-assistenza, inklużi t-talbiet 
għal notifiki, u d-dokumenti mehmuża 
jistgħu jsiru bi kwalunkwe lingwa 
miftiehma minn qabel bejn l-awtorità 
rikjesta u l-awtorità rikjedenti. It-talbiet 
ikunu jirrikjedu traduzzjoni li 
takkumpanjahom biss, fil-lingwa uffiċjali 
jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru fejn tkun stabbilita l-awtorità 
rikjesta, jekk l-awtorità rikjesta tipprovdi 
ġustifikazzjoni li tispjega l-ħtieġa għal 
traduzzjoni.

Or. hu

Emenda 32
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
tista’ tirrifjuta li tibgħat l-informazzjoni 

imħassar
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jekk l-Istat Membru rikjedenti ma jkunx 
jista’, għal raġunijiet legali, jipprovdi 
informazzjoni simili.

Or. en

Emenda 33
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
tista’ tirrifjuta li tibgħat l-informazzjoni 
jekk l-Istat Membru rikjedenti ma jkunx 
jista’, għal raġunijiet legali, jipprovdi 
informazzjoni simili.

(3) L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
rikjest tista’ tirrifjuta li tibgħat l-
informazzjoni jekk l-Istat Membru 
rikjedenti ma jkunx jista’, għal raġunijiet 
legali, jipprovdi informazzjoni simili.

Or. hu

Emenda 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-għoti tal-informazzjoni jista’ jiġi 
rrifjutat jekk dan ikun ser iwassal għall-
iżvelar ta’ sigriet kummerċjali, industrijali 
jew professjonali jew ta’ proċess 
kummerċjali, jew meta l-iżvelar tagħha 
jmur kontra l-politika pubblika. L-Istati 
Membri ma jistgħux jirrifjutaw li jipprovdu 
informazzjoni dwar operatur ekonomiku 
għas-sempliċi raġuni li din l-informazzjoni 
tinżamm minn bank jew istituzzjoni 
finanzjarja oħra, minn persuna nominata 
jew persuna li taġixxi bħala aġent jew 
fiduċjarju jew minħabba li tkun relatata 
mal-interessi ta' sjieda f’persuna legali.

(4) L-għoti tal-informazzjoni jista’ jiġi 
rrifjutat jekk dan ikun ser iwassal bi provi
għall-iżvelar ta’ sigriet kummerċjali, 
industrijali jew professjonali jew ta’ 
proċess kummerċjali, jew meta l-iżvelar 
tagħha jmur kontra l-politika pubblika. L-
Istati Membri ma jistgħux jirrifjutaw li 
jipprovdu informazzjoni dwar operatur 
ekonomiku għas-sempliċi raġuni li din l-
informazzjoni tinżamm minn bank jew 
istituzzjoni finanzjarja oħra, minn persuna 
nominata jew persuna li taġixxi bħala aġent 
jew fiduċjarju jew minħabba li tkun 
relatata mal-interessi ta' sjieda f’persuna 
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legali.

Or. hu

Emenda 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li jipprovdi l-informazzjoni 
għandha tippermetti l-użu tagħha għal 
skopijiet oħrajn fl-Istat Membru tal-
awtorità rikjedenti, jekk il-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru tal-awtorità rikjesta 
tippermetti li l-informazzjoni tintuża għal 
skopijiet simili f’dak l-Istat Membru.

Madankollu, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li jipprovdi l-informazzjoni tista'
tippermetti l-użu tagħha għal skopijiet 
oħrajn fl-Istat Membru tal-awtorità 
rikjedenti, jekk il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru tal-awtorità rikjesta tippermetti li 
l-informazzjoni tintuża għal skopijiet simili 
f’dak l-Istat Membru.

Or. hu

Emenda 36
David Casa

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħażniet jew l-iskambji kollha ta’ 
informazzjoni mill-Istati Membri 
msemmija f’dan ir-Regolament għandhom 
ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jimplimentaw id-
Direttiva 95/46/KE.

L-ipproċessar ta' dejta personali mill-
Istati Membri msemmija f’dan ir-
Regolament għandu jkun soġġett għad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE.

Or. en

Emenda 37
Udo Bullmann
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Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru tirċievi informazzjoni minn pajjiż 
terz, dik l-awtorità tista’ tgħaddi l-
informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti 
ta’ kwalunkwe Stat Membru li jistgħu 
jkunu interessati fiha u, fi kwalunkwe każ, 
lil dawk kollha li jitolbuha, sakemm dan 
ikun permess mill-arranġamenti ta’ 
assistenza ma’ dak il-pajjiż terz partikolari. 
Din l-informazzjoni tista’ tintbagħat ukoll 
lill-Kummissjoni kull meta tkun fl-interess 
tal-Unjoni u għall-istess skopijiet li għandu 
dan ir-Regolament.

1. Meta l-awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru tirċievi informazzjoni minn pajjiż 
terz, dik l-awtorità għandha tgħaddi l-
informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti 
ta’ kwalunkwe Stat Membru li jistgħu 
jkunu interessati fiha u, fi kwalunkwe każ, 
lil dawk kollha li jitolbuha, sakemm dan 
ikun permess mill-arranġamenti ta’ 
assistenza ma’ dak il-pajjiż terz partikolari. 
Din l-informazzjoni għandha tintbagħat 
ukoll lill-Kummissjoni kull meta tkun fl-
interess tal-Unjoni u għall-istess skopijiet li 
għandu dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 38
Udo Bullmann

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm il-pajjiż terz ikkonċernat ikun 
impenja ruħu legalment li jipprovdi l-
għajnuna meħtieġa sabiex tinġabar l-
evidenza tan-natura irregolari tat-
tranżazzjonijiet li jidhru li jmorru kontra l-
leġiżlazzjoni tas-sisa, l-informazzjoni 
miksuba skont dan ir-Regolament tista’ tiġi 
kkomunikata lil dak il-pajjiż terz, bil-
kunsens tal-awtoritajiet kompetenti li 
pprovdew l-informazzjoni, skont il-liġi 
nazzjonali tagħhom, għall-istess skopijiet li 
għalihom ġiet ipprovduta din l-
informazzjoni u skont id-
Direttiva 95/46/KE, b’mod partikolari 
dispożizzjonijiet dwar it-trasferimenti ta’ 
dejta personali lil pajjiżi terzi, u l-miżuri 

2. Sakemm il-pajjiż terz ikkonċernat ikun 
impenja ruħu legalment li jipprovdi l-
għajnuna meħtieġa sabiex tinġabar l-
evidenza tan-natura irregolari tat-
tranżazzjonijiet li jidhru li jmorru kontra l-
leġiżlazzjoni tas-sisa, l-informazzjoni 
miksuba skont dan ir-Regolament għandha
tiġi kkomunikata lil dak il-pajjiż terz, bil-
kunsens tal-awtoritajiet kompetenti li 
pprovdew l-informazzjoni, skont il-liġi 
nazzjonali tagħhom, għall-istess skopijiet li 
għalihom ġiet ipprovduta din l-
informazzjoni u skont id-
Direttiva 95/46/KE, b’mod partikolari 
dispożizzjonijiet dwar it-trasferimenti ta’ 
dejta personali lil pajjiżi terzi, u l-miżuri 
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legali nazzjonali li jimplimentaw id-
Direttiva.

legali nazzjonali li jimplimentaw id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 39
David Casa

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm il-pajjiż terz ikkonċernat ikun 
impenja ruħu legalment li jipprovdi l-
għajnuna meħtieġa sabiex tinġabar l-
evidenza tan-natura irregolari tat-
tranżazzjonijiet li jidhru li jmorru kontra l-
leġiżlazzjoni tas-sisa, l-informazzjoni 
miksuba skont dan ir-Regolament tista’ tiġi 
kkomunikata lil dak il-pajjiż terz, bil-
kunsens tal-awtoritajiet kompetenti li 
pprovdew l-informazzjoni, skont il-liġi 
nazzjonali tagħhom, għall-istess skopijiet li 
għalihom ġiet ipprovduta din l-
informazzjoni u skont id-
Direttiva 95/46/KE, b’mod partikolari
dispożizzjonijiet dwar it-trasferimenti ta’ 
dejta personali lil pajjiżi terzi, u l-miżuri 
legali nazzjonali li jimplimentaw id-
Direttiva.

2. Sakemm il-pajjiż terz ikkonċernat ikun 
impenja ruħu legalment li jipprovdi l-
għajnuna meħtieġa sabiex tinġabar l-
evidenza tan-natura irregolari tat-
tranżazzjonijiet li jidhru li jmorru kontra l-
leġiżlazzjoni tas-sisa, l-informazzjoni 
miksuba skont dan ir-Regolament tista’ tiġi 
kkomunikata minn awtorità kompetenti ta' 
Stat Membru lil dak il-pajjiż terz, bil-
kunsens tal-awtoritajiet kompetenti li 
pprovdew l-informazzjoni, skont il-liġi 
nazzjonali tagħhom, għall-istess skopijiet li 
għalihom ġiet ipprovduta din l-
informazzjoni u skont id-
Direttiva 95/46/KE, inklużi d-
dispożizzjonijiet dwar it-trasferimenti ta’ 
dejta personali lil pajjiżi terzi, u l-miżuri 
legali nazzjonali li jimplimentaw id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 40
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Ir-regoli dwar l-amministrazzjoni tal-
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protezzjoni tad-dejta stipulati fl-
Artikolu 28 għandhom japplikaw ukoll 
għal informazzjoni minn pajjiżi terzi.

Or. de

Emenda 41
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport dwar il-frodi fil-qasam tad-dazji 
tas-sisa sal-aħħar tal-2012, flimkien mal-
emendi għal dan ir-Regolament jekk inhu 
xieraq.

Or. en

Emenda 42
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li jevalwaw l-effettività ta’ din is-
sistema ta’ kooperazzjoni amministrattiva 
fl-infurzar tal-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tas-sisa u jiġġieldu l-evażjoni 
u l-frodi fir-rigward tad-dazji tas-sisa, l-
Istati Membri jistgħu jikkomunikaw lill-
Kummissjoni kwalunkwe informazzjoni 
disponibbli barra dik l-informazzjoni 
msemmija fl-ewwel subparagrafu.

Bil-għan li jevalwaw l-effettività ta’ din is-
sistema ta’ kooperazzjoni amministrattiva 
fl-infurzar tal-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tas-sisa u jiġġieldu l-evażjoni 
u l-frodi fir-rigward tad-dazji tas-sisa, l-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni kwalunkwe 
informazzjoni disponibbli barra dik l-
informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu.
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