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Emenda 39
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Operaturi ekonomiċi li jikkonformaw 
u li huma affidabbli għandhom, bħala 
"‘operaturi ekonomiċi awtorizzati"’, ikunu 
jistgħu jieħdu vantaġġ sħiħ mill-użu mifrux 
tas-simplifikazzjoni u, b'kont meħud tal-
aspetti ta’ sikurtà u sikurezza, igawdu minn 
livelli mnaqqsa ta’ kontrolli doganali. 
B'hekk huma jistgħu jgawdu l-istatus ta' 
operatur ekonomiku awtorizzat għas-
simplifikazzjoni doganali jew l-istatus ta' 
operatur ekonomiku awtorizzat għas-
sikurezza u s-sikurtà. Huma jistgħu 
jingħataw status wieħed jew l-ieħor, jew it-
tnejn flimkien.

(19) Operaturi ekonomiċi li jikkonformaw 
u li huma affidabbli li jgħinu jiżguraw il-
katina tar-rilaxx mid-dwana u l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni Ewropea 
għandhom, bħala "operaturi ekonomiċi 
awtorizzati", ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ 
sħiħ mill-użu mifrux tas-simplifikazzjoni u, 
b'kont meħud tal-aspetti ta’ sikurtà u 
sikurezza, għandhom igawdu minn
benefiċċji prattiċi inklużi livelli mnaqqsa 
ta’ kontrolli doganali. B'hekk huma jistgħu 
jgawdu l-istatus ta' operatur ekonomiku 
awtorizzat għas-  simplifikazzjoni doganali 
jew l-istatus ta' operatur ekonomiku 
awtorizzat għas-  sikurezza u s-sikurtà. 
Huma jistgħu jingħataw status wieħed jew 
l-ieħor, jew it-tnejn flimkien.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iddikjarat iktar ċar fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni li l-operaturi ekonomiċi 
awtorizzati se jingħataw trattament iktar favorevoli.

Emenda 40
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. "dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja" 
tfisser l-att li bih persuna tindika, fil-forma 
jew mod preskritt, li l-merkanzija tqiegħdet

11. "dikjarazzjoni għall-ħażna temporanja" 
tfisser l-att li bih persuna tindika, fil-forma 
jew mod preskritt, li l-merkanzija tkun jew 
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jew hemm l-intenzjoni li titqiegħed taħt 
dik il-proċedura;

hemm l-intenzjoni li tkun fi ħżin 
temporanju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħżin temporanju minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-MCC.

Emenda 41
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14a. 'ħżin temporanju' jfisser sitwazzjoni 
li fiha l-merkanzija mhux tal-Unjoni 
tinħażen temporanjament taħt is-
superviżjoni doganali bejn il-
preżentazzjoni tagħha għad-dwana u t-
tqegħid tagħha taħt proċedura doganali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħżin temporanju minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-MCC.

Emenda 42
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - punt 31 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-persuna li tintroduċi l-merkanzija 
meqjusa bħala li tkun għaddiet minn 
proċedura ta' ħażna temporanja sakemm 
tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni għal 
ħażna temporanja, jew il-persuna li 

imħassar
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f'isimha tkun ġiet introdotta l-merkanzija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħżin temporanju minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-MCC.

Emenda 43
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 31 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-persuna li tippreżenta d-
dikjarazzjoni għall-proċedura ta' ħażna 
temporanja jew li f'isimha tkun ġiet 
ippreżentata d-dikjarazzjoni;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħżin temporanju minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-MCC.

Emenda 44
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta 
deċiżjonijiet li jippermettu lil Stat Membru 
wieħed jew aktar li jużaw, permezz ta' 
deroga mill-paragrafu 1, mezzi ta' 
skambju u ta' ħażna ta' dejta oħra apparti 
tekniki ta' ipproċessar elettroniku ta' 
dejta.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6(3) jippermetti deroga mill-prinċipju mhux kundizzjonali tal-interkambju 
elettroniku. Dan jipperikola l-prinċipju ewlieni tal-modernizzazzjoni tal-liġi doganali fl-
Ewropa. Dan jirrappreżenta wkoll interpretazzjoni li tista' toħloq nuqqas ta' ċertezza legali u 
predikabilità.

Emenda 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta 
deċiżjonijiet li jippermettu lil Stat Membru 
wieħed jew aktar li jużaw, permezz ta' 
deroga mill-paragrafu 1, mezzi ta' skambju 
u ta' ħażna ta' dejta oħra apparti tekniki ta' 
ipproċessar elettroniku ta' dejta.

3. Il-Kummissjoni tista', f'każijiet 
eċċezzjonali debitament ġustifikati, tadotta 
deċiżjonijiet li jippermettu lil Stat Membru 
wieħed jew aktar li jużaw, permezz ta' 
deroga mill-paragrafu 1, mezzi ta' skambju 
u ta' ħażna ta' data oħra apparti tekniki ta' 
ipproċessar elettroniku ta' data. Dik id-
deroga m'għandhiex teffettwa l-iżvilupp, 
il-manutenzjoni u l-użu tas-sistemi 
elettroniċi għall-iskambju tad-data 
msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni jiġi implimentat u applikat bl-istess mod fis-
27 Stat Membru kollha. Jista' jkun hemm każi, imma, meta eċċezzjonalment jiġu permessi 
derogi għal Stat Membri wieħed jew iktar minn wieħed.

Emenda 46
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Proposta għal regolament
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Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta 
deċiżjonijiet li jippermettu lil Stat Membru 
wieħed jew aktar li jużaw, permezz ta' 
deroga mill-paragrafu 1, mezzi ta' skambju 
u ta' ħażna ta' dejta oħra apparti tekniki ta' 
ipproċessar elettroniku ta' dejta.

3. Il-Kummissjoni, f'każijiet ġġustifikati 
kif xieraq u għal perjodu limitat ta' żmien, 
tista' tadotta deċiżjonijiet li jippermettu lil 
Stat Membru wieħed jew aktar li jużaw, 
permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, mezzi 
ta' skambju u ta' ħażna ta' data oħra apparti 
tekniki ta' ipproċessar elettroniku ta' data.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Id-deroga għandha tkun għal perjodu limitat u ġustifikata minn ħtieġa ġenwina.

Emenda 47
Louis Grech

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta 
deċiżjonijiet li jippermettu lil Stat Membru 
wieħed jew aktar li jużaw, permezz ta' 
deroga mill-paragrafu 1, mezzi ta' skambju 
u ta' ħażna ta' dejta oħra apparti tekniki ta' 
ipproċessar elettroniku ta' dejta.

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta 
deċiżjonijiet li jippermettu lil Stat Membru 
wieħed jew aktar li jużaw, permezz ta' 
deroga mill-paragrafu 1, mezzi ta' skambju 
u ta' ħażna ta' dejta oħra apparti tekniki ta' 
ipproċessar elettroniku ta' dejta. 
Madankollu, il-Kummissjoni għandha 
tħeġġeġ lill-Istati Membri li għandhom 
ma żviluppawx tekniki adegwati għall-
ipproċessar tad-data biex jagħmlu dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 48
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Id-delega tas-setgħa

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 243, li jispeċifikaw il-kriterji 
għall-għoti tad-derogi msemmija fl-
Artikolu 6(3).

Or. el

Ġustifikazzjoni

Fuq il-bażi tal-objettiv ta' unjoni doganali ġenwina, kwalunkwe eżenzjoni/deroga għandha 
tkun proviżorja, neċessajra/ġustifikata ġenwinament u suġġetta għal kriterji speċifiċi. Il-
kriterji għall- għoti tad-doroga msemmija fl-Artikolu 6(3) konsegwentement għandhom jiġu 
speċifikai mill-atti delegati.

Emenda 49
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tawtorizza lill-
Istati Membri, fuq talba tagħhom, li għal 
perjodu ta' żmien limitat jittestjaw is-
simplifikazzjonijiet fl-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni doganali billi jagħmlu użu 
mit-tekniki ta' ipproċessar elettroniku ta' 
dejta.

2. Il-Kummissjoni tista' tawtorizza lil Stat 
Membru wieħed jew iktar minn wieħed, 
fuq talba tagħhom, li għal perjodu ta' żmien 
limitat jittestjaw iktar simplifikazzjonijiet 
fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali. 
Tali testijiet għandhom ikunu disponibbli 
għall-Istati Membri kollha. Dawk is-
simplifikazzjonijiet għandhom jinkludu 
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolmanet billi jagħmlu użu mit-tekniki 
ta' ipproċessar elettroniku ta' data:

(a) applikazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet 
dwar proċedura doganali jew dwar l-
istatus ta’ operatur ekonomiku awtorizzat;
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(b) applikazzjonijiet u deċiżjonijiet 
speċjali mogħtija skont l-Artikolu 32;
(c) ġestjoni komuni ta' riskju komuni, kif 
imsemmi fl-Artikolu 39;
d) il-forma standard u l-kontenut tad-data 
li għandha tiġi rreġistrata;
(e) il-manutenzjoni ta’ dik id-data, mill-
awtoritajiet doganali tal-Istati Membri;
(f) ir-regoli ta’ aċċess għal dik id-data 
minn:
(i) l-operaturi ekonomiċi,

(ii) awtoritajiet kompetenti oħra.
Malli jiskadu l-limitu ta' żmien tat-test, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni sabiex tiddetermina l-
benefiċċji tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li t-testi (piloti) tas-simplifikazzjoni għandhom ikunu disponibbli għall-
Istati Membri kollha li jixtiequ jipparteċipaw.

Emenda 50
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tawtorizza lill-
Istati Membri, fuq talba tagħhom, li għal 
perjodu ta' żmien limitat jittestjaw is-
simplifikazzjonijiet fl-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni doganali billi jagħmlu użu 
mit-tekniki ta' ipproċessar elettroniku ta' 
dejta.

2. The Commission may authorise Member 
States, on their request, to test 
modifications and simplifications in the 
application of the customs legislation.
Pilots of this kind shall be made available 
to all Member States on their request, and 
shall be evaluated periodically.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jista' jkun utli li jiġu ttestjati l-modifiki u s-simplifikazzjonijiet fis-superviżjoni dogali, l-
analiżi tar-riskju u l-kontrolli doganali, u l-aħjar tekniki disponibbli f'dak iż-żmien jistgħu 
jintużaw, mhux biss permezz tal-TI. 

Emenda 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tawtorizza lill-
Istati Membri, fuq talba tagħhom, li għal 
perjodu ta' żmien limitat jittestjaw is-
simplifikazzjonijiet fl-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni doganali billi jagħmlu użu 
mit-tekniki ta' ipproċessar elettroniku ta'
dejta.

2. Il-Kummissjoni tista' tawtorizza lill-
Istati Membri, fuq talba tagħhom, li għal 
perjodu ta' żmien limitat jittestjaw iktar 
simplifikazzjonijiet fl-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni doganali. Tali testijiet 
għandhom ikunu disponibbli għall-Istati 
Membri kollha u għandhom jiġu evalwati 
perjodikament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li t-testi (piloti) tas-simplifikazzjoni għandhom ikunu disponibbli għall-
Istati Membri kollha li jixtiequ jipparteċipaw.

Emenda 52
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tawtorizza lill-
Istati Membri, fuq talba tagħhom, li għal 
perjodu ta' żmien limitat jittestjaw is-
simplifikazzjonijiet fl-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni doganali billi jagħmlu użu 
mit-tekniki ta' ipproċessar elettroniku ta' 

2. Il-Kummissjoni tista' tawtorizza lill-
Istati Membri, fuq talba tagħhom, li għal 
perjodu ta' żmien limitat jittestjaw is-
simplifikazzjonijiet ulterjuri fl-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali 
billi jagħmlu użu mit-tekniki ta' ipproċessar 
elettroniku ta' dejta.
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dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tkun tista' tagħti lill-Istati Membri li jkollhom tekniki tal-ipproċessar 
tad-data elettronika li jaħdmu sew ittestjar ta' simplifikazzjonijiet ulterjuri fl-applikazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni doganali.

Emenda 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'ċerti każijiet dak l-obbligu jista' jitneħħa. F'każijiet dak l-obbligu jista' jitneħħa 
meta:
(a) ir-rappreżentant doganali jaġixxi 
f'isem persuni li mhumiex mitluba li 
jkunu stabbiliti fit-territorju doganali tal-
Unjoni, ħlief meta jkun previst mod ieħor; 
jew
(b) ikun hemm ftehimiet konklużi ma' 
pajjiżi terzi li skonthom il-persuni 
stabbiliti f'tali pajjiżi jistgħu jaġixxiu 
bħala rappreżentanti doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżistu ċerti każijiet meta r-rappreżentant doganali ma jkunx jeħtieġ li jkun stabbilit fl-UE.

Emenda 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
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Artikolu 18 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-paragrafu 2 ma jwaqqafx lill-Istati 
Membri milli japplikaw il-kundizzjonijiet 
li jkunu ddefinixxew bi qbil mal-ewwel 
sentenza tal-paragrafu 3 għal 
rappreżentant doganali mhux stabbilit fit-
territorju doganali tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżistu ċerti każijiet meta r-rappreżentant doganali ma jkunx jeħtieġ li jkun stabbilit fl-UE.

Emenda 55
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-każijiet fejn jitneħħa l-obbligu 
msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 18(2);

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-amenda 7 tar-rapporteur.

Emenda 56
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-simplifikazzjoni li ġejja għandha 
tingħata lil operatur ekonomiku 
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awtorizzat b'mod ġenerali:
(a) eżenzjoni minn dikjarazzjoni fil-qosor 
tal-ħruġ u dikjarazzjoni fil-qosor tad-
dħul, anke fil-każ ta' projbizzjonijiet, meta 
l-użu ta' liċenzja ġenerali jkun possibbli 
jew il-prodotti jkunu magħrufa sew,
(b) importazzjoni tar-rilaxx doganali 
lokali mingħajr notifika, anke fil-każ ta' 
projbizzjonijiet, meta l-użu ta' liċenzja 
ġenerali jkun possibbli jew il-prodotti 
jkunu magħrufa sew; użu ta' 
dikjarazzjoni globali għal perjodu fiss sa 
xahar;
(c) proċeduri ċentralizzati tar-rilaxx u l-
awtoevalwazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sal-lum, anke għall-operaturi ekonomiċi awtorizzati mhija prevista ebda simplifikazzjoni fil-
Kodiċi Doganali tal-Unjoni. Kontrolli inqas intensivi u inqas fin-numru biss ma 
jipprappreżentawx faċilitazzjonijiet effettivi. Skont il-premessa 11 (il-paragrafu 19) l-
operaturi ekonomiċi affidabbli għandhom jibbenefikaw l-iktar mis-simplifikazzjonijiet. 
Għalhekk, is-simplifikazzjonijiet konkreti għandhom jiġu implimetnati direttament permezz 
tal-Artikolu 21 fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Emenda 57
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Id-detenturi tal-istatus ta' operatur 
ekonomiku awtorizzat kif imsemmija fil-
paragrafu 2 għandhom igawdu minn 
trattament favorevoli bbażat fuq it-tip ta' 
ċertifikat miksub, bi qbil mal-
paragrafu 2(a) u (b).

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ddikjarat b'mod iktar ċar fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni li l-operaturi ekonomiċi 
awtorizzati se jingħataw trattament iktar favorevoli.

Emenda 58
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. L-applikazzjonijiet mill-operaturi 
ekonomiċi awtorizzati għandhom jiġu 
trattati l-ewwel.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ddikjarat b'mod ċar fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni li l-operaturi ekonomiċi 
awtorizzati se jingħataw trattament prijoritarju.

Emenda 59
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2la
L-operaturi ekonomiċi li huma 
rikonoxxuti bħala operaturi ekonomiċi 
awtorizzati jistgħu jibbenefikaw minn 
simplifikazzjonijiet proċedurali fuq talba 
u fuq il-forniment tan-numri tar-
reġistrazzjoni u tal-identifikazzjoni tal-
operaturi ekonomiċi (in-numri EORI):
1. eżenzjoni tal-operatur awtorizzat mill-
obbligu li jissottometti notifika tal-ħruġ, 
inkluż fil-każ ta' projbizzjonijiet jew 
restrizzjonijiet, jekk ikun possibbli li 
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tintuża awtorizzazzjoni ġenerali jew il-
prodotti jkunu magħrufa għall-awtorità 
doganali;
2. eżenzjoni tal-operatur awtorizzat mill-
obbligu li jissottometti notifika tad-dħul, 
inkluż fil-każ ta' projbizzjonijiet jew 
restrizzjonijiet, jekk ikun possibbli li 
tintuża awtorizzazzjoni ġenerali jew il-
prodotti jkunu magħrufa għall-awtorità 
doganali; 
3. il-possibilità li tiġi preżentata 
dikjarazzjoni doganali mingħajr 
dikjarazzjoni formali;
4. ir-rikonoxximent ta' dikjarazzjoni fuq 
dokument li jakkumpanja bħala biżżejjed 
għal dikjarazzjoni doganali;
5. rilaxx doganali għall-importazzjonijiet 
mingħajr notifika, inkluż fil-każ ta' 
projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet, jekk 
ikun possibbli li tintuża awtorizzazzjoni 
ġenerali jew il-prodotti jkunu magħrufa 
għall-awtorità doganali; l-approvazzjoni 
tingħata bil-kundizzjoni li tiġi preżentata 
notifika globali għal perjodu speċifiku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal Kodiċi Doganali tal-Unjoni ma fiha ebda regola vinkolanti għas-
simplifikazzjoni proċedurali li tipprovdi konċessjonijeit reali għall-intrapriżi li jkunu spiċċaw 
b'suċċess il-proċedura tqila għaċ-ċertifikazzjoni bħala operaturi ekonomiċi awtorizzati. Dan 
ifixkel l-aċċettazzjoni taċ-ċertifikat ta' operatur ekonomiku awtorizzat mill-operaturi 
ekonomiċi. Ir-regoli dwar is-simplifikazzjoni tal-proċeduri doganali fil-kummerċ globali 
huma ta' sinifikat kbir għall-kompetittività tal-intrapriżi. 

Emenda 60
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament



PE498.017v01-00 16/120 AM\916428MT.doc

MT

Artikolu 23 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 243, li jispeċifikaw:

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex tadotta atti delegati  skont l-
Artikolu 243, li jispeċifikaw:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 1 –  l-Artikolu 21a (ġdid)

Amendment 61
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-regoli dwar  l-għoti tal-istatus ta’ 
operatur ekonomiku awtorizzat imsemmija 
fl-Artikolu 21;

(a) il-każijiet fejn għandha titwettaq 
reviżjoni tal-istatus ta' operatur ekonomiku 
awtorizzat;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 1 –  l-Artikolu 21a (ġdid)

Emenda 62
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-regoli dwar  l-għoti tal-istatus ta’ 
operatur ekonomiku awtorizzat 
imsemmija fl-Artikolu 21;

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji biex jingħata l-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat huma deskritti biżżejjed 
fil-BA skont il-modifiki proposti tar-rapporteur.

Emenda 63
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-każijiet fejn ir-rekwiżit li d-dikjarant 
ikun stabbilit fit-territorju doganali tal-
Unjoni jitneħħa, f'konformità mal-
Artikolu 21(1);

(b) l-identifikazzjoni ta’ l-awtorità
doganali kompetenti għall-għoti ta’ tali 
status u awtorizzazzjonijiet;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 1 –  l-Artikolu 21a (ġdid)

Emenda 64
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-każijiet fejn l-obbligu li  operatur 
ekonomiku awtorizzat  ikun  stabbilit fit-
territorju doganli tal-Unjoni  ’ jitneħħa 
skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 21(1) ;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-amenda 8 tar-rapporteur.
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Emenda 65
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) konsultazzjoni ma’ u għoti ta' 
informazzjoni lil awtoritajiet doganali 
oħra,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 1 –  l-Artikolu 21a (ġdid)

Emenda 66
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 23 - punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) kundizzjonijiet għas-sospensjoni u r-
revoka tal-istatus ta’ operatur ekonomiku 
approvat,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 1 –  l-Artikolu 21a (ġdid)

Emenda 67
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
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Artikolu 23 - punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) il-kundizzjonijiet li skonthom ir-
rekwiżit li wieħed ikun stabbilit fit-
territorju doganali tal-UE jista' jitneħħa 
għal ċerti kategoriji ta' operaturi 
ekonomiċi awtorizzati,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 1 –  l-Artikolu 21a (ġdid)

Emenda 68
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tiġi sottomessa applikazzjoni minn 
operatur li jkollu l-istatus ta' operatur 
ekonomiku awtorizzat għas-
simplifikazzjoni doganali, l-awtoritajiet 
doganali m'għandhomx jeżaminaw mill-
ġdid il-kriterji komuni. Fir-rigward tal-
applikazzjonijiet kollha bħal dawn, 
għandhom jiġu eżaminati l-kriterji
speċifiċi biss li jirrigwardaw l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
sottomessa mill-operatur ekonomiku. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova ttejjeb l-istatus tal-operatur ekonomiku awtorizzat billi tissimplifika l-
applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni u l-awditjar proċedurali għall-operaturi ekonomiċi 
awtorizzati u tħaffef l-operazzjonijiet tal-ipproċessar. Dak l-istatus għandu jservi bħala punt 
ta' referenza għall-awtorizzazzjonijiet doganali kollha.
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Emenda 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, fejn l-awtoritajiet doganali ma 
jistgħux ikunu konformi ma’ dawk il-limiti 
ta’ żmien, huma għandhom jgħarrfu lill-
applikant b’dan il-fatt qabel ma jiskadu 
dawn il-limiti ta’ żmien, fejn jagħtu r-
raġunijiet u jindikaw perjodu ta’ żmien 
ulterjuri li jikkunsidraw meħtieġ biex 
tittieħed  deċiżjoni.

Il-limitu taż-żmien għat-teħid ta' 
deċiżjoni, kif stipulat fil-leġiżlazzjoni 
doganali, għandu jibda mid-data tal-
aċċettazzjoni tal-applikazzjoni.

Mejn l-awtoritajiet doganali ma jistgħux 
ikunu konformi mal-limitu ta’ żmien biex 
jieħdu deċiżjoni, kif stipulat fil-
leġiżlazzjoni doganali, huma għandhom 
jgħarrfu lill-applikant b’dan il-fatt qabel 
ma jiskadi dan il-limiti ta’ żmien, fejn 
jagħtu r-raġunijiet u jindikaw perjodu ta’ 
żmien ulterjuri li jikkunsidraw meħtieġ 
biex tittieħed  deċiżjoni. Dan il-perjodu 
addizzjonali ma jistax jaqbeż it-30 jum.
Mingħajr preġudizzju għat-tielet 
subparagrafu, l-awtorità dognalai tat-
teħid tad-deċiżjonijiet tista' testendi l-
limitu ta' żmien għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
[kif stipulat fil-leġiżlazzjoni doganali] 
meta l-applikant jirrikjedi tali estensjoni 
biex iwettaq aġġustamenti sabiex jiżgura 
l-issodisfar tal-kundizzjonijiet u l-kriterji. 
Dawk l-aġġustamenti u l-perjodu ta' 
żmien ulterjuri neċessarju biex jitwettqu 
għandhom jiġu kkomunikati lill-awtorità 
doganali tat-teħid tad-deċiżjonijiet, li 
għandha tiddeċiedi dwar l-estensjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi stabbilit l-artikolu importanti dwar il-limiti ta' żmien biex tittieħed deċiżjoni fil-
Kodiċi Donali tal-Unjoni nnifsu u biex tkun żgurata l-koerenza legali tal-leġiżlazzjoni 
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doganlai billi l-leġiżlazzjoni ma tinqasamx billi titqassam f'atti differenti, id-dispożizzjonijiet 
dwar il-limiti ta' żmien biex tittieħed deċiżjoni huma kollha stipulati f'dan l-Artikolu. L-
Artikolu 24(2) tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni u l-Artikolu 124-2-08 tal-Kodiċi Doganali 
Modernizzat) qed jingħaqdu għal dawn ir-raġunijiet.

Emenda 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'ċerti każijiet l-ewwel subparagrafu 
m'għandux ikun applikabbli.

L-ewwel subparagrafu m'għandux ikun 
applikabbli fil-każijiet li ġejjin:

(a) meta t-talba għal deċiżjoni, inkluż l-
inkarigu ta' numru ta' reġistrazzjoni u ta' 
identifikazzjoni tal-operaturi ekonomiċi 
(in-numru EORI), tista' ma tintlaqax;
(b) meta tikkonċerna deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 32(1);
(c) fil-każ ta' rifjut tal-benefiċċju ta' 
kwota tat-tariffi meta jintlaħaq il-volum 
tal-kwota tat-tariffi speċifikat kif imsemmi 
fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 49(4); 
(d) meta jirrikjedu dan in-natura u l-livell 
tat-theddid għas-sikurtà u s-sikurezza tal-
Unjoni  u r-residenti tagħha, għal saħħet 
il-bniedem, l-annimali jew il-pjanti, għall-
ambjent jew għall-konsumaturi;
(e) meta d-deċiżjoni jkollha l-għan li 
tiżgura l-implimentazzjoni ta' deċiżjoni 
oħra li għaliha jkun ġie applikat dan il-
paragrafu, mingħajr preġudizzju għal-liġi 
tal-Istat Membru kkonċernat;
(f) fil-każ li jitwettaq analiżi tar-riskju fuq 
il-bażi tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul 
jew id-dikjarazzjoni doganali li 
tissostitwixxiha;
(g) fil-każ li dan jipperikola l-
investigazzjonijiet mibdija għall-finijiet 
tal-ġlieda tal-frodi;
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(h) għad-deċiżjonijiet mill-Kummissjoni 
dwar jekk humiex ġustifikati jew le il-ħlas 
lura jew il-maħfra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjonijiet għad-dritt li wieħed jinstema' fl-Artikolu 124-1-03 tal-Kodiċi Doganali 
Modernizzat qed jiġu trasferiti għall-Kodiċi Doganali tal-Unjoni. Ir-referenzi għall-Artikoli 
fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni u fil-Kodiċi Doganali Modernizzat ġew aġġornati meta kien 
possibbli. Il-paragrafu 4(h) jirreferi għall-Artikolu 333-26(2) tal-Kodiċi Doganali 
Modernizzat.

Emenda 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-detentur tad-deċiżjoni għandu 
jissodisfa l-obblidi li jirriżultaw mid-
deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Artikolu 124-2-11 tal-Kodiċi Doganali Modernizzat fih elementi essenzjali, b'mod 
partikolari l-obbligi tad-detentur tad-deċiżjoni, hu xieraq li dawn id-dispożizzjonijiet 
jiddaħħlu fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Emenda 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-detentur tad-deċiżjoni għandu jgħarraf 
lill-awtoritajiet doganali tat-teħid tad-
deċiżjoni mingħajr dewmien dwar 
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kwalunkwe fattur li jinqala' wara li 
tittieħed id-deċiżjoni, li jista' jinfluwenza 
il-kontinwazzjoni jew il-kontenut tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Artikolu 124-2-11 tal-Kodiċi Doganali Modernizzat fih elementi essenzjali, b'mod 
partikolari l-obbligi tad-detentur tad-deċiżjoni, hu xieraq li dawn id-dispożizzjonijiet 
jiddaħħlu fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Emenda 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. F'ċerti każijiet l-awtoritajiet doganali 
għandhom iwettqu dan li ġej:

8. L-awtoritajiet doganali għandhom 
jimmoniterjaw l-osservanza tal-obbligi li 
jirriżultaw mid-deċiżjoni u l-valutazzjoni 
mill-ġdid jew is-sospensjoni ta' deċiżjoni 
fil-każi speċifikati mil-leġiżlazzjoni 
doganali. 

(a) jimmonitorjaw il-konformità ma' 
deċiżjoni;
(b) jerġgħu jivvalutaw deċiżjoni;
(c) jissospendu deċiżjoni li m'għandhiex 
tiġi annullata, revokata jew emendata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

'F'ċerti każijiet' tneħħiet.

Emenda 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
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Artikolu 24 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni tista' tadotta 
deċiżjonijiet, apparti dawk imsemmija fl-
Artikolu 32(8), li permezz tagħhom titlob 
lill-Istati Membri jieħdu, jissospendu, 
jannullaw, jemendaw jew jirrevokaw xi 
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 24, sabiex 
tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-
leġiżlazzjoni doganali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 75
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex tadotta atti delegati  skont l-
Artikolu 243, li jispeċifikaw:

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 243 
li jispeċifikaw ir-regoli dwar id-
deċiżjonijiet ta' monitoraġġ, valutazzjoni 
mill-ġdid u sospensjoni f'konformità mal-
Artikolu 24(8).

(a) ir-regoli dwar il-proċeduri biex 
jittieħdu d-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 24;
(b) il-każijiet fejn l-applikant ma 
jingħatax l-opportunità li jesprimi l-
opinjoni tiegħu f'konformità mal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 24(4);
(c) ir-regoli dwar il-monitoraġġ, il-
valutazzjoni mill-ġdid u s-sospensjoni tad-
deċiżjonijiet f'konformità mal-
Artikolu 24(8).
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dritt li wieħed jinstema' huwa prinċipju kostituzzjonali bażiku. Ir-regoli li jeffetwawh –
b'mod partikolari r-restrizzjonijiet ta' dan id-dritt – għandhom jiġu stabbiliti biss permezz tal-
liġi.

Emenda 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafi 1 - 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-awtoritajiet doganali għandhom, mal-
applikazzjoni, jieħdu  deċiżjonijiet relatati 
mal-informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffi 
(deċiżjonijiet BTI), jew deċiżjonijiet 
relatati mal-informazzjoni vinkolanti ta' 
oriġini (deċiżjonijiet BOI).

(1) L-awtoritajiet doganali għandhom, mal-
applikazzjoni, jieħdu  deċiżjonijiet relatati 
mal-informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffi 
(deċiżjonijiet BTI), jew deċiżjonijiet 
relatati mal-informazzjoni vinkolanti ta' 
oriġini (deċiżjonijiet BOI) u deċiżjonijiet 
dwar informazzjoni vinkolanti dwar il-
valur doganali tal-merkanzija 
(deċiżjonijet BVI).

Tali applikazzjoni  m'  għandhiex tiġi 
aċċettata  fi kwalunkwe waħda miċ-
ċirkostanzi li ġejjin:

Tali applikazzjoni  m'  għandhiex tiġi 
aċċettata  fi kwalunkwe waħda miċ-
ċirkostanzi li ġejjin:

(a) fejn l-applikazzjoni ssir, jew diġà saret, 
fl-istess uffiċċju doganali jew f’ieħor, minn 
jew f’isem id-detentur ta’ deċiżjoni fir-
rigward tal-istess merkanzija u, għal 
deċiżjonijiet BOI, taħt l-istess ċirkostanzi li 
jiddeterminaw l-akkwist ta’ oriġini;

a) fejn l-applikazzjoni ssir, jew diġà saret, 
fl-istess uffiċċju doganali jew f’ieħor, minn 
jew f’isem id-detentur ta’ deċiżjoni fir-
rigward tal-istess merkanzija u, għal 
deċiżjonijiet BOI, taħt l-istess ċirkostanzi li 
jiddeterminaw l-akkwist ta’ oriġini;

(b) fejn l-applikazzjoni m’għandha 
x’taqsam ma’ ebda użu intiż tad-deċiżjoni 
BTI jew BOI jew kwalunkwe użu intiż ta’ 
proċedura doganali.

b) fejn l-applikazzjoni m’għandha 
x’taqsam ma’ ebda użu intiż tad-deċiżjoni 
BTI, BOI jew BVI  jew kwalunkwe użu 
intiż ta’ proċedura doganali.

(2) Deċiżjonijiet BTI jew BOI għandhom 
ikunu vinkolanti biss fir-rigward tal-
klassifikazzjoni tat-tariffi jew id-
determinazzjoni tal-oriġini tal-merkanzija.

(2) Deċiżjonijiet BTI, BVI jew BOI 
għandhom ikunu vinkolanti biss fir-
rigward tal-klassifikazzjoni tat-tariffi, id-
determinazzjoni tal-oriġini jew tal-valur 
doganali tal-merkanzija. 

Dawk id-deċiżjonijiet għandhom ikunu Dawk id-deċiżjonijiet għandhom ikunu 
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vinkolanti għall-awtoritajiet doganali, fil-
konfront tad-detentur tad-deċiżjoni, fir-
rigward biss ta’ merkanzija li għaliha 
tlestew il-formalitajiet doganali wara d-
data li fiha d-deċiżjoni tidħol fis-seħħ.

vinkolanti għall-awtoritajiet doganali, fil-
konfront tad-detentur tad-deċiżjoni, fir-
rigward biss ta’ merkanzija li għaliha 
tlestew il-formalitajiet doganali wara d-
data li fiha d-deċiżjoni tidħol fis-seħħ.

Id-deċiżjonijiet għandhom ikunu vinkolanti 
għad-detentur tad-deċiżjoni, mhux għall-
awtoritajiet doganali, biss b’effett mid-data 
li fiha hi tkun irċeviet, jew hi meqjusa 
bħala li rċeviet, in-notifika tad-deċiżjoni.

Id-deċiżjonijiet għandhom ikunu vinkolanti 
għad-detentur tad-deċiżjoni, mhux għall-
awtoritajiet doganali, biss b’effett mid-data 
li fiha hi tkun irċeviet, jew hi meqjusa 
bħala li rċeviet, in-notifika tad-deċiżjoni.

(3) Deċiżjonijiet BTI jew BOI għandhom 
ikunu validi għal perjodu ta’ tliet snin mid-
data li fiha d-deċiżjoni tidħol fis-seħħ.

(3) Deċiżjonijiet BTI, BOI jew BVI
għandhom ikunu validi għal perjodu ta’ 
tliet snin mid-data li fiha d-deċiżjoni tidħol 
fis-seħħ.

F'ċerti każijiet, deċiżjoni BTI jew BOI ma 
tibqax aktar valida qabel ma jispiċċa dak il-
perjodu.

F'ċerti każijiet, deċiżjoni BTI, BOI jew 
BVI ma tibqax aktar valida qabel ma 
jispiċċa dak il-perjodu.

F'każijiet bħal dawn, id-deċiżjoni BTI jew
BOI xorta waħda tista' tintuża fir-rigward 
ta' kuntratti vinkolanti bbażati fuq id-
deċiżjoni u li jkunu ġew konklużi qabel ma 
din ma tibqax aktar valida.

F'każijiet bħal dawn, id-deċiżjoni BTI, BOI 
jew BVI xorta waħda tista' tintuża fir-
rigward ta' kuntratti vinkolanti bbażati fuq 
id-deċiżjoni u li jkunu ġew konklużi qabel 
ma din ma tibqax aktar valida.

(4) Għall-applikazzjoni ta' deċiżjoni BTI 
jew BOI fil-kuntest ta' proċedura doganali 
partikolari, jeħtieġ li d-detentur tad-
deċiżjoni jkun kapaċi juri evidenza li:

(4) Għall-applikazzjoni ta' deċiżjoni BTI,
BOI jew BVI fil-kuntest ta' proċedura 
doganali partikolari, jeħtieġ li d-detentur 
tad-deċiżjoni jkun kapaċi juri evidenza li:

(a) fil-każ ta’ deċiżjoni BTI, il-merkanzija 
ddikjarata tikkorrispondi f’kull rispett ma’ 
dik deskritta fid-deċiżjoni;

a) fil-każ ta’ deċiżjoni BTI, il-merkanzija 
ddikjarata tikkorrispondi f’kull rispett ma’ 
dik deskritta fid-deċiżjoni;

(b) fil-każ ta’ deċiżjoni BOI, il-merkanzija 
inkwistjoni u ċ-ċirkostanzi li 
jiddeterminaw il-ksib tal-oriġini 
jikkorrispondu f’kull rispett mal-
merkanzija deskritta fid-deċiżjoni.

b) fil-każ ta’ deċiżjoni BOI, il-merkanzija 
inkwistjoni u ċ-ċirkostanzi li 
jiddeterminaw il-ksib tal-oriġini 
jikkorrispondu f’kull rispett mal-
merkanzija deskritta fid-deċiżjoni.

c) fil-każ ta’ deċiżjoni BVI, il-merkanzija 
kkonċernata u ċ-ċirkostanzi li 
jiddeterminaw il-komunikazzjoni tal-valur 
doganali jikkorrispondu f'kull rispett mal-
merkanzija deskritta fid-deċiżjoni.

(5) B’deroga mill-Artikolu 24(6) u l-
Artikolu 28, deċiżjonijiet BTI u  BOI 
għandhom ikunu annullati fejn ikunu 
bbażati fuq informazzjoni mill-applikanti li 

(5) B’deroga mill-Artikolu 24(6) u l-
Artikolu 28, deċiżjonijiet BTI, BOI u BVI
għandhom ikunu annullati fejn ikunu 
bbażati fuq informazzjoni mill-applikanti li 
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mhix preċiża jew li mhix sħiħa. mhix preċiża jew li mhix sħiħa.
(6) Deċiżjonijiet BTI u  BOI għandhom 
ikunu rrevokati skont l-Artikolu 24(6) u l-
Artikolu 29.

(6) Deċiżjonijiet BTI, BOI u BVI
għandhom ikunu rrevokati skont l-
Artikolu 24(6) u l-Artikolu 29.

Huma ma jistgħux jiġu emendati. Huma ma jistgħux jiġu emendati.
(7) Jista' jagħti l-każ li l-Kummissjoni 
tinnotifika lill-Istati Membri b'dan li ġej:

(7) Jista' jagħti l-każ li l-Kummissjoni 
tinnotifika lill-Istati Membri b'dan li ġej:

(a) li t-teħid ta' deċiżjonijiet BTI u BOI 
jkun sospiż, għall-merkanzija li l-
uniformità tal-klassifikazzjoni tat-tariffi 
jew id-determinazzjoni tal-oriġini tagħha 
ma jkunux żgurati;

a) li t-teħid ta' deċiżjonijiet BTI, BOI u 
BVI jkun sospiż, għall-merkanzija li l-
uniformità tal-klassifikazzjoni tat-tariffi 
jew id-determinazzjoni tal-oriġini tagħha 
jew il-kundizzjonijiet għall-valur doganali 
kkomunikat ma jkunux żgurati;

(b) li s-sospensjoni msemmija fil-punt (a) 
tkun ġiet irtirata.

b) li s-sospensjoni msemmija fil-punt (a)
tkun ġiet irtirata.

(8) Il-Kummissjoni tista' tadotta 
deċiżjonijiet li permezz tagħhom titlob lill-
Istati Membri jirrevokaw id-deċiżjonijiet 
BTI jew BOI, sabiex tiżgura l-uniformità 
tal-klassifikazzjoni tat-tariffi jew id-
determinazzjoni tal-oriġini tal-merkanzija.

(8) Il-Kummissjoni tista' tadotta 
deċiżjonijiet li permezz tagħhom titlob lil 
Stat Membru wieħed jew iktar minn 
wieħed jirrevokaw id-deċiżjonijiet BTI,
BOI jew BVI, sabiex tiżgura l-uniformità 
tal-klassifikazzjoni tat-tariffi, id-
determinazzjoni tal-oriġini tal-merkanzija 
jew l-applikazzjoni tal-valur doganali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert  
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet.
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Emenda 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip
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Proposta għal regolament
Artikolu 33 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-każijiet li fihom deċiżjoni BTI jew
BOI ma tibqax valida f'konformità mat-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 32(3);

(a) il-każijiet li fihom deċiżjoni BTI, BOI 
jew BVI ma tibqax valida f'konformità 
mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 32(3);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet.
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Emenda 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-regoli biex tintuża deċiżjoni BTI jew
BOI wara li din ma tibqax valida 
f'konformità mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 32(3);

(b) ir-regoli biex tintuża deċiżjoni BTI,
BOI jew BVI wara li din ma tibqax valida 
f'konformità mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 32(3);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
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Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet.
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Emenda 79
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43 imħassar
Id-delega tas-setgħa

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 243, li jispeċifikaw il-post 
fejn għandhom jitwettqu l-formalitajiet u 
l-kontrolli fuq il-bagalji tal-istiva u tal-
kabina f'konformità mal-Artikolu 42.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-post tal-kontroll tal-bagalji ma jikkomplimentax ir-regolament bażiku, imma huwa pjuttost 
kwistjoni tal-implimentazzjoni tiegħu. Għandu jkun hemm kundizzjonijet uniformi għall-post 
tal-kontroll. L-Artikolu 43 għandu jitħassar u l-Artikolu 44 għandu jiġi estiż għall-setgħat 
implimentattivi wkoll għall-post tal-kontrolli tal-bagalji.

Emenda 80
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
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Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta' atti implimentattivi, miżuri li 
jispeċifikaw il-post fejn għandhom 
jitwettqu l-formalitajiet u l-kontrolli fuq 
il-bagalji tal-istiva u tal-kabina 
f'konformità mal-Artikolu 42.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-post tal-kontroll tal-bagalji ma jikkomplimentax ir-regolament bażiku, imma huwa pjuttost 
kwistjoni tal-implimentazzjoni tiegħu. Għandu jkun hemm kundizzjonijet uniformi għall-post 
tal-kontroll. L-Artikolu 43 għandu jitħassar u l-Artikolu 44 għandu jiġi estiż għall-setgħat 
implimentattivi wkoll għall-post tal-kontrolli tal-bagalji.

Emenda 81
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Merkanzija li l-produzzjoni tagħha
kienet tinvolvi aktar minn pajjiż jew 
territorju wieħed għandha titqies li toriġina 
mill-pajjiż jew mit-territorju fejn għaddiet 
mill-aħħar trasformazzjoni sostanzjali
tagħha.

2. Merkanzija li l-produzzjoni tagħha 
tinvolvi aktar minn pajjiż wieħed għandha 
titqies li toriġina mill-pajjiż fejn tkun
għaddiet mill-aħħar proċessar sostanzjali, 
ekonomikament ġustifikat jew ħidma 
f'impriża mgħammra għal dak l-iskop u li 
tirriżulta fil-manifattura ta' prodott ġdid 
jew li tirrappreżenta stadju importanti tal-
manifattura.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bażi għad-deċiżjoni dwar oriġini partikolari għall-merkanzija għal għexieren ta' snin kienet 
'l-aħħar proċessar jew ħidma sostanzjali' ta' prodott f'pajjiż partikolari. Il-kriterji għal din id-
deċiżjoni huma jew bidla fl-intestatura tat-tariffa jew il-valur miżjud. Dan l-approċċ dejjem 
kellu suċċess fil-kwistjonijiet doganali u huwa faċli li jiġi applikat fil-prattika. Għal din ir-
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raġuni għandha tinżamm.

Emenda 82
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Merkanzija li l-produzzjoni tagħha
kienet tinvolvi aktar minn pajjiż jew 
territorju wieħed għandha titqies li toriġina 
mill-pajjiż jew mit-territorju fejn għaddiet 
mill-aħħar trasformazzjoni sostanzjali
tagħha.

2. Merkanzija li l-produzzjoni tagħha 
tinvolvi aktar minn pajjiż wieħed għandha 
titqies li toriġina mill-pajjiż fejn tkun
għaddiet mill-aħħar proċessar sostanzjali, 
ekonomikament ġustifikat jew ħidma 
f'impriża mgħammra għal dak l-iskop u li 
tirriżulta fil-manifattura ta' prodott ġdid 
jew li tirrappreżenta stadju importanti tal-
manifattura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 9(2)ciii, l-ewwel inċiż, tal-ftehim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ dwar 
ir-regoli tal-oriġini għandu ma daħalx fis-seħħ sal-lum. Għalhekk, ma jistax japplika llum. Il-
Kodiċi Doganali tal-Unjoni propost ma fihx linji gwida biżżejjed għall-oriġini mhux 
preferenzjali, li hija qasam għalih ta' regolamentazzjoni fil-leġiżlazzjoni doganali. Fir-
rigward tal-impatt fiskali sinifikanti kif ukoll dak ekonomiku dan għandu jiġu regolat.

Emenda 83
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Merkanzija li l-produzzjoni tagħha 
kienet tinvolvi aktar minn pajjiż jew 
territorju wieħed għandha titqies li toriġina 
mill-pajjiż jew mit-territorju fejn għaddiet 
mill-aħħar trasformazzjoni sostanzjali 
tagħha.

2. Merkanzija li l-produzzjoni tagħha 
kienet tinvolvi aktar minn pajjiż jew 
territorju wieħed għandha titqies li toriġina 
mill-pajjiż jew mit-territorju fejn għaddiet 
mill-aħħar trasformazzjoni sostanzjali 
tagħha. L-aħħar trasformazzjoni 
sostanzjali ta' merkanzija għandha tiġi 
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definita fuq il-bażi tal-kriterju tal-bidla 
fil-klassifikazzjoni tat-tariffi, l-espressjoni 
ta' trasformazzjoni sostanzjali, fuq il-bażi 
ta' perċentwal ad valorem jew operazzjoni 
ta' manifattura jew ta' pproċessar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In seiner Entschließung vom 01.12.2011 hat sich das Europäische Parlament dafür 
ausgesprochen, dass die bisher gültigen Ursprungskriterien, insbesondere das der letzten
wesentlichen Be- und Verarbeitung, nicht verändert werden sollen. Die Anwendung und 
Durchsetzung handelspolitischer Schutzinstrumente der Union mag durch spezifische 
Ursprungskriterien erleichtert werden. Es genügt jedoch dazu, der Kommission ein 
beschränktes Mandat zur Regelung dieser Fälle in Art. 55 einzuräumen.

Emenda 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minkejja l-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setħga li tadaotta atti delegati 
f'konformita mal-Artikolu 55 sabiex 
tidentifika s-setturi tal-merkanzija li 
fihom in-nomini tal-oriġini jirreferu 
għall-post fejn tkun twettqet il-parti l-
kbira tal-operazzjonijiet ta' manifattura.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Emenda 85
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
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Artikolu 55 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 243:

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 243, li jissupplimentaw ir-
rekċiżiti għall-prova tal-oriġini msemmija 
fl-Artikolu 54.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar l-oriġini mhux preferenzjali huma ta' importanza kbira għall-kwistjonijiet 
doganali kif ukoll għall-aspetti kummerċjali-politiċi u dawk ekonomiċi. Għalhekk, il-Kodiċi 
Doganali tal-Unjoni għandu jipprovdi linji gwida ċari dwar regoli kif jiġi definit l-oriġini li 
jippermettu riżultati xierqa u pproċessar faċli. Għandha tingħata s-setgħa għall-prova tal-
oriġini biss.

Emenda 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 243, li jispeċifikaw: 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 243:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hiermit wird der Kommission ein Mandat eingeräumt, um den unbestimmten Rechtsbegriff 
der letzten wesentlichen Be- und Verarbeitung mit einem delegierten Rechtsakt verbindlich zu 
regeln, jedoch ausschließlich in Fällen, in denen Unsicherheiten bei der Auslegung des 
Begriffs die Interessen der Union berühren könnten, beispielsweise bei der Anwendung von 
handelspolitischen Schutzinstrumenten der Union und in sonstigen Streitfällen.

Emenda 87
Olle Schmidt
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Proposta għal regolament
Artikolu 55 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-regoli abbażi ta' liema l-merkanzija 
hija kkunsidrata li tkun inkisbet kollha 
f'pajjiż jew f'territorju wieħed jew li 
għaddiet mill-aħħar trasformazzjoni 
sostanzjali tagħha f'pajjiż jew territorju 
wieħed, f'konformità mal-Artikolu 53;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar l-oriġini mhux preferenzjali huma ta' importanza kbira għall-kwistjonijiet 
doganali kif ukoll għall-aspetti kummerċjali-politiċi u dawk ekonomiċi. Għalhekk, il-Kodiċi 
Doganali tal-Unjoni għandu jipprovdi linji gwida ċari dwar regoli kif jiġi definit l-oriġini li 
jippermettu riżultati xierqa u pproċessar faċli. Għandha tingħata s-setgħa għall-prova tal-
oriġini biss.

Emenda 88
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-regoli abbażi ta' liema l-merkanzija 
hija kkunsidrata li tkun inkisbet kollha 
f'pajjiż jew f'territorju wieħed jew li 
għaddiet mill-aħħar trasformazzjoni 
sostanzjali tagħha f'pajjiż jew territorju 
wieħed, f'konformità mal-Artikolu 53;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bażi għad-deċiżjoni dwar oriġini partikolari għall-merkanzija għal għexieren ta' snin kienet 
'l-aħħar proċessar jew ħidma sostanzjali' ta' prodott f'pajjiż partikolari. Il-kriterji għal din id-
deċiżjoni huma jew bidla fl-intestatura tat-tariffa jew il-valur miżjud. Dan l-approċċ dejjem 
kellu suċċess fil-kwistjonijiet doganali u huwa faċli li jiġi applikat fil-prattika. Għal din ir-
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raġuni għandha tinżamm.

Emenda 89
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-regoli abbażi ta' liema l-merkanzija 
hija kkunsidrata li tkun inkisbet kollha 
f'pajjiż jew f'territorju wieħed jew li 
għaddiet mill-aħħar trasformazzjoni 
sostanzjali tagħha f'pajjiż jew territorju 
wieħed, f'konformità mal-Artikolu 53;

(a) ir-regoli li fuq il-bażi tagħhom il-
merkanzija hija kkunsidrata li tkun inkisbet 
kollha f'pajjiż jew f'territorju wieħed; 
sabiex jiġi determinat b'mod vinkolanti l-
oriġini ta' merkanzija f'każi li fihom il-
partijiet involuti ma setgħux 
jiddeterminaw b'kunsens l-oriġini tal-
merkanzija f'konformità mal-Artikolu 53. 
Dawk l-atti delegati għandhom jiġu 
applikati esklużivament fil-każ ta' tilwim u 
ma jistgħux jikkontradixxu l-prinċipji tal-
Artikolu 53;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hiermit wird der Kommission ein Mandat eingeräumt, um den unbestimmten Rechtsbegriff 
der letzten wesentlichen Be- und Verarbeitung mit einem delegierten Rechtsakt verbindlich zu 
regeln, jedoch ausschließlich in Fällen, in denen Unsicherheiten bei der Auslegung des 
Begriffs die Interessen der Union berühren könnten, beispielsweise bei der Anwendung von 
handelspolitischen Schutzinstrumenten der Union und in sonstigen Streitfällen.

Emenda 90
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ħtiġijiet għall-prova tal-oriġini 
msemmija fl-Artikolu 54.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar l-oriġini mhux preferenzjali huma ta' importanza kbira għall-kwistjonijiet 
doganali kif ukoll għall-aspetti kummerċjali-politiċi u dawk ekonomiċi. Għalhekk, il-Kodiċi 
Doganali tal-Unjoni għandu jipprovdi linji gwida ċari dwar regoli kif jiġi definit l-oriġini li 
jippermettu riżultati xierqa u pproċessar faċli. Għandha tingħata s-setgħa għall-prova tal-
oriġini biss.

Emenda 91
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ħtiġijiet għall-prova tal-oriġini 
msemmija fl-Artikolu 54.

(b) li jispeċifika l-ħtiġijiet għall-prova tal-
oriġini msemmija fl-Artikolu 54.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hiermit wird der Kommission ein Mandat eingeräumt, um den unbestimmten Rechtsbegriff 
der letzten wesentlichen Be- und Verarbeitung mit einem delegierten Rechtsakt verbindlich zu 
regeln, jedoch ausschließlich in Fällen, in denen Unsicherheiten bei der Auslegung des 
Begriffs die Interessen der Union berühren könnten, beispielsweise bei der Anwendung von 
handelspolitischen Schutzinstrumenten der Union und in sonstigen Streitfällen.

Emenda 92
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bażi primarja għall-valur doganali tal-
merkanzija għandu jkun il-valur tat-
tranżazzjoni, jiġifieri l-prezz li realment 
tħallas jew għandu jitħallas meta l-
merkanzija tinbiegħ għall-esportazzjoni 
lejn it-territorju doganali tal-Unjoni , 

1. Il-bażi primarja għall-valur doganali tal-
merkanzija għandu jkun il-valur tat-
tranżazzjoni, jiġifieri l-prezz li realment 
tħallas jew għandu jitħallas meta l-
merkanzija tinbiegħ għall-esportazzjoni 
lejn it-territorju doganali tal-Unjoni , 
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aġġustat skont fejn meħtieġ. aġġustat skont fejn meħtieġ, f'konformità 
mal-paragrafu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-Artikolu 32 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 2913/92), li bħalissa huwa applikabbli u li jiżgura, fost affarijiet oħra, li d-
drittijiet u t-tariffi tal-liċenzji mħallsa mix-xerrej tal-merkanziji importati jistgħu jiddaħħlu 
biss fil-valur doganali jekk dawn ikunu kundizzjoni tal-bejgħ, f'konformita mal-Ftehim dwar 
il-Valutazzjoni Doganali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (l-Artikolu 8) u l-prattika 
internazzjonali.

Emenda 93
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ebda parti tar-rikavat ta’ kwalunkwe 
bejgħ mill-ġdid, tneħħija jew użu tal-
merkanzija sussegwenti mix-xerrej 
m’għandha tmur direttament jew 
indirettament għand il-bejjiegħ, sakemm 
ma jsirx aġġustament xieraq;

(c) (ċ) ebda parti tad-dħul minn xi bejgħ 
mill-ġdid sussegwenti, jew minn kif 
jiddisponi minnha jew juża l-merkanzija x-
xerrej ma tmiss direttament jew 
indirettament lill-bejjiegħ, ħlief meta jista' 
jsir aġġustament xieraq f'konformità mal-
paragrafu 4;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-Artikolu 32 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 2913/92), li bħalissa huwa applikabbli u li jiżgura, fost affarijiet oħra, li d-
drittijiet u t-tariffi tal-liċenzji mħallsa mix-xerrej tal-merkanziji importati jistgħu jiddaħħlu 
biss fil-valur doganali jekk dawn ikunu kundizzjoni tal-bejgħ, f'konformita mal-Ftehim dwar 
il-Valutazzjoni Doganali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (l-Artikolu 8) u l-prattika 
internazzjonali.

Emenda 94
Andreas Schwab
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Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għandhom japplikaw regoli speċjali 
biex jiġi ddeterminat il-valur doganali tal-
merkanzija bbażat fuq il-valur tat-
tranżazzjoni.

4. Waqt li jkun qed jiġi determinat il-valur 
tat-tranżazzjoni tal-paragrafi 1 u 2, 
għandu jiżdied mal-prezz effettivament 
imħallas jew li għandu jitħallas għall-
merkanzija importata:
(a) dawn li ġejjin, safejn u sakemm ikunu 
miġrura mix-xerrej imma ma jkunux 
inklużi fil-prezz attwalment imħallas jew li 
għad irid jitħallas għall-oġġetti:
(i) il-kummissjoni u s-senserija, ħlief għal 
kummissjoni tax-xiri,
(ii) il-prezz ta' kontenituri li jiġu 
kkunsidrati bħala ħaġa waħda, għall-
iskopijiet doganali, mal-merkanzija 
kkonċernata,
(iii) il-prezz tal-ippakkjar, sew jekk xogħol 
jew materjali;
(iv) l-inġinerija, l-iżvilupp, l-illustrazzjoni, 
ix-xogħol ta' disinn, u pjanti u abbozzi 
magħmula f'post ieħor barra l-Unjoni u 
meħtieġa għall-produzzjoni tal-
merkanzija importata;
(b) id-drittijiet u t-tariffi tal-liċenzi li 
jkollom x'jaqsmu ma' l-oġġetti li jkunu 
qegħdin jiġu vvalutati li x-xerrej ikollu 
jħallas, jew direttament jew indirettament, 
bħala kondizzjoni tal-bejgħ tal-oġġetti li 
jkunu qegħdin jiġu vvalutati, safejn u 
sakemm dawn id-drittijiet u t-tariffi  ma 
jkunux inklużi fil-prezz attwalment 
imħallas jew li jrid jitħallas;
(c) il-valur ta' xi parti mid-dħul minn xi 
bejgħ mill-ġdid, kif jiddisponu minn jew 
jużaw il-merkanzija li tmiss direttament 
jew indirettament lill-bejjiegħ;
(d) l-ispejjeż tat-trasport u assigurazzjoni 
tal-merkanzija importata, u
(e) l-imposti tal-ħatt u l-ipproċessar 
assoċjati mat-trasport tal-merkanzija 
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importata għall-post tad-dħul fit-territorju 
doganali tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-Artikolu 32 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 2913/92), li bħalissa huwa applikabbli u li jiżgura, fost affarijiet oħra, li d-
drittijiet u t-tariffi tal-liċenzji mħallsa mix-xerrej tal-merkanziji importati jistgħu jiddaħħlu 
biss fil-valur doganali jekk dawn ikunu kundizzjoni tal-bejgħ, f'konformita mal-Ftehim dwar 
il-Valutazzjoni Doganali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (l-Artikolu 8) u l-prattika 
internazzjonali.

Emenda 95
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għandhom japplikaw regoli speċjali 
biex jiġi ddeterminat il-valur doganali tal-
merkanzija bbażat fuq il-valur tat-
tranżazzjoni.

4. Il-valur doganali jiġi determinat skont 
il-metodu tal-valur tat-tranżazzjoni jekk il-
merkanzija tkun is-suġġett ta' bejgħ għall-
esportazzjoni għat-territorju doganali tal-
Unjoni fil-mument tal-aċċettazzjoni tad-
dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-
ċirkolazzjoni libera.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li dan hu element essenzjali tal-leġiżlazzjoni doganali, hu xieraq li jiġi stipulat l-
Artikolu 30-02(1) tal-Kodiċi Doganali Modernizzat fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni nnifsu. 
Din id-dispożizzjoni qed tingħaqad mal-Artikolu 147 tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni. Ħafna 
operaturi ekonomiċi u Stati Membri huma favur iż-żamma tar-regola tal-ewwel bejgħ għad-
determinazzjoni tal-valur doganali tal-merkanzija.

Emenda 96
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
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Artikolu 62 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għandhom japplikaw regoli speċjali 
biex jiġi ddeterminat il-valur doganali tal-
merkanzija bbażat fuq il-valur tat-
tranżazzjoni.

4. Għad-determinazzjoni tal-valur doganali 
f'konformità mal-Artikolu 62(1) tal-Kodiċi, 
il-fatt li l-merkanzija li hija s-suġġett ta' 
bejgħ hija dikjarati għal ċirkolazzjoni 
libera għandu jitqies bħala indikazzjoni 
adegwata li inbiegħet għal esportazzjoni 
lejn it-territorju doganali tal-Komunità.
Dan japplika għall-bejgħ suċċessiv qabel 
l-evalwazzjoni fir-rigward tal-aħħar bejgħ 
li wassal biex il-merkanzija tinġab fit-
territorju doganali tal-UE jew jekk bejgħ 
ikun sar fit-territorju doganali tal-UE 
qabel ma l-merkanzija ngħatat għaċ-
ċirkolazzjoni libera. Meta jiġi reġistrat 
prezz minn bejgħ qabel l-aħħar bejgħ li 
wassal biex il-merkanzija tinġab fit-
territorju doganali tal-UE, għandha tiġi 
provduta prova lill-awtoritajiet doganali li 
l-bejgħ sar speċifikament għal dak it-
territorju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-valur doganali huwa importanti ħafna għall-aspett tal-ispiża fir-rigward tal-ipproċessar 
ulterjuri possibbli jew l-ipproċessar attiv fl-UE. Peress li l-valur doganali għandu impatt 
immedjat fuq is-sottomissjoni li għandha ssir, dan hu wkoll rilevanti direttament għall-baġit 
tal-UE. Dawn l-aspetti, għalhekk, għandhom jiġu regolati mill-istituzzjonijiet li jilleġiżlaw fil-
Kodiċi Doganali tal-Unjoni innifsu. Għad hemm dubji dwar il-kumpatibilità tal-proposta tal-
Kummissjoni mal-Kodiċi tal-Valutazzjoni Doganali tal-GATT.

Emenda 97
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għandhom japplikaw regoli speċjali 
biex jiġi ddeterminat il-valur doganali tal-

4. Meta prezz ikun dikjarat li jirrelata 
għall-bejgħ li jsir qabel l-aħħar bejgħ li 
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merkanzija bbażat fuq il-valur tat-
tranżazzjoni.

fuq il-bażi tiegħu l-merkanzija kienet 
introdotta fit-territorju doganali tal-
Unjoni, għandu jintwera għas-
sodisfazzjon tal-awtoritajiet doganali li 
dan il-bejgħ seħħ għall-esportazzjoni lit-
territorju doganali kkonċernat.  Il-prezz 
għandu jittieħed bħala bażi għall-valur 
doganali. Għandhom japplikaw iktar 
regoli speċjali biex jiġi ddeterminat il-valur 
doganali tal-merkanzija bbażat fuq il-valur 
tat-tranżazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur doganali huwa element essenzjali għad-determinazzjoni tad-dejn doganali jew ta' 
aspett ta' sigurtà, għandu impatt dirett fuq l-imposti li għandhom jinġabru u, għalhekk, ukoll 
fuq il-baġit tal-UE. Dan il-fatt waħdu juri li r-regoli għall-valur doganali huma aspetti 
essenzjali tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni. Speċjalment il-kanċellazzjoni tar-regola tal-ewwel 
bejgħ (il-possibilità li jintuża l-prezz tal-ewwel tranżazzjoni f'katina ta' provvista globali) se 
jkollha impatt negattiv kbir għall-ekonomija tal-UE. Jeħtieġ li jiġi żgurat li dan il-vantaġġ 
jibqa' disponibbli fil-futur.

Emenda 98
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 62 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Iż-żidiet mal-prezz attwalment 
imħallas jew li għad irid jiġi mħallas 
għandhom isiru biss skont dan l-Artikolu 
fuq il-bażi ta' fatti magħrufa oġġettivi u 
kwantifikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-Artikolu 32 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 2913/92), li bħalissa huwa applikabbli u li jiżgura, fost affarijiet oħra, li d-
drittijiet u t-tariffi tal-liċenzji mħallsa mix-xerrej tal-merkanziji importati jistgħu jiddaħħlu 
biss fil-valur doganali jekk dawn ikunu kundizzjoni tal-bejgħ, f'konformita mal-Ftehim dwar 
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il-Valutazzjoni Doganali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (l-Artikolu 8) u l-prattika 
internazzjonali.

Emenda 99
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 62 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fil-każ ta' bejgħ suċċessiv qabel l-
istima, l-aħħar bejgħ biss, li wassal għall-
introduzzjoni tal-merkanzija fit-territorju 
doganali tal-Unjoni, jew bejgħ li sar fit-
territorju doganali tal-Unjoni qabel id-
dhul għal ċirkolazzjoni ħielsa tal-
merkanzija għandu jikkostitwixxi dik l-
indikazzjoni.
Meta prezz ikun dikjarat li jirrelata għall-
bejgħ li jsir qabel l-aħħar bejgħ li fuq il-
bażi tiegħu l-merkanzija kienet introdotta 
fit-territorju doganali tal-Unjoni, għandu 
jintwera għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet 
doganali li dan il-bejgħ seħħ għall-
esportazzjoni lit-territorju doganali 
kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li dan hu element essenzjali tal-leġiżlazzjoni doganali, hu xieraq li jiġi stipulat l-
Artikolu 30-02(1) tal-Kodiċi Dognali Modernizzat fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni nnifsu. Din 
id-dispożizzjoni qed tingħaqad mal-Artikolu 147 tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni. Ħafna 
operaturi ekonomiċi u Stati Membri huma favur iż-żamma tar-regola tal-ewwel bejgħ għad-
determinazzjoni tal-valur doganali tal-merkanzija.

Emenda 100
Kerstin Westphal

Proposta għal regolament
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Artikolu 62 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, 
għandhom jitqiesu r-regoli dwar il-
valutazzjoni doganali f'konformità mal-
ftehim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ dwar l-implimentazzjoni tal-
Artikolu VII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-
Tariffi u l-Kummerċ tal-1994 u l-ftehimiet 
suċċessuri adottati mill-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 5 għall-Artikolu 62(4).

Emenda 101
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-ebda żieda ma għandha ssir mal-
prezz attwalment imħallas jew li għad irid 
jitħallas meta jkun qiegħed jiġi stabbilit il-
valur doganali ħlief kif previst f'dan l-
Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-Artikolu 32 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 2913/92), li bħalissa huwa applikabbli u li jiżgura, fost affarijiet oħra, li d-
drittijiet u t-tariffi tal-liċenzji mħallsa mix-xerrej tal-merkanziji importati jistgħu jiddaħħlu 
biss fil-valur doganali jekk dawn ikunu kundizzjoni tal-bejgħ, f'konformita mal-Ftehim dwar 
il-Valutazzjoni Doganali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (l-Artikolu 8) u l-prattika 
internazzjonali.
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Emenda 102
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-valur doganali jista' jiġi determinat 
ukoll skont il-metodu tal-valur tat-
tranżazzjoni fuq il-bażi ta' bejgħ li jsir 
meta l-merkanzija titqiegħed taħt 
kwalunkwe waħda mill-proċeduri speċjali 
indikati fil-punti (a), (b) jew (c) tal-
Artikolu 180.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni, li hija kkopjata mill-Artikolu 230-02(2) tal-Kodiċi Doganali 
Modernizzat, tissotitwixxi l-paragrafu 4 tal-proposta tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Emenda 103
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. F'dan il-Kapitolu, it-terminu 
'kummissjonijiet tax-xiri' jfisser drittijiet 
mħallsa minn importatur lill-aġent tiegħu 
għas-servizz li jirrapreżentah fix-xiri tal-
merkanzija li qed tkun stmata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-Artikolu 32 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 2913/92), li bħalissa huwa applikabbli u li jiżgura, fost affarijiet oħra, li d-
drittijiet u t-tariffi tal-liċenzji mħallsa mix-xerrej tal-merkanziji importati jistgħu jiddaħħlu 
biss fil-valur doganali jekk dawn ikunu kundizzjoni tal-bejgħ, f'konformita mal-Ftehim dwar 
il-Valutazzjoni Doganali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (l-Artikolu 8) u l-prattika 
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internazzjonali.

Emenda 104
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 62 - paragrafu 4d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4d. Minkejja l-paragrafu 4c:
(a) imposti għad-dritt li tirriproduċi l-
merkanzija importati fl-Unjoni 
m'għandhomx jiżdiedu mal-prezz 
effettivament imħallas jew li għandu 
jitħallas għall-merkanzija importata waqt 
li jkun qed jiġi stabbilit il-valur doganali; 
u
(b) pagamenti magħmula mix-xerrej 
għad-dritt li jqassam jew li jerġa' jbigħ il-
merkanzija importata m'għandhomx 
jiżdiedu mal-prezz effettivament imħallas 
jew li għandu jitħallas għall-merkanzija 
importata jekk dawk il-ħlasijiet ma 
jkunux kondizzjoni tal-bejgħ għall-
esportazzjoni tal-merkanzija lejn l-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-Artikolu 32 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 2913/92), li bħalissa huwa applikabbli u li jiżgura, fost affarijiet oħra, li d-
drittijiet u t-tariffi tal-liċenzji mħallsa mix-xerrej tal-merkanziji importati jistgħu jiddaħħlu 
biss fil-valur doganali jekk dawn ikunu kundizzjoni tal-bejgħ, f'konformita mal-Ftehim dwar 
il-Valutazzjoni Doganali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (l-Artikolu 8) u l-prattika 
internazzjonali.

Emenda 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
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Artikolu 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex tadotta atti delegati  skont l-
Artikolu 243, li jispeċifika :

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex tadotta atti delegati  skont l-
Artikolu 243 fid-dawl tal-istabbiliment ta' 
regoli iktar dettaljati dwar il-proċedura 
għall-ikkalkolar tal-ammont ta' dazju fuq 
l-importazzjoni jew l-esportazzjoni 
applikabbli għall-merkanzija li fuqha 
jkun hemm dejn doganali fil-kuntest ta' 
proċedura speċjali, li jispeċifika:

(a) ir-regoli biex jiġi kkalkulat l-ammont ta' 
dazju fuq l-importazzjoni jew fuq l-
esportazzjoni applikabbli għall-merkanzija 
li għaliha jiġġarrab dejn doganali fil-
kuntest ta' proċedura speċjali, li 
jissupplimentaw ir-regoli stabbiliti fl-
Artikoli 73 u 74;

(a) ir-regoli biex jiġi kkalkulat l-ammont ta' 
dazju fuq l-importazzjoni għall-merkanzija 
li titqiegħed taħt il-proċedura tal-
ipproċessar attiv;

(b) il-każijiet msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 74(3).

(b) ir-regoli biex jiġi kkalkulat l-ammont 
ta' dazju fuq l-importazzjoni għall-
merkanzija li titqiegħed taħt il-proċedura 
tal-ipproċessar attiv f'sitwazzjonijiet meta 
tkun mitluba l-proċedura tal-utent 
aħħari;

(c) il-limitu ta' żmien imsemmi fl-
Artikolu 75(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-għoti ta' setgħa jipprovdi l-bażi ġuridika għalll-Artikoli 313-1-01 u 313-1-02 (jew 
partijiet minnhom) tal-Kodiċi Doganali Modernizzat. Billi l-miżuri dwar il-limiti ta' żmien 
qed jiddaħħlu fil-leġiżlazzjoni sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni 
doganali, li, bħala regola ġenerali, għandha tiġi stipulata fl-atti implimentattivi, is-
subparagrafu c qed jitressaq għall-Artikolu 76a ġdid dwar l-għoti ta' setgħat ta' 
implimentazzjoni.

Emenda 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
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Artikolu 76a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 76a
L-għoti ta' setgħat ta' implimentazzjoni
Il-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, għandha tadotta miżuri 
dwar il-limiti ta' żmien imsemmija fl-
Artikolu 75(2) sabiex tiżgura l-
applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni 
doganali. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami
msemmija fl-Artikolu 244(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-miżuri dwar il-limiti ta' żmien qed jiddaħħlu fil-leġiżlazzjoni sabiex tkun żgurata l-
applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni doganali, li, bħala regola ġenerali, għandha tiġi 
stipulata fl-atti implimentattivi, l-Artikolu 76(c) qed jitressaq għall-Artikolu 76a ġdid dwar l-
għoti ta' setgħat ta' implimentazzjoni.

Emenda 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 22(a);

(b) ikunu jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 22(a), sakemm dan ikun rilevanti 
għall-awtorizzazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jużaw b’mod regolari l-proċeduri 
doganali involuti jew jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 22(d) .

(c) jużaw b’mod regolari l-proċeduri 
doganali involuti jew jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 22(d), sakemm dan 
ikun rilevanti għall-awtorizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 109
Constance Le Grip, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Olle Schmidt, Heide Rühle, 
Andreas Schwab, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn għandha tiġi pprovduta garanzija 
komprensiva għal djun doganali u 
imposti  oħra li jistgħu jsiru, operatur 
ekonomiku jista’ jkun awtorizzat juża 
garanzija komprensiva b’ammont 
imnaqqas jew li jkollu rinunzja tal-
garanzija sakemm huwa jissodisfa l-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 22(b) u (c) .

2. Operatur ekonomiku jista’ jkun 
awtorizzat juża garanzija komprensiva 
b’ammont imnaqqas jew li jkollu rinunzja 
tal-garanzija sakemm huwa jissodisfa l-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 22(b) u (c).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji bi status ta' operatur ekonomiku awtorizzat għandhom ikunu jistgħu jkollhom 
garanzija komprensiva unika li tista' tkun suġġetta għal rinunzja għall-proċeduri doganali 
kollha.

Emenda 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn għandha tiġi pprovduta garanzija 
komprensiva għal djun doganali u imposti
oħra li jistgħu jsiru, operatur ekonomiku 
jista’ jkun awtorizzat juża garanzija 
komprensiva b’ammont imnaqqas jew li 
jkollu rinunzja tal-garanzija sakemm huwa 
jissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 22(b) u (c) .

2. Meta għandha tiġi pprovduta garanzija 
komprensiva għal djun doganali u imposti
oħra li jistgħu jsiru, operatur ekonomiku 
jista’ jkun awtorizzat juża garanzija 
komprensiva b’ammont imnaqqas jew li 
jkollu rinunzja tal-garanzija sakemm huwa 
jissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 22(b) u (c), sakemm dan ikun 
rilevanti għall-awtorizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn id-dejn doganali jsir bħala riżultat 
ta' att li, fiż-żmien li twettaq, seta' jwassal
għal proċedimenti kriminali fil-qorti, il-
perjodu ta’ tliet snin stabbilit fil-
paragrafu 1 għandu jiġi estiż għal perjodu 
ta' għaxar snin.

2. Fejn id-dejn doganali jsir bħala riżultat 
ta' att li, fiż-żmien li twettaq, seta' jwassal
għal proċedimenti kriminali fil-qorti, il-
perjodu ta’ tliet snin stabbilit fil-
paragrafu 1 għandu jiġi estiż għal perjodu 
ta' ħames snin.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' 10 snin ta' limitazzjoni previst fl-Artikolu 91(2) mhux kompatibbli mal-
Artikolu 45 tal-proposta, li skontu l-perjodu li fih l-operaturi huma mitluba jżommu d-
dokumenti relatati mal-operazzjonijiet doganali huwa ħafna iqsar minn għaxar snin ('mill-
inqas tliet snin kalendarji'). Ħames snin huwa l-perjodu ta' limitazzjoni stipulat mill-
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Konvenzjoni għall-protezzjoni tal-interestti finanzjarji tal-Komunità adottata fl-1995.

Emenda 112
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn jiġi ppreżentat appell taħt l-
Artikolu 37, il-perjodi stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu sospiżi, 
sakemm idumu l-proċedimenti tal-appell, 
mid-data li fiha jkun ġie ppreżentat l-
appell.

3. Il-perjodi stipulati fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jiġu sospiżi għall-perjodu 
msemmi fl-Artikolu 24(4). Meta jiġi 
ppreżentat appell taħt l-Artikolu 37, il-
perijodi stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan 
l-artikolu għandhom jiġu sospiżi, sakemm 
idumu l-proċedimenti ta’ l-appell, mid-data 
li fiha jkun ġie ppreżentat l-appell.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Implimentazzjoni tal-proċedura tad-dritt li wieħed jinstema' u għal żmien ugwali għaż-żmien 
meħtieġ għall-proċedimenti tad-dritt li wiwħed jinstema'. Il-ħtieġa li jiddaħħal dan l-
aġġustament ġejja mill-protezzjoni tal-interessi finanzjarji kemm tar-riżorsi proprji 
tradizzjonali kif ukoll tar-riżorsi nazzjonali meta l-irkupru tagħhom ikun ipperikolat.  Dan 
jista' jseħħ f'każi meta l-proċedura tad-dritt li wieħed jinstema' għandha tiġi implimentata 
qrib ħafna (f'termini ta' żmien) għall-iskadenza tal-perjdoi meta d-dejn doganali jista' jiġi 
notifikat, skont il-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 91 tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Emenda 113
Κωνσταντίνος Πουπάκης,

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn jiġi ppreżentat appell taħt l-
Artikolu 37, il-perjodi stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu sospiżi, 
sakemm idumu l-proċedimenti tal-appell, 
mid-data li fiha jkun ġie ppreżentat l-

3. Il-limiti ta' żmien stipulati fil-
paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu sospiżi 
għall-perjodu indikat fl-Artikolu 24(4). 
Meta jiġi ppreżentat appell taħt l-
Artikolu 37, il-perjodi stabbiliti fil-
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appell. paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu sospiżi, 
sakemm idumu l-proċedimenti tal-appell, 
mid-data li fiha jkun ġie ppreżentat l-
appell.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tipprova testendi l-limitu ta' żmien għall-pagament tad-dejn doganali 
f'konformità mad-dritt għal smigħ tal-applikant. Peress li mhix dejjem kwistjoni sempliċi 
għall-awtorità doganali li tistabbilixxi l-intitolament, il-perjodu statutorju ta' tliet snin f'ħafna 
każi jitqies bħala inadegwat. 

Emenda 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'ċerti każijiet fejn l-awtorità kompetenti 
tqis li għandhom jingħataw il-ħlas lura jew 
il-maħfra, dik l-awtorità tressaq il-każ 
quddiem il-Kummissjoni sabiex tittieħed 
deċiżjoni.

2. Meta l-awtoritajiet doganali jqisu li 
għandhom jingħataw il-ħlas lura jew il-
maħfra, dik l-awtorità tressaq il-każ 
quddiem il-Kummissjoni fil-każijiet li 
ġejjin:
(a) fil-każ li l-awtoritajiet doganali jqisu li 
sitwazzjoni speċjali hija jew esklużivament 
ir-riżultat tan-nuqqas min-naħa tal-
Kummissjoni fl-obbligi tagħha jew li s-
sitwazzjoni speċjali tirriżultai kemm minn 
nuqqas min-naħa tal-awtoritajiet doganali 
kif ukoll min-naħa tal-Kummissjoni;
(b) fil-każ li l-awtoritajiet doganali jqisu li 
l-Kummissjoni għamlet żball skont it-
tifsira tal-paragrafu 1(c); u
(c) f'każ li ċ-ċirkostanzi tal-każ huma 
relatati mas-sejbiet tal-investigazzjoni tal-
Unjoni mwettqa f'konformità mar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 
tat-13 ta' Marzu 1997 rigward l-għajnuna 
reċiproka bejn l-awtoritajiet 
amministrattivi tal-Istati Membri u l-
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koperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-
Kummissjoni sabiex jassiguraw l-
applikazzjoni korretta tal-liġi fuq il-
materji doganali u agrikoli1, jew permezz 
ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew ta' xi 
ftehim konkluż mill-Unjoni ma' pajjiż jew 
grupp ta' pajjiżi li jiddispini għat-twettiq 
ta' investigazzjonijiet bħal dawn mill-
Unjoni;
(d) meta l-ammont li dwaru l-persuna 
kkonċernata hija responsabbli fir-rigward 
ta' operazzjoni waħda jew aktar tal-
importazzjoni jew l-esportazzjoni imma 
b'konsegwenza ta' ċirkostanzi speċjali 
ikun ta' EUR 500 000 jew aktar.
________
1 ĠU L 82, 22.3.1997, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Liema każi għandhom jiġu sottomessi lill-Kummissjoni huwa element essenzjali tal-
leġiżlazzjoni doganali. Għal din ir-raġuni, nissuġġerixxi li l-Artikolu 332-23 tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzat jitmexxa għal dawn iż-żewġ paragrafi.

Emenda 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-każi msemmija fil-paragrafu 1 
m'għandhomx jiġu trażmessi fl-ebda 
waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet:
(a) meta l-Kummissjoni tkun diġà adottat 
deċiżjoni permezz tal-proċedura prevista  
f'din is-Sezzjoni dwar każ li jinvolvi 
kwestjonijiet komparabbli fil-fatt u fil-liġi;
(b) meta l-Kummissjoni tkun diġà qed tqis 
każ li jinvolvi kwistjonijiet komparabbli 
fil-fatt u fil-liġi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Liema każi għandhom jiġu sottomessi lill-Kummissjoni huwa element essenzjali tal-
leġiżlazzjoni doganali. Għal din ir-raġuni, nissuġġerixxi li l-Artikolu 332-23 tal-Kodiċi
Doganali Modernizzat jitmexxa għal dawn iż-żewġ paragrafi.

Emenda 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn l-awtorità kompetenti bi żball tkun 
awtorizzat ħlas lura jew maħfra, għandu 
jerġa’ jiddaħħal id-dejn doganali oriġinali 
sakemm huwa ma jkunx preskritt taħt l-
Artikolu 91. 

6. Meta l-awtoritajiet doganli bi żball 
ikunu awtorizzaw ħlas lura jew maħfra, id-
dejn doganali oriġinali għandu jiġi 
stabbilit f'konformità mal-Artikolu 91.

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Awtorità kompetenti' qed tinbidel għal 'awtoritajiet doganali'. Ara taħt il-paragrafu 1(c).

Emenda 117
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għal merkanzija importata minn 
operatur ekonomiku awtorizzat;

Or. de

Ġustifikazzjoni

M'hemm ebda pjan għar-regoli dwar l-eżenzjonijiet mid-dikjarazzjoni fil-qosor, li 
jirrappreżenta simplifikazzjoni għal operaturi ekonomiċi awtorizzati. Ir-regoli għandhom jiġu 
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stabbiliti fil-proposta.

Emenda 118
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għal merkanzija importata minn 
operatur ekonomiku awtorizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-ġejjieni, l-istatus ta’ operatur ekonomiku awtorizzat se jkollu rwol kruċjali, u 
għaldaqstant importanti ħafna li jkun hemm simplifikazzjonijiet reali. L-operaturi ekonomiċi 
affidabbli u li jkunu konformi għandhom ikunu jistgħu jgawdu kemm jista’ jkun mis-
simplifikazzjonijiet bħala operaturi ekonomiċi awtorizzati.  Għal din ir-raġuni, l-eżenzjonijiet 
għall-operaturi ekonomiċi awtorizzati f’każ ta’ dikjarazzjonijiet fil-qosor tal-wasla huma 
fundamentali; dawn għandhom ikunu kwalifikati bħala elementi essenzjali u ddikjarati b’mod 
ċar fl-att bażiku. 

Emenda 119
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul 
għandha tiġi ppreżentata mill-persuna
responsabbli mill-uffiċċju doganali 
kompetenti f'limitu ta' żmien speċifiku
qabel ma l-merkanzija tiddaħħal fit-
territorju doganali tal- Unjoni .

3. Id-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul 
għandha tiġi ppreżentata mill-persuna li 
ġġib il-merkanzija, jew li tassumi r-
responsabbiltà għat-trasport tal-
merkanzija, fit-territorju doganali tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuna li hija obbligata tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul hija element 
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essenzjali tal-leġiżlazzjoni doganali. Din għandha tiddaħħal fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, 
bl-istess mod kif iddaħħlet fil-Kodiċi Doganali Modernizzat. Aħna, għalhekk, nissuġġerixxu li 
hawnhekk jiddaħħal l-Artikolu 88(2) u (3).

Emenda 120
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Minkejja l-obbligi tal-persuna 
msemmija fil-paragrafu 3, id-
dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul tista’ tiġi 
ppreżentata minflok minn wieħed minn 
dawn il-persuni li ġejjin:
(a) l-importatur jew id-destinatarju jew 
persuna oħra li f’ismu jew għan-nom 
tiegħu qed taġixxi l-persuna msemmija 
fil-paragrafu 3;
(b) kwalunkwe persuna li hi kapaċi 
tippreżenta l-merkanzija in kwistjoni jew 
li torganizza l-preżentazzjoni tagħha lill-
awtorità doganali kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuna li hija obbligata tippreżenta d-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul hija element 
essenzjali tal-leġiżlazzjoni doganali. Din għandha tiddaħħal fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, 
bl-istess mod kif iddaħħlet fil-Kodiċi Doganali Modernizzat. Aħna, għalhekk, nissuġġerixxu li 
hawnhekk jiddaħħal l-Artikolu 88(2) u (3).

Emenda 121
Wim van de Camp

Proposta għal regolament



PE498.017v01-00 56/120 AM\916428MT.doc

MT

Artikolu 114 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Id-dikjarazzjoni fil-qosor għandha tiġi 
preżentata fl-uffiċċju doganali tal-ewwel 
dħul. L-awtoritajiet doganali jistgħu 
jippermettu li d-dikjarazzjoni fil-qosor tiġi 
preżentata f'uffiċċju doganali ieħor, 
kemm-il darba dan l-uffiċċju jikkomunika 
jew jagħmel disponibbli elettronikament 
b'mod immedjat id-dettalji neċessarji lill-
uffiċċju doganali tad-dħul.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-uffiċċju kompetenti fejn tiġi preżentata d-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul hi ċċarata f’din 
id-dispożizzjoni.

Emenda 122
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 116 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-ebda tali emenda 
m’għandha tkun possibbli wara 
kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin:
(a) l-awtoritajiet doganali infurmaw lill-
persuna li ppreżentat id-dikjarazzjoni fil-
qosor tad-dħul li għandhom l-intenzjoni li 
jeżaminaw il-merkanzija;
(b) l-awtoritajiet doganali stabbilixxew li 
d-dettalji in kwistjoni mhumiex korretti; 
or
(c) (ċ) l-awtoritajiet doganali ppermettew 
t-tneħħija tal-merkanzija mill-post fejn 
kienet ġiet ppreżentata.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Nipproponu li l-Artikolu 89(1) tal-Kodiċi Doganali Modernizzata jitħalla kif inhu u li 
jiddaħħlu l-każijiet fejn mhi possibbli l-ebda emenda tad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul fil-
Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Emenda 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-uffiċċju doganali kompetenti jista' 
jneħħi l-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni 
fil-qosor tad-dħul fir-rigward ta' 
merkanzija li għaliha, qabel ma jiskadi l-
limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' 
dik id-dikjarazzjoni, tiġi preżentata 
dikjarazzjoni għal ħżin tempranju. Din id-
dikjarazzjoni għal ħżin temporanju  
għandu jkun fiha tal-inqas id-dettalji 
meħtieġa għad-dikjarazzjoni fil-qosor tad-
dħul. Sakemm il-merkanzija ddikjarata 
tiġi preżentata lid-dwana bi qbil mal-
Artikolu 124, id-dikjarazzjoni għal ħżin 
temporanju għandu jkollha l-istatus ta’ 
dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħżin temporanju minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel il-Kodiċi Doganali 
Modernizzat.

Emenda 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
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Artikolu 118 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-limitu ta' żmien li fih għandha 
titwettaq l-analiżi tar-riskji u l-miżuri 
neċessarji li għandhom jittieħdu, 
f'konformità mal-Artikolu 115;

(b) il-limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni 
ta' dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-regoli għall-applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni doganali, id-
dispożizzjoni tas-setgħa tinqasam bejn is-setgħa tal-Kummissjoni li tadotta atti delegati (l-
ARtikolu 118), u s-setgħa tal-Kummissjoni li tadotta atti ta' implimentazzjoni (l-
Artikolu 118a). Din tal-aħħar tinkludi l-limiti ta' żmien li għandhom jiġu applikati mill-
awtoritajiet doganali.

Emenda 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 118 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-limitu ta' żmien għall-
preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni fil-qosor 
tad-dħul;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-regoli għall-applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni doganali, id-
dispożizzjoni tas-setgħa tinqasam bejn is-setgħa tal-Kummissjoni li tadotta atti delegati (l-
ARtikolu 118), u s-setgħa tal-Kummissjoni li tadotta atti ta' implimentazzjoni (l-
Artikolu 118a). Din tal-aħħar tinkludi l-limiti ta' żmien li għandhom jiġu applikati mill-
awtoritajiet doganali.

Emenda 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
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Artikolu 118 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-limitu ta' żmien imsemmi fl-
Artikolu 116(2), li matulu dikjarazzjoni 
fil-qosor tad-dħul, titqies bħala li ma ġietx 
ippreżentata.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-regoli għall-applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni doganali, id-
dispożizzjoni tas-setgħa tinqasam bejn is-setgħa tal-Kummissjoni li tadotta atti delegati (l-
ARtikolu 118), u s-setgħa tal-Kummissjoni li tadotta atti ta' implimentazzjoni (l-
Artikolu 118a). Din tal-aħħar tinkludi l-limiti ta' żmien li għandhom jiġu applikati mill-
awtoritajiet doganali.

Emenda 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 118a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118a
L-għoti ta' setgħat ta' implimentazzjoni

Biex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni doganali, il-Kummissjoni 
għandha tadotta permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, miżuri dwar:
(a) il-limitu ta' żmien li fih għandha 
titwettaq l-analiżi tar-riskji u l-miżuri 
neċessarji li għandhom jittieħdu, 
f'konformità mal-Artikolu 115;
(b) il-limitu ta' żmien imsemmi fl-
Artikolu 116(2), li matulu dikjarazzjoni 
fil-qosor tad-dħul titqies bħala li ma ġietx 
ippreżentata.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni jiġu 
adottati  skont il-proċedura ta' 
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eżaminazzjoni  msemmija fl-
Artikolu 244(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-regoli għall-applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni doganali, id-
dispożizzjoni tas-setgħa tinqasam bejn is-setgħa tal-Kummissjoni li tadotta atti delegati (l-
ARtikolu 118), u s-setgħa tal-Kummissjoni li tadotta atti ta' implimentazzjoni (l-
Artikolu 118a). Din tal-aħħar tinkludi l-limiti ta' żmien li għandhom jiġu applikati mill-
awtoritajiet doganali.

Emenda 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 124 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-persuna li tippreżenta l-merkanzija 
għandha tagħmel referenza għad-
dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul jew id-
dikjarazzjoni doganali li tkun ġiet 
ippreżentata fir-rigward tal-merkanzija, 
minbarra f'każ li l-preżentazzjoni ta' 
dikjarazzjoni bħal din ma tkunx meħtieġa .

3. Il-persuna li tippreżenta l-merkanzija 
għandha tagħmel referenza għad-
dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul jew id-
dikjarazzjoni doganali jew id-dikjarazzjoni 
tal-ħżin temporanju li tkun ġiet 
ippreżentata fir-rigward tal-merkanzija, 
minbarra f'każ li l-preżentazzjoni ta' 
dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul ma tkunx 
meħtieġa .

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħżin temporanju minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel il-Kodiċi Doganali 
Modernizzat.

Emenda 129
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
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Artikolu 124 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta merkanzija mhux tal-Unjoni li tiġi 
ppreżentata lid-dwana, ma tkunx koperta 
minn dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul, u 
minbarra fil-każijiet fejn il-preżentazzjoni 
ta' dikjarazzjoni bħal din ma tkunx 
meħtieġa, id-detentur tal-merkanzija
jippreżenta tali dikjarazzjoni jew 
dikjarazzjoni doganali li tissostitwixxiha
immedjatament.

4. Meta merkanzija mhux tal-Unjoni li tiġi 
ppreżentata lid-dwana, ma tkunx koperta 
minn dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul, u 
minbarra fil-każijiet fejn il-preżentazzjoni 
ta' dikjarazzjoni bħal din ma tkunx 
meħtieġa, waħda mill-persuni msemmija 
fl-Artikolu 114 għandha immedjatament 
tippreżenta dikjarazzjoni fil-qosor tad-
dħul jew dikjarazzjoni doganali jew 
dikjarazzjoni għall-ħżin temporanju li 
tissostitwixxi d-dikjarazzjoni fil-qosor tad-
dħul.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħżin temporanju minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel il-Kodiċi Doganali 
Modernizzat.

Emenda 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 125a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 125a
Ħżin temporanja tal-merkanzija

Ħlief meta l-merkanzija li mhix tal-
Unjoni titqiegħed taħt proċedura 
doganali, din għandha tkun fi ħżin 
temporanju mill-mument tal-
preżentazzjoni tagħha lid-dwana fil-każi li 
ġejjin:
(a) meta  l-merkanzija li tiddaħħal  fit-
territorju doganali tal- Unjoni  tiġi 
ppreżentata lil tad-dwana immedjatament 
mal-wasla tagħha f'konformità mal-
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Artikolu 124;
(b) meta l-merkanzija tiġi ppreżentata lill-
uffiċċju tad-dwana tad-destinazzjoni fit-
territorju doganali tal-Unjoni 
f'konformità mar-regoli li jirregolaw il-
proċedura ta' tranżitu;
(c) meta l-merkanzija tiddaħħal  minn 
żona libera f’parti oħra tat-territorju 
doganali tal- Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħżin temporanju minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel il-Kodiċi Doganali 
Modernizzat.

Emenda 131
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 125b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 125b
Dikjarazzjoni għall-ħżin temporanju
1. Il-merkanzija li mhix tal-Unjoni 
preżentata lid-dwana għandha tkun 
koperta minn dikjarazzjoni għall-ħżin 
temporanju li jkun fiha d-dettalji kollha 
neċessarji għall-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet li jirregolaw il-ħżin 
temporanju. 
2. Id-dikjarazzjoni għall-ħżin temporanju 
għandha tiġi preżentata minn waħda mill-
persuni msemmija fl-Artikolu 124(1) jew 
(2) mhux iktar tard miż-żmien tal-
preżentazzjoni tagħha lid-dwana.
3. Id-dikjarazzjoni għall-ħżin temporanju 
għandha tinkludi referenza għal 
kwalunkwe dikjarazzjoni fil-qosor tad-
dħul li tkun ġiet preżentata għall-
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merkanzija preżentata lill-klijenti, ħlief 
meta din tkun diġà tinsab fi ħżin 
temporanju jew tkun tqiegħdet taħt 
proċedura doganali u ma tkunx telqet mit-
territorju doganali tal-Unjoni.
4. Id-dikjarazzjoni għall-ħżin temporanzju 
tista' wkoll tieħu wħada mill-form li 
ġejjin:
(a) referenza għal kwalunkwe 
dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul preżentata 
għall-merkanzija kkonċernata, 
issupplimetnata mid-dettalji ta' 
dikjarazzjoni għal ħżin temporanju;
(b) manifest jew dokument ieħor ta' 
trasport, sakemm jinkludi d-dettalji ta'
dikjarazzjoni għal ħżin temporanju, 
inkluża referenza għal dikjarazzjoni fil-
qosor tad-dħul għall-merkanzija 
kkonċernata;
(c) id-dikjarazzjoni tat-tranżitu, meta l-
merkanzija li mhix tal-Unjoni taħt 
proċedura ta' tranżitu tiġi preżentata lid-
dwana f'uffiċċju ta' destinazzjoni fit-
territorju doganali tal-Unjoni.
5. L-awtoritajiet doganali jistgħu 
jaċċettaw li s-sistemi ta' informazzjoni 
kummerċjali, tal-port jew tat-trasport 
jintużaw biex tiġi preżentata dikjarazzjoni 
għall-ħżin temporanju sakemm dawn 
jinkludu d-dettalji neċessarji għal tali 
dikjarazzjoni u dawk id-dettalji jkunu 
disponibbli bi qbil mal-paragrafu 2.
6. L-Artikoli 158 sa 163 għandhom 
japplikaw għall-verifika tad-dikjarazzjoni 
għall-ħżin temporanju.
7. Id-dikjarazzjoni għall-ħżin temporanzju 
tista' wkoll tintuża għall-iskop ta':
(a) in-notifika tal-wasla msemmija fl-
Artikolu 119;
(b) il-preżentazzjoni tal-merkanzija lid-
dwana msemmija fl-Artikolu 124, sakemm 
din tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati 
f'dawk id-dispożizzjonijiet.
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8. M'għandhiex tintalab dikjarazzjoni 
għal ħżin temporanju meta, sa mhux 
aktar tard miż-żmien tal-preżentazzjoni 
tagħha lid-dwana, l-istatus tagħha 
doganali bħala merkanzija tal-Unjoni tiġi 
determinata bi qbil mal-Artikoli 130 sa 
133.
9. Id-dikjarazzjoni għall-ħżin temporanju 
għandha tinżamm mill-awtoritajiet 
doganali għall-iskopijiet tal-verifika li l-
merkanzija li tirrelata għaliha 
sussegwentement titqiegħed taħt 
proċedura doganali bi qbil mal-
Artikolu 126.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 132
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 125c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 125c
Emenda u invalidazzjoni ta’ dikjarazzjoni 

għall-ħażna temporanja
1. Mal-applikazzjoni tiegħu, id-dikjarant 
jista' jiġi awtorizzat jemenda dettall 
wieħed  jew aktar tad-dikjarazzjoni għall-
ħażna temporanja wara li din tkun ġiet 
ippreżentata.
L-ebda emenda ma hi possibbli wara 
kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:
(a) l-awtoritajiet doganali infurmaw lill-
persuna li ppreżentat id-dikjarazzjoni li 
għandhom l-intenzjoni li jeżaminaw il-
merkanzija;
(b) l-awtoritajiet doganali stabbilixxew li 
d-dettalji tad-dikjarazzjoni mhumiex 
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korretti;
(c) il-merkanzija ġiet ippreżenta lid-
dwana. 
2. Fejn il-merkanzija li tkun ġiet 
ippreżentata dikjarazzjoni għall-ħażna 
temporanja għaliha ma tkunx ġiet 
ippreżentata lid-dwana, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jinvalidaw dik id-
dikjarazzjoni:
(a) b’applikazzjoni min-naħa tad-
dikjarant; kif ukoll
(b) f’limitu ta’ żmien speċifiku wara li 
tkun ġiet ippreżentata d-dikjarazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 133
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 125d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 125d
Kundizzjonijiet u responsabilitajiet tal-

ħażna temporanja tal-merkanzija
1. Merkanzija maħżuna temporanjament 
għandha tinħażen biss f’faċilitajiet ta’ 
ħażna temporanja skont l-Artikolu 125e 
jew, fejn ikun ġustifikat, f’postijiet oħra 
magħżula jew approvati mill-awtoritajiet 
doganali.
2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
120(2), merkanzija maħżuna 
temporanjament għandha tkun soġġetta 
biss għal metodi ta' mmaniġġjar li huma 
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maħsuba biex jiżguraw il-preservazzjoni 
tagħha fi stat mhux alterat mingħajr ma 
jimmodifikaw l-apparenza jew il-
karatteristiċi tekniċi tagħha.
3. Il-persuna li tippreżenta l-merkanzija 
skont l-Artikoli 124(1) u 124(2) għandha 
tkun responsabbli għal li ġej:
(a) li tiżgura li l-merkanzija maħżuna 
temporanjament ma titneħħiex mis-
superviżjoni doganali;
(b) li twettaq l-obbligi li jirriżultaw mill-
ħżin tal-merkanzija f’ħażna temporanja.
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni li hemm 
referenza għaliha fl-Artikolu 125e 
għandu jkun responsabbli skont il-
paragrafu 1 għall-merkanzija maħżuna 
fil-faċilitajiet ta' ħażna temporanja.
4. Meta, għal kwalunkwe raġuni, il-
merkanzija ma tkunx tista' tinżamm 
f’ħażna temporanja, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa mingħajr dewmien biex 
jirregolarizzaw is-sitwazzjoni tal-
merkanzija skont l-Artikoli 167, 168 u 
169.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 134
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 125e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 125e
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Awtorizzazzjoni tal-operazzjoni ta’ 
faċilitajiet ta’ ħażna temporanja

1. Għandu tintalab awtorizzazzjoni 
mingħand l-awtoritajiet doganali għall-
operazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ ħażna 
temporanja. Tali awtorizzazzjoni 
m’għandhiex tiġi mitluba meta l-operatur 
tal-faċilità ta’ ħażna temporanja ikun l-
awtorità doganali innifisha. 
Il-kundizzjonijiet li bihom tkun permessa 
l-operazzjoni ta’ ħażna temporanja 
għandhom ikunu stipulati fl-
awtorizzazzjoni.

2. Ħlief fejn hu previst mod ieħor, l-
awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tingħata biss lil persuni li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) ikunu stabbiliti fit-territorji doganali 
tal-Unjoni;
(b) ikunu  jipprovdu l-garanzija meħtieġa 
tat-twettiq xieraq tal-operazzjonijiet;

(c) jipprovdu garanzija skont l-Artikolu 
77.

Operatur ekonomiku awtorizzat għas-
simplifikazzjonijiet doganali għandu 
jitqies li jkun issodisfa l-kundizzjoni 
stipulata fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu sakemm, meta ngħatat dik 
l-awtorizzazzjoni, tkun ġiet ikkunsidrata l-
l-operazzjoni ta’ ħażna temporanja.
3. L-awtorizzazzjoni li hemm referenza 
għaliha f’paragrafu 1 għandha tingħata 
biss fejn l-awtoritajiet doganali jistgħu 
jeżerċitaw superviżjoni doganali mingħajr 
ma jkollhom għalfejn jintroduċu 
arranġamenti amministrattivi 
sproporzjonati għall-bżonnijiet ekonomiċi 
involuti.
4. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu 
jżomm rekords adegwati f’forma 
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approvata mill-awtoritajiet doganali. 
Ir-rekords għandhom jinkludu l-
informazzjoni u d-dettalji li  jippermettu 
lill-awtoritajiet doganali jissorveljaw l-
operazzjoni tal-faċilitajiet ta’ ħażna 
temporanja, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-identifikazzjoni tal-merkanzija 
maħżuna, l-istatus doganali tagħhom u ċ-
ċaqliq tagħhom.
Operatur ekonomiku awtorizzat għas-
simplifikazzjonijiet doganali għandu 
jitqies li jkun konformi mal-obbligi 
stipulati fit-tieni subparagrafu sakemm ir-
rekords tiegħu jkunu adattati għall-iskop 
tal-proċedura ta’ ħażna temporanja.
5. L-awtoritajiet doganali jistgħu 
jawtorizzaw lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni li jċaqlaq il-merkanzija 
f’ħażna temporanja bejn faċilitajiet ta’ 
ħażna temporanja differenti bil-
kundizzjoni li tali ċaqliq ma jżidx ir-riskju 
ta’ frodi.
Fejn il-merkanzija f'ħażna temporanja 
tiġi spustata għal faċilità ta’ ħażna 
temporanja koperta b'awtorizzazzjoni 
oħra, id-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għandu jippreżenta dikjarazzjoni għall-
ħażna temporanja ġdida skont l-Artikolu 
125b u jsir responsabbli għall-ħażna 
temporanja tal-merkanzija konċernata 
skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 
125d(3).
L-awtoritajiet doganali jistgħu, fejn jeżisti 
bżonn ekonomiku u ma tkunx se tiġi 
affettwata ħażin is-superviżjoni doganali, 
jawtorizzaw il-ħżin ta’ merkanzija tal-
Unjoni f'faċilità ta’ ħażna temporanja. 
Dik il-merkanzija m’għandhiex titqies 
bħala merkanzija f’ħażna temporanja.
6. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu 
jikkonforma mal-obbligi tiegħu u l-
awtoritajiet doganali għandhom 
jimmonitorjaw dik il-konformità.
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7. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu 
jinnotifika lill-awtoritajiet doganali bil-
fatturi kollha li jinqalgħu wara li l-
awtorizzazzjoni tkun ingħatat li jkunu 
jistgħu jinfluwenzaw it-tkomplija jew il-
kontenut tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Titolu 4 - Kapitolu 2 - Taqsima 3 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-formalitajiet wara l-preżentazzjoni Ħażna temporanja tal-merkanzija

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 136
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 126 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-obbligu għat-tqegħid ta’ merkanzija 
mhux tal-Unjoni  taħt proċedura doganali

L-obbligu għat-tqegħid ta’ merkanzija 
f’ħażna temporanja taħt proċedura 
doganali
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 137
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 126 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 167,168 u 169, il-merkanzija 
mhux tal-Unjoni ppreżentata lid-dwana
għandha titqiegħed taħt proċedura 
doganali.

1. Il-merkanzija mhux tal-Unjoni f’ħażna 
temporanja għandha titqiegħed taħt 
proċedura doganali jew tiġi esportata mill-
ġdid f’limitu ta’ żmien speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 126 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ħlief fejn previst mod ieħor, id-dikjarant 
għandu jkun ħieles li jagħżel il-proċedura 
doganali li taħtha jixtieq iqiegħed il-
merkanzija, taħt il-kondizzjonijiet għal dik 
il-proċedura, irrispettivament min-natura 
jew kwantità tagħha, jew il-pajjiż tal-
oriġini, il-kunsinna jew id-destinazzjoni 

2. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.
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tagħha.

Or. en

Emenda 139
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 129 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca. il-limitu taż-żmien speċifiku għall-
esportazzjoni mill-ġdid, kif imsemmi fl-
Artikolu 126(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 140
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 134 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-merkanzija kollha maħsuba biex 
titqiegħed taħt proċedura doganali, 
minbarra l-proċeduri dwar żona libera u 
ta' ħażna temporanja,  għandha tkun 
koperta b’dikjarazzjoni doganali adatta 
għall-proċedura partikolari.

1. Il-merkanzija kollha maħsuba biex 
titqiegħed taħt proċedura doganali, 
minbarra l-proċedura dwar żona libera, 
għandha tkun koperta b'dikjarazzjoni 
doganali adatta għall-proċedura partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
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għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 141
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 137

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 137 imħassar
L-għoti ta' setgħat ta' implimentazzjoni
Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
għall-ħinijiet uffiċjali tal-ftuħ imsemmija 
fl-Artikolu 135(2), permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni jiġu adottati  skont il-
proċedura ta' eżaminazzjoni  msemmija 
fl-Artikolu 244(4).

Or. el

Ġustifikazzjoni

Hu propost li din id-dispożizzjoni titħassar, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 135(2) 
rigward l-obbligi internazzjonali tal-Unjoni fir-rigward tal-operat ta’ uffiċċji doganali 
(ħinijiet tal-ftuħ uffiċjali, filwaqt li titqies in-natura tat-traffiku u l-flussi tal-kummerċ) u l-
prinċipju ta’ proporzjonalità, li skontu kwalunkwe deċiżjoni/dispożizzjoni trid tiġi adottata fl-
aktar livell xieraq (is-27 Stat Membru huma informati aħjar dwar il-kundizzjonijiet lokali 
f'termini ta' ġeografija, trasport u kummerċ).
 ,

Emenda 142
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 138 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet doganali jistgħu 
jawtorizzaw persuna biex tippreżenta, fl-
uffiċċju doganali responsabbli għall-post 
fejn tkun stabbilita, dikjarazzjoni doganali 

1. L-awtoritajiet doganali jistgħu 
jawtorizzaw operatur ekonomiku 
awtorizzat li jkun awtorizzat skont il-punti 
(a) u (b) tal-Artikolu 21(2) biex
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għall-merkanzija li tkun ippreżentata lid-
dwana f’uffiċċju doganali ieħor. F’tali 
każijiet, id-dejn doganali għandu jitqies li 
jkun magħmul fl-uffiċċju doganali li fih 
ġiet ippreżentata d-dikjarazzjoni doganali.

jippreżenta, fl-uffiċċju doganali 
responsabbli għall-post fejn tkun stabbilita, 
dikjarazzjoni doganali għall-merkanzija li 
tkun ippreżentata lid-dwana f’uffiċċju 
doganali ieħor. F’tali każijiet, id-dejn 
doganali għandu jitqies li jkun magħmul fl-
uffiċċju doganali li fih ġiet ippreżentata d-
dikjarazzjoni doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 143
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 138 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet doganali jistgħu 
jawtorizzaw persuna biex tippreżenta, fl-
uffiċċju doganali responsabbli għall-post 
fejn tkun stabbilita, dikjarazzjoni doganali 
għall-merkanzija li tkun ippreżentata lid-
dwana f’uffiċċju doganali ieħor. F’tali 
każijiet, id-dejn doganali għandu jitqies li 
jkun magħmul fl-uffiċċju doganali li fih 
ġiet ippreżentata d-dikjarazzjoni doganali.

1. L-awtoritajiet doganali jistgħu 
jawtorizzaw persuna biex tippreżenta, jew 
tagħmel disponibbli, fl-uffiċċju doganali 
responsabbli għall-post fejn tkun stabbilita 
dikjarazzjoni doganali għall-merkanzija li 
tkun ippreżentata lid-dwana f’uffiċċju 
doganali ieħor. F’tali każijiet, id-dejn 
doganali għandu jitqies li jkun magħmul fl-
uffiċċju doganali li fih ġiet ippreżentata 
jew magħmula disponibbli d-dikjarazzjoni 
doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-iżdoganar suppost għandu jikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri, 
għandu jkun iċċarat li hu possibbli kemm li d-dokumenti meħtieġa jkunu preżentati fiżikament 
u kemm li jiġi offrut aċċess għalihom (eż. elettronikament).

Emenda 144
Konstantinos Poupakis
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Proposta għal regolament
Artikolu 138 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet doganali jistgħu 
jawtorizzaw persuna biex tippreżenta, fl-
uffiċċju doganali responsabbli għall-post 
fejn tkun stabbilita, dikjarazzjoni doganali 
għall-merkanzija li tkun ippreżentata lid-
dwana f’uffiċċju doganali ieħor. F’tali 
każijiet, id-dejn doganali għandu jitqies li 
jkun magħmul fl-uffiċċju doganali li fih 
ġiet ippreżentata d-dikjarazzjoni doganali.

1. L-awtoritajiet doganali jistgħu 
jawtorizzaw persuna biex tippreżenta, jew 
tagħmel disponibbli, fl-uffiċċju doganali 
responsabbli għall-post fejn tkun stabbilita 
dikjarazzjoni doganali għall-merkanzija li 
tkun ippreżentata lid-dwana f’uffiċċju 
doganali ieħor. F’tali każijiet, id-dejn 
doganali għandu jitqies li jkun magħmul fl-
uffiċċju doganali li fih ġiet ippreżentata 
jew magħmula disponibbli d-dikjarazzjoni 
doganali. 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Rigward l-iżdoganar ċentralizzat, hu rakkomandat li jintuża t-test oriġinali tal-Artikolu 106 
tal-Kodiċi Doganali Modernizzata, li jgħid li l-uffiċċju doganali li fih tiġi ppreżentata d-
dikjarazzjoni jista’ jaċċetta jew jiċħad talba biex ikun permess ir-rilaxx tal-merkanzija, 
filwaqt li l-uffiċċju doganali fejn hi ppreżentata l-merkanzija twettaq kontroll għal skopijiet 
ta’ sikurezza u sigurtà biss.

Emenda 145
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 138 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-uffiċċju doganali li fih hija 
ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali 
għandu jwettaq il-formalitajiet għall-
verifika tad-dikjarazzjoni u l-irkupru tal-
ammont ta’ dazju fuq l-importazzjoni jew 
l-esportazzjoni li jikkorrispondi għal 
kwalunkwe dejn doganali.

2. L-uffiċċju doganali li fih hija 
ppreżentata jew magħmula disponibbli d-
dikjarazzjoni doganali għandu jwettaq il-
formalitajiet għall-verifika tad-
dikjarazzjoni, l-irkupru tal-ammont ta’ 
dazju fuq l-importazzjoni jew l-
esportazzjoni li jikkorrispondi għal 
kwalunkwe dejn doganali u għall-għoti 
tar-rilaxx tal-merkanzija. Informazzjoni 
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riċevuta minn dak l-uffiċċju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rigward il-proposta tar-rapporteur biex immorru lura għall-Artikolu (106) oriġinali tal-
Kodiċi Doganali Modernizzata, fejn l-uffiċċju doganali ta’ superviżjoni jagħti jew jiċħad ir-
rilaxx tal-merkanzija, u l-uffiċċju doganali ta’ preżentazzjoni iwettaq biss eżami tas-sigurtà u 
s-sikurezza, minħabba li l-iżdoganar suppost għandu jikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni 
tal-proċeduri, għandu jkun iċċarat li hu possibbli kemm li d-dokumenti meħtieġa jkunu 
preżentati fiżikament u kemm li jiġi offrut aċċess għalihom (eż. elettronikament).

Emenda 146
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 138(2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-uffiċċju doganali li fih hija 
ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali 
għandu jwettaq il-formalitajiet għall-
verifika tad-dikjarazzjoni u l-irkupru tal-
ammont ta' dazju fuq l-importazzjoni jew l-
esportazzjoni li jikkorrispondi għal 
kwalunkwe dejn doganali.

2. L-uffiċċju doganali li fih hija 
ppreżentata jew magħmula disponibbli d-
dikjarazzjoni doganali għandu jwettaq il-
formalitajiet għall-verifika tad-
dikjarazzjoni u l-irkupru tal-ammont ta' 
dazju fuq l-importazzjoni jew l-
esportazzjoni li jikkorrispondi għal 
kwalunkwe dejn doganali u għall-għoti 
tar-rilaxx tal-merkanzija.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Rigward l-iżdoganar ċentralizzat, hu rakkomandat li jintuża t-test oriġinali tal-Artikolu 106 
tal-Kodiċi Doganali Modernizzata, li jgħid li l-uffiċċju doganali li fih tiġi ppreżentata d-
dikjarazzjoni jista’ jaċċetta jew jiċħad talba biex ikun permess ir-rilaxx tal-merkanzija, 
filwaqt li l-uffiċċju doganali fejn hi ppreżentata l-merkanzija twettaq kontroll għal skopijiet 
ta’ sikurezza u sigurtà biss.

Emenda 147
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
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Artikolu 138 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-uffiċċju doganali li fih hija 
ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali 
għandu jwettaq il-formalitajiet għall-
verifika tad-dikjarazzjoni u  l-irkupru tal-
ammont ta' dazju fuq l-importazzjoni jew l-
esportazzjoni li jikkorrispondi għal 
kwalunkwe dejn doganali.

2. L-uffiċċju doganali li fih hija 
ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali 
għandu jwettaq il-formalitajiet għall-
verifika tad-dikjarazzjoni u l-irkupru tal-
ammont ta' dazju fuq l-importazzjoni jew l-
esportazzjoni li jikkorrispondi għal 
kwalunkwe dejn doganali u għall-għoti 
tar-rilaxx tal-merkanzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet fl-Artikoli 138(2) u (3) ineħħu benefiċċju kbir għall-kummerċ previst fil-
modernizzazzjoni tal-liġi doganali fl-Ewropa: il-possibilità ta’ trattament mal-uffiċċju 
doganali ta’ superviżjoni fl-Istat Membru ta' stabbiliment tan-negozjant. Il-bidliet jintroduċu 
proċedura ta' rilaxx li tinvolvi żewġ stadji. Dan joħloq kumplessità bla bżonn, spejjeż u 
possibilità ta’ dewmien.

Emenda 148
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 138 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-uffiċċju doganali fejn tiġi ppreżentata
l-merkanzija, mingħajr preġudizzju għall-
kontrolli tiegħu stess , iwettaq kwalunkwe
eżaminazzjoni mitluba bir-raġun mill-
uffiċċju doganali li fih tkun ġiet
ippreżentata d-dikjarazzjoni doganali.

3. L-uffiċċju doganali li fih il-merkanzija 
hija ppreżentata għandu, mingħajr 
preġudizzju għall-kontrolli ta’ sikurezza u 
sigurtà, iwettaq kwalunkwe eżami mitlub
bir-raġun mill-uffiċċju doganali li fih hija 
ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali u 
għandu jirrilaxxa l-merkanzija, filwaqt li 
titqies l-informazzjoni li jkun irċieva minn 
dak l-uffiċċju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rigward il-proposta tar-rapporteur biex immorru lura għall-Artikolu (106) oriġinali tal-
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Kodiċi Doganali Modernizzata, fejn l-uffiċċju doganali ta’ superviżjoni jagħti jew jiċħad ir-
rilaxx tal-merkanzija, u l-uffiċċju doganali ta’ preżentazzjoni iwettaq biss eżami tas-sigurtà u 
s-sikurezza, minħabba li l-iżdoganar suppost għandu jikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni 
tal-proċeduri, għandu jkun iċċarat li hu possibbli kemm li d-dokumenti meħtieġa jkunu 
preżentati fiżikament u kemm li jiġi offrut aċċess għalihom (eż. elettronikament).

Emenda 149
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 138(3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-uffiċċju doganali fejn tiġi ppreżentata
l-merkanzija, mingħajr preġudizzju għall-
kontrolli tiegħu stess , iwettaq kwalunkwe
eżaminazzjoni mitluba bir-raġun mill-
uffiċċju doganali li fih tkun ġiet
ippreżentata d-dikjarazzjoni doganali

3. L-uffiċċju doganali li fih il-merkanzija 
hija ppreżentata għandu, mingħajr 
preġudizzju għall-kontrolli ta’ sikurezza u 
sigurtà, iwettaq kwalunkwe eżami mitlub
bir-raġun mill-uffiċċju doganali li fih hija 
ppreżentata d-dikjarazzjoni doganali u 
għandu jirrilaxxa l-merkanzija, filwaqt li 
titqies l-informazzjoni li jkun irċieva minn 
dak l-uffiċċju.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Rigward l-iżdoganar ċentralizzat, hu rakkomandat li jintuża t-test oriġinali tal-Artikolu 106 
tal-Kodiċi Doganali Modernizzata, li jgħid li l-uffiċċju doganali li fih tiġi ppreżentata d-
dikjarazzjoni jista’ jaċċetta jew jiċħad talba biex ikun permess ir-rilaxx tal-merkanzija, 
filwaqt li l-uffiċċju doganali fejn hi ppreżentata l-merkanzija twettaq kontroll għal skopijiet 
ta’ sikurezza u sigurtà biss.

Emenda 150
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 138 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-uffiċċju doganali fejn tiġi ppreżentata  l-
merkanzija, mingħajr preġudizzju għall-
kontrolli tiegħu stess, iwettaq kwalunkwe
eżaminazzjoni mitluba bir-raġun mill-
uffiċċju doganali li fih tkun ġiet

L-uffiċċju doganali fejn tiġi ppreżentata l-
merkanzija għandu, mingħajr preġudizzju 
għall-kontrolli ta’ sikurezza u sigurtà, 
iwettaq kwalunkwe eżami mitlub bir-raġun 
mill-uffiċċju doganali li fih tkun 
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ippreżentata d-dikjarazzjoni doganali ġiet ippreżentata d-dikjarazzjoni doganali u 
għandu jirrilaxxa l-merkanzija, filwaqt li 
titqies l-informazzjoni li jkun irċieva minn 
dak l-uffiċċju.

Dawk l-uffiċċji doganali jiskambjaw l-
informazzjoni meħtieġa għar-rilaxx tal-
merkanzija. L-uffiċċju doganali fejn tiġi 
ppreżentata l-merkanzija jippermetti li din 
tiġi rrilaxxata.

Dawk l-uffiċċji doganali jiskambjaw l-
informazzjoni meħtieġa għar-rilaxx tal-
merkanzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet fl-Artikoli 138(2) u (3) ineħħu benefiċċju kbir għall-kummerċ previst fil-
modernizzazzjoni tal-liġi doganali fl-Ewropa; il-possibilità ta’ trattament mal-uffiċċju 
doganali ta’ superviżjoni fl-Istat Membru ta' stabbiliment tan-negozjant. Il-bidliet jintroduċu 
proċedura ta' rilaxx li tinvolvi żewġ stadji. Dan joħloq kumplessità, spejjeż u l-possibilità ta’ 
dewmien bla bżonn.

Emenda 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 139a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 139a
Awtorizzazzjoni unika għal proċeduri 

simplifikati
L-awtoritajiet doganali jistgħu 
jippermettu li d-dikjarazzjoni doganali tiġi 
preżentat f’uffiċċju doganali differenti 
minn dak fejn il-merkanzija tiġi 
preżentata jew se tiġi preżentata jew 
magħmula disponibbli għall-kontrolli, 
sakemm il-merkanzija għandha tiġi 
mgħoddija minn proċedura doganali mid-
detentur ta’ awtorizzazzjoni unika għal 
proċeduri simplifikati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jipprovdi bażi legali għall-awtorizzazzjoni unika għall-proċeduri simplifikati 
(SASP) fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni. Minħabba li jinħtieġu regoli ulterjuri bl-iskop li tkun 
żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni doganali għall-awtorizzazzjoni unika għall-
proċeduri simplifikati, huwa xieraq li tkun inkluża setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta dawn 
ir-regoli permezz ta’ atti ta' implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ eżami. Id-
dispożizzjonijiet proposti huma derivati mid-Dispożizzjonijiet ta’ Implimentazzjoni tal-Kodiċi 
Doganali Komunitarja attwali.

Emenda 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 139b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 139b
L-għoti ta' setgħat ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli dwar:
(a) ir-regoli għall-għoti tal-
awtorizzazzjoni msemmija fl-
Artikolu 139a;
(b) l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-
awtoritajiet doganali u għall-
informazzjoni tal-Kummissjoni u l-
operaturi ekonomiċi, biex tkun żgurata l-
applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni 
doganali.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 244(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jipprovdi bażi legali għall-awtorizzazzjoni unika għall-proċeduri simplifikati 
(SASP) fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni. Minħabba li jinħtieġu regoli ulterjuri bl-iskop li tkun 
żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni doganali għall-awtorizzazzjoni unika għall-
proċeduri simplifikati, huwa xieraq li tkun inkluża setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta dawn 
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ir-regoli permezz ta’ atti ta' implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ eżami. Id-
dispożizzjonijiet proposti huma derivati mid-Dispożizzjonijiet ta’ Implimentazzjoni tal-Kodiċi 
Doganali Komunitarja attwali.

Emenda 153
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 143

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet doganali jistgħu
jawtorizzaw li  persuna jkollha merkanzija 
mqiegħda taħt proċedura doganali abbażi 
ta’ dikjarazzjoni simplifikata ’ li tkun
tħalli barra ċerti dettalji msemmija fl-
Artikolu 140  u d-dokumenti ta’ sostenn 
imsemmija fl-Artiklu 141.

Il-merkanzija tista’ titpoġġa taħt 
proċedura doganali abbażi ta’ dikjarazzjoni 
simplifikata ’ li tkun  tħalli barra ċerti 
dettalji msemmija fl-Artikolu 140  u d-
dokumenti ta’ sostenn imsemmija fl-
Artiklu 141.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Preżentament mhi meħtieġa l-ebda awtorizzazzjoni għal dikjarazzjoni li tkun tista’ tħalli 
barra uħud mid-dettalji jew dokumenti ta’ appoġġ. M’hemm l-ebda raġuni valida għal 
obbligu ta’ awtorizzazzjoni fil-ġejjieni. Din tfisser piż amministrattiv enormi għad-dwana u l-
kummerċ.

Emenda 154
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 143

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet doganali jistgħu
jawtorizzaw li  persuna jkollha merkanzija 
mqiegħda taħt proċedura doganali abbażi 
ta’ dikjarazzjoni simplifikata li tkun  tħalli 
barra ċerti dettalji msemmija fl-
Artikolu 140  u d-dokumenti ta’ sostenn 
imsemmija fl-Artiklu 141.

Il-merkanzija tista’ titpoġġa taħt 
proċedura doganali abbażi ta’ dikjarazzjoni 
simplifikata li tkun  tħalli barra ċerti 
dettalji msemmija fl-Artikolu 140  u d-
dokumenti ta’ sostenn imsemmija fl-
Artiklu 141.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat piż amministrattiv enormi għad-dwana u l-kummerċ.

Emenda 155
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 144(2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'ċerti każijiet jitneħħa l-obbligu li tiġi 
ppreżentata dikjarazzjoni supplimentari.

2. M’għandhiex tkun meħtieġa 
dikjarazzjoni supplimentari fil-każijiet li 
ġejjin:
(a) għal merkanzija li tkun f’imħażen 
doganali,
(b) għal merkanzija soġġetta għal 
proċeduri speċjali sakemm:

(i) inħarġu żewġ awtorizzazzjonijiet 
għal proċeduri speċjali jew aktar għall-
istess persuna,
(ii) il-proċedura speċjali għandha 

tieqaf tapplika meta l-merkanzija 
titpoġġa taħt proċedura doganali 
sussegwenti u tiddaħħal l-entrata 
rilevanti fir-rekords tad-dikjarant. 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu speċifikati każi li fihom jista’ jitneħħa l-obbligu ta' preżentazzjoni ta' 
dikjarazzjoni supplimentari.

Emenda 156
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
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Artikolu 144 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'ċerti każijiet jitneħħa l-obbligu li tiġi 
ppreżentata dikjarazzjoni supplimentari.

2. M’għandhiex tkun meħtieġa 
dikjarazzjoni supplimentari fil-każijiet li 
ġejjin:
(a) il-merkanzija titpoġġa taħt proċedura 
doganali
(b) il-merkanzija titpoġġa taħt proċedura 
speċjali sakemm: 
(i) jiġu maħruġa żewġ awtorizzazzjonijiet 
għal proċeduri speċjali jew aktar għall-
istess persuna;
(ii) dik il-proċedura speċjali hi rilaxxata 
permezz tat-tqegħid tal-merkanzija taħt 
proċedura doganali sussegwenti bl-użu ta’ 
entrata fir-rekords tad-dikjarant.
(c) id-dikjarazzjoni simplifikata 
tirrigwarda merkanzija li l-valur u l-
kwantità tagħha ikunu taħt livell ta’ 
limitu tal-istatistika; 
(d) id-dikjarazzjoni simplifikata diġà 
tinkludi l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għall-proċedura doganali kkonċernata;
(e) id-dikjarazzjoni simplifikatamhix 
magħmula permezz ta’ entrata fir-rekords 
tad-dikjarant.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rigward l-eċċezzjonijiet mill-obbligu ta’ preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni supplimentari, huma 
preferibbli li l-każijiet jiġu definiti b’mod espliċitu fil-BA.

Emenda 157
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
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Artikolu 144 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3α. F'ċerti każijiet għandu jitneħħa l-
obbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni 
supplimentari:
(a) fejn id-dikjarazzjoni simplifikata 
tirrigwarda merkanzija jew assi li ma 
jaqbżux il-livell ta’ limitu tal-istatistika;
(b) fejn id-dikjarazzjoni simplifikata diġà 
tinkludi l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għall-proċedura doganali;
(c) fejn id-dikjarazzjoni simplifikata mhix 
fil-forma ta’ entrata fir-rekords tad-
dikjarant.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu speċifikati dawk il-każijiet li fihom jista’ jitneħħa l-obbligu ta' preżentazzjoni 
ta' dikjarazzjoni supplimentari.

Emenda 158
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 145 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-każijiet fejn jitneħħa l-obbligu li tiġi 
ppreżentata dikjarazzjoni supplimentari, 
f'konformità mal-Artikolu 144(2);

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-eċċezzjonijiet mill-obbligu ta’ preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni supplimentari 
huma definiti espliċitament fil-BA, dan is-subparagrafu dwar id-delegazzjoni tas-setgħat 
relevanti għandu jitħassar.



PE498.017v01-00 84/120 AM\916428MT.doc

MT

Emenda 159
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 146 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) persuni li jippreżentaw dikjarazzjoni 
doganali f’pajjiż li t-territorju tiegħu 
jinsab biswit it-territorju doganali tal-
Unjoni, f’uffiċċju doganali tal-fruntiera 
biswit dan it-territorja, suġġetta għall-
kundizzjoni li dan il-pajjiż jippermetti 
benefiċċju reċiproku lill-persuni stabbiliti 
fit-territorju doganali tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rigward l-eċċezzjonijiet mill-obbligu li d-dikjaranti jkunu stabbiliti fit-territorju doganali, 
huma preferibbli li l-każijiet jiġu definiti b’mod espliċitu tal-BA.

Emenda 160
Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 146 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F'xi każijiet apparti dawk stipulati fil-
paragrafu 3, ir-rekwiżit li persuna tkun 
stabbilita fit-territorju doganali tal-
Unjoni, jista' jitneħħa.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-eċċezzjonijiet mill-obbligu li d-dikjaranti jkunu stabbiliti fit-territorju doganali 
huma definiti b’mod espliċitu fil-BA, dan il-paragrafu għad-delega tas-setgħat relevanti 
għandu jiġi mħassar.
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Emenda 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 148 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjonijiet doganali  li 
jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stabbilti 
f'dan il-Kapitolu għandhom ikunu aċċettati 
mill-awtoritajiet doganali immedjatament, 
sakemm il-merkanzija li jirreferu għaliha 
tkun ġiet ippreżentata lid-dwana.

1. Id-dikjarazzjonijiet doganali li 
jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stabbilti 
f'dan il-Kapitolu għandhom ikunu aċċettati 
mill-awtoritajiet doganali immedjatament, 
sakemm il-merkanzija li jirreferu għaliha 
tkun ġiet ippreżentata lid-dwana jew 
inkella tkun magħmula disponibbli għal 
kontrolli doganali b’mod li jissodisfa l-
awtoritajiet doganali.

Meta d-dikjarazzjoni tieħu l-forma ta’ 
entrata fir-rekords tad-dikjarant u aċċess 
għal din id-data mill-awtoritajiet 
doganali, id-dikjarazzjoni għandha titqies 
li ġiet aċċettata fil-mument li fih il-
merkanzija tiddaħħal fir-rekords. L-
awtoritajiet doganali jistgħu, mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi legali tad-
dikjarant jew l-applikazzjoni ta’ kontrolli 
ta’ sikurezza u sigurtà, ineħħu l-obbligu li 
l-merkanzija tkun ippreżentata jew 
magħmula disponibbli għall-kontroll 
doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tistipula li l-merkanzija ma tistax tiġi rilaxxata jew magħżula 
għall-kontroll b’xi mod ieħor qabel il-wasla tagħha fit-territorju tal-Unjoni. Dan jikkawża 
dewmien kunsiderevoli fil-punt tad-dħul fl-UE. Negozjanti li għandhom status ta’ Operatur 
Ekonomiku Awtorizzat għandhom ikunu jistgħu iġibu notifika għar-rilaxx jew għall-kontroll 
tal-merkanzija qabel ma l-merkanzija tasal fl-UE.

Emenda 162
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
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Artikolu 148 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjonijiet doganali  li 
jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stabbilti 
f'dan il-Kapitolu għandhom ikunu aċċettati 
mill-awtoritajiet doganali immedjatament, 
sakemm il-merkanzija li jirreferu għaliha 
tkun ġiet ippreżentata lid-dwana.

1. Id-dikjarazzjonijiet doganali  li 
jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stabbilti 
f'dan il-Kapitolu għandhom ikunu aċċettati 
mill-awtoritajiet doganali immedjatament, 
sakemm il-merkanzija li jirreferu għaliha 
tkun ġiet ippreżentata lid-dwana. 
Simplifikazzjonijiet korrispondenti 
għandhom jingħataw lil operaturi 
ekonomiċi awtorizzati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-operaturi ekonomiċi awtorizzati għandhom, abbażi tal-istatut tagħhom, jingħataw 
simplifikazzjoni proċedurali meta jirrilaxxaw il-merkanzija permezz ta’ entrata fid-dokumenti 
tal-kumpanija, b’mod partikolari r-rilaxx ta’ kunsenja ta’ prodott impurtat mingħajr notifika 
minn qabel tal-uffiċċju doganali relevanti meta ssir applikazzjoni.

Emenda 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 149 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Hekk kif issir l-applikazzjoni, tista' tiġi 
awtorizzata l-emenda tad-dikjarazzjoni 
doganali wara r-rilaxx tal-merkanzija, 
f'limitu ta' żmien speċifiku.

3. Hekk kif issir l-applikazzjoni, tista' tiġi 
awtorizzata l-emenda tad-dikjarazzjoni 
doganali wara r-rilaxx tal-merkanzija, fi 
żmien tliet snin mid-data ta’ aċċettazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biż-żieda tal-limitu taż-żmien ta' tliet snin fl-Artikolu 149(3) nevitaw li ndaħħlu delega ta' 
setgħat ġdida fl-Artikolu 151.

Emenda 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip
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Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet doganali jistgħu, fuq 
applikazzjoni, jawtorizzaw li persuna 
tippreżenta dikjarazzjoni doganali f'forma 
ta' entrata fir-rekords tad-dikjarant, 
sakemm l-awtoritajiet doganali jkollhom 
aċċess għal dik id-dejta fis-sistema 
elettronika tad-dikjarant.

1. L-awtoritajiet doganali jistgħu, fuq 
applikazzjoni, jawtorizzaw li persuna 
tippreżenta dikjarazzjoni doganali f'forma 
ta' entrata fir-rekords tad-dikjarant, 
sakemm l-awtoritajiet doganali jkollhom 
aċċess għal dik id-dejta fis-sistema 
elettronika tad-dikjarant fil-kuntest tal-
kontrolli ta’ wara r-rilaxx skont l-Artikolu 
41.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Specific rules for authorising the release of goods by means of an entry in company 
documents and for implementation should be set down in the Regulation. This also includes
access on the part of customs authorities to companies’ electronic data processing systems. 
As part of the special procedures, the customs authorities will be kept informed of import 
procedures by the holder of the authorisation (general information). Verification of the data 
will take place by means of post-release controls (audits). Customs authorities should not 
have access to companies’ operating systems.

Emenda 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet doganali jistgħu, fuq 
applikazzjoni, ineħħu l-obbligu li l-
merkanzija tiġi ppreżentata.

2. L-awtoritajiet doganali jistgħu, fuq 
applikazzjoni, ineħħu l-obbligu li l-
merkanzija tiġi ppreżentata skont l-
Artikolu 124(1), li għandha tiddaħħal 
skont l-Artikolu 154(1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
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betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
wozu auch der Zugang der Zollbehörden zu den betrieblichen EDV-Systemen gehört. Im 
Rahmen der besonderen Verfahren werden die Zollbehörden vom Bewilligungsinhaber 
fortlaufend über Einfuhrvorgänge informiert (Globalmitteilung). Eine Verifizierung der 
Angaben erfolgt durch die nachträglichen Kontrollen (Betriebsprüfungen). Ein Zugang der 
Zollbehörden zu dem Betriebssystem der Unternehmen ist nicht erforderlich.

Emenda 166
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 154 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni 
msemmija f’paragrafu 1 għandu 
jissodisfa l-kriterji stipulati fl-Artikolu 
22(a) sa (d).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li l-kriterji għall-operaturi ekonomiċi awtorizzati 
jitqiesu bħala rekwiżit minimu, bl-għan li s-sistema ssir aktar affidabbli.

Emenda 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 179

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 243, li jispeċifikaw ir-regoli dwar 
l-evidenza msemmija fl-Artikolu 178(2).

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex tadotta atti delegati  f'konformità mal-
Artikolu 243, li jispeċifikaw:

(a) il-kundizzjonijiet biex tingħata prova 
ta’ status tal-Unjoni għal prodotti mis-
sajd fil-baħar u merkanzija miksuba minn 
prodotti tas-sajd fil-baħar;
(b) is-sitwazzjonijiet li fihom l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jneħħu r-rekwiżit li 
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jissottomettu prova ta’ Status tal-Unjoni;
(c) il-kundizzjonijet għal trażbord.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ setgħa ġie elaborat, u jipprovdi bażi ġuridika aktar ċara għall-Artikoli 513-16 sa 
513-18c tad-Dispożizzjonijiet ta’ Implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali Modernizzata.

Emenda 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 180 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ħżin, li għandu jinkludi ħżin 
temporanju, ħażna doganali u żoni liberi;

(b) ħzin, li għandu jinkludi ħażna doganali 
u żoni liberi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 169
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 181 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-operat tal-faċilitajiet ta’ ħżin għall-
ħżin temporanju jew ħżin doganali tal-
merkanzija, minbarra fejn l-operatur tal-
faċilità ta’ ħażna hija l-awtorità doganali 
nnifisha.

(b) l-operat tal-faċilitajiet ta’ ħzin għall-
ħzin doganali tal-merkanzija, minbarra fejn 
l-operatur tal-faċilità ta’ ħażna hija l-
awtorità doganali nnifisha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 170
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 181 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Operatur ekonomiku awtorizzat għas-
simplifikazzjonijiet doganali jitqies li jkun 
issodisfa l-kundizzjoni stipulata fil-
punt (b) sakemm, meta ngħatat dik l-
awtorizzazzjoni, tkun ġiet ikkunsidrata l-
attività li tappartjeni għall-proċedura 
speċjali kkonċernata.

Il-kundizzjonijiet stipulati f’punt (b) 
għandhom jitqiesu li ġew sodisfati mill-
operaturi ekonomiċi awtorizzati u 
m’għandhom jirrikjedu ebda kontroll 
ulterjuri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’suq globali, il-proċeduri doganali speċjali għandhom impatt konsiderevoli fuq il-
kompetittività tal-ekonomija tal-UE. Għaldaqstant il-prekundizzjonijiet u r-rekwiżiti għal 
dawn il-proċeduri u l-eżenzjonijiet korrispondenti huma importanti ħafna wkoll. Il-proċeduri 
u l-kundizzjonijiet għall-ħruġ tal-kundizzjonijiet għandhom jiġu stipulati f’dan ir-Regolament.

Emenda 171
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 181 - paragrafu 3 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Operatur ekonomiku awtorizzat għas-
simplifikazzjonijiet doganali jitqies li jkun 
issodisfa l-kundizzjoni stipulata fil-punt (b) 
sakemm, meta ngħatat dik l-
awtorizzazzjoni, tkun ġiet ikkunsidrata l-
attività li tappartjeni għall-proċedura 

Mingħajr preġudizzju għall-
kundizzjonijiet addizzjonali li jirregolaw 
il-proċeduri konċernati, operatur 
ekonomiku awtorizzat għas-
simplifikazzjonijiet doganali jitqies li jkun 
issodisfa l-kundizzjoni stipulata fil-punt (b) 
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speċjali kkonċernata. ta’ dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mid-definizzjoni tiegħu, operatur ekonomiku awtorizzat għandu jitqies li jissodisfa dejjem il-
kriterji relatati mal-konformità.

Emenda 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 186

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 243, li jispeċifikaw ir-regoli 
għar-rilaxx imsemmija fl-Artikolu 185.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 243 bl-għan li jiġu stabbiliti 
regoli aktar dettaljati għall-proċedura 
relatata mal-finalizzazzjoni tal-proċedura, 
li jispeċifikaw:

(a) il-kundizzjonijiet għall-finalizzazzjoni 
tal-proċedura speċjali;
(b) il-limitu ta' żmien għall-
finalizzazzjoni; kif ukoll
(c) il-forma tal-polza tal-ħatt (bill of 
discharge).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar għoti ta’ setgħa f’dan l-artikolu mhux skont l-Artikolu 290 TFUE. L-
objettiv, il-kontenut u l-ambitu tad-delega tas-setgħa għandhom ikunu definiti espliċitament 
fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Emenda 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
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Artikolu 193 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'ċerti każijiet  il-merkanzija tal-
Unjoni  titqiegħed taħt il-proċedura ta' 
tranżitu estern.

2. Fejn merkanzija tal-Unjoni tiġi 
esportata lejn pajjiż ta’ tranżitu komuni 
jew fejn tiġi esportata u tgħaddi mit-
territorju ta’ pajjiż ta’ tranżitu komuni 
wieħed jew aktar u japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar 
proċedura ta’ tranżitu komuni, il-
merkanzija għandha titqiegħed taħt il-
proċedura ta' tranżitu estern tal-Unjoni fi 
kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:
(a) jekk il-merkanzija tkun għaddiet mill-
formalitajiet doganali tal-esportazzjoni 
bil-ħsieb li jingħataw rifużjonijiet fuq l-
esportazzjoni lejn pajjiżi terzi fl-ambitu 
tal-politika agrikola komuni;
(b) jekk tkun ġejja minn ħażniet ta' 
intervent, hi suġġetta għal miżuri ta' 
kontroll fir-rigward tal-użu u/jew tad-
destinazzjoni, u tkun għaddiet mill-
formalitajiet doganali tal-esportazzjoni 
lejn pajjiżi terzi fl-ambitu tal-politika 
agrikola komuni;
(c) tkun eliġibbli għall-ħlas lura jew 
maħfra tad-dazji fuq l-importazzjoni bil-
kundizzjoni li ġiet esportata mit-territorju 
doganali tal-Unjoni jew territorju fejn 
japplika l-Artikolu 81(3) tal-Kodiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hi element essenzjali tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni li għandha tkun 
stipulata fil-Kodiċi innifisha, skont l-Artikolu 290 TFUE. Bħalissa, din id-dispożizzjoni hi 
inkluża fl-Artikolu 722-04(3) tal-abbozz tad-Dispożizzjonijiet ta’ Implimentazzjoni tal-Kodiċi 
Doganali Komunitarja.

Emenda 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
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Artikolu 193 - paragrafu 3 - punt b – subpunt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) isir bejn żewġ punti fit-territorju 
doganali tal-Unjoni li jinsabu fl-istess Stat 
Membru jew f’żewġ Stati Membri 
differenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 175
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 196 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq applikazzjoni, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jawtorizzaw li persuna 
tuża s-simplifikazzjonijiet li jirrigwardaw 
it-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura 
ta' tranżitu tal-Unjoni u li jirrigwardaw it-
tmiem ta' dik il-proċedura.

4. Fuq applikazzjoni, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jawtorizzaw li persuna 
tuża s-simplifikazzjonijiet li jirrigwardaw 
it-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura 
ta' tranżitu tal-Unjoni u li jirrigwardaw it-
tmiem ta' dik il-proċedura, inkluż l-użu ta' 
manifest trażmess minn sistemi ta' 
skambju tad-dejta bħala dikjarazzjoni ta' 
tranżitu minn kwalunkwe kumpanija tal-
ajru jew marittima li topera numru 
konsiderevoli ta' titjiriet jew vjaġġi bejn l-
Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' manifesti elettroniċi jissodisfa totalment ir-rekwiżiti kemm għad-dikjarazzjoni kif 
ukoll għall-preżentazzjoni elettronika. Dan hu konformi bis-sħiħ mal-kunċett tad-
dikjarazzjoni b'entrati fir-rekords, li kien kunċett ċentrali fil-modernizzazzjoni tal-liġi 
doganali fl-Ewropa.
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Emenda 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 196 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq applikazzjoni, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jawtorizzaw li persuna 
tuża s-simplifikazzjonijiet li jirrigwardaw 
it-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura 
ta' tranżitu tal-Unjoni u li jirrigwardaw it-
tmiem ta' dik il-proċedura.

4. Fuq applikazzjoni, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jawtorizzaw li persuna 
tuża s-simplifikazzjonijiet li jirrigwardaw 
it-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura 
ta' tranżitu tal-Unjoni u li jirrigwardaw it-
tmiem ta' dik il-proċedura, inkluż l-użu ta' 
manifest trażmess minn sistemi ta' 
skambju tad-data bħala dikjarazzjoni ta' 
tranżitu minn kwalunkwe kumpanija tal-
ajru jew marittima li topera numru 
konsiderevoli ta' titjiriet jew vjaġġi bejn l-
Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Since 1993, for efficiency reasons, a simplification was introduced whereby the airlines’ and 
shipping lines’ manifest, either in paper or in electronic form, could replace the individual 
paper transit documents. The Commission's proposal removes this simplification, which 
would have a serious impact on aircraft departure times with similar delays at destination 
and corresponding costs. This constitutes a significant threat to the ‘next day delivery’ 
business model. The consequences of this for EU business and the consumer would be very 
serious. It is therefore essential that this simplification is retained and specifically provided 
for in the UCC.

Emenda 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 198 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-regoli għall-għoti tal-awtorizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 196(4);

(b) ir-regoli għall-għoti tal-awtorizzazzjoni 
għal konsenjatur awtorizzat, destinatarju 
awtorizzat, l-użu ta’ siġilli speċjali u r-
regoli għal proċeduri ta’ tranżitu 
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simplifikati għal ċaqliq bl-ajru u bil-baħar 
msemmija fl-Artikolu 196(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

- Is-subparagrafu b: aħna tal-fehma li l-proċeduri ta’ tranżitu simplifikati għall-
moviment bl-ajru u bil-baħar għandhom jinżammu fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni;

- Is-subparagrafu c: Artikolu 196(5) jista’ jiġi mħassar, għax l-obbligi tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni kif ukoll l-obbligi tad-Dwana li tiżgura konformità huma regolati - jew għall-
inqas jistgħu jiġu derivati – mit-Titolu 1, Kapitolu 1, pereżempju Artikolu 5(3) u Artikolu 
5(24). Is-subparagrafu (c) għaldaqstant huwa żejjed u jista’ jiġi mħassar.

Emenda 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 198 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-regoli għall-għoti tal-awtorizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 196(4);

(b) ir-regoli għall-għoti tal-awtorizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 196(4) li jridu 
jinkludu l-ħila li tintuża entrata fir-
rekords tad-dikjarant biss;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli dettaljati rigward is-simplifikazzjoni tat-tpoġġija tal-merkanzija jistgħu jiġu stabbiliti, 
iżda ma jistgħu jorbtu l-manifest ma' rekwiżit li tiġi sottomessa dikjarazzjoni normali.

Emenda 179
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 199 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ikun hemm bżonn ekonomiku u ma 
jkunx hemm effetti negattivi fuq is-

3. Fejn ikun hemm bżonn ekonomiku u ma 
jkunx hemm effetti negattivi fuq is-
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superviżjoni doganali, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jawtorizzaw li l-
merkanzija tal-Unjoni tinħażen f'faċilità 
għal ħażna temporanja jew għal ħażna
doganali. Dik il-merkanzija ma tiġix 
meqjusa bħala li tkun taħt proċedura ta' 
ħażna temporanja jew ta' ħażna doganali.

superviżjoni doganali, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jawtorizzaw li l-
merkanzija tal-Unjoni tinħażen f'faċilità 
għal ħażna doganali. Dik il-merkanzija ma 
tiġix meqjusa bħala li tkun taħt proċedura 
ta' ħażna doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 199 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet doganali jiżguraw is-
superviżjoni doganali tal-merkanzija taħt
proċedura ta' ħażna.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi tad-detentur tal-awtorizzazzjoni, kif ukoll l-obbligi tad-Dwana li tiżgura konformità 
huma regolati permezz tat-Titolu 1, Kapitolu 1, jew għall-inqas jistgħu jiġu derivati minnu, 
pereżempju l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 5(24). Għaldaqstant hu ssuġerit li paragrafu 4 jiġi 
mħassar.

Emenda 181
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
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Artikolu 200 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiżguraw li l-merkanzija taħt il-
proċeduri ta’ ħażna temporanja jew ħażna
doganali ma titneħħix mis-superviżjoni 
doganali;

(a) jiżguraw li l-merkanzija taħt il-
proċeduri ta’ ħażna doganali ma titneħħiex
mis-superviżjoni doganali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 200 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jilħqu l-obbligazzjonijiet li jinqalgħu 
minħabba l-ħażna ta’ merkanzija koperta 
mill-proċeduri ta’ ħażna temporanja jew
ħażna doganali;

(b) jissodisfaw l-obbligi li jinqalgħu 
minħabba l-ħażna ta’ merkanzija koperta 
mill-proċeduri ta’ ħażna doganali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 183
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
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Artikolu 200 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jikkonformaw mal-kondizzjonijiet 
partikolari speċifikati fl-awtorizzazzjoni 
għall-operat tal-ħażna fl-imħażen doganali
jew il-faċilitajiet għall-ħażna temporanja.

(c) jikkonformaw mal-kondizzjonijiet 
partikolari speċifikati fl-awtorizzazzjoni 
għall-operat tal-ħażna fl-imħażen doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 200 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detentur tal-proċedura għandu jkun 
responsabbli għall-qadi tal-
obbligazzjonijiet li jinqalgħu mit-tqegħid 
tal-merkanzija taħt il-proċeduri ta’ ħażna 
temporanja jew ħażna doganali.

3. Id-detentur tal-proċedura għandu jkun 
responsabbli għall-qadi tal-
obbligazzjonijiet li jinqalgħu mit-tqegħid 
tal-merkanzija taħt il-proċeduri ta’ ħażna 
doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
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Artikolu 217 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 243, li jispeċifika :

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex tadotta atti delegati skont l-Artikolu 
243, bl-għan li jkunu stabbiliti regoli 
aktar dettaljati dwar il-proċedura relatata 
ma’ użu speċifiku taħt id-dħul temporanju
li jispeċifika:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subparagrafu a: id-dispożizzjoni dwar l-għoti ta’ setgħa f’dan l-Artikolu mhux skont l-
Artikolu 290 TFUE. L-objettiv, il-kontenut u l-ambitu tad-delega tas-setgħa għandhom ikunu 
definiti b’mod espliċitu fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Is-subparagrafu c: din id-dispożizzjoni hija żejda. Diġà ġiet koperta permezz tal-Artikolu 
5(1).

Emenda 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 217 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-użu speċifiku msemmi fl-
Artikolu 214(1);

(a) l-użu speċifiku msemmi fl-Artikolu 
214(1) fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(i) mezzi tat-trasport, pallets u kontejners ,
(ii) oġġetti personali u oġġetti tal-isport 
importati minn vjaġġaturi;
(iii) materjal ta' benessri għall-baħħara,
(iv) materjal ta' għajnuna f’każ ta’ 
disastru,
(v) tagħmir mediku, kirurġiku u tal-
laboratorju,
(vi) annimali,
(v) oġġetti għall-użu f’żoni tal-fruntieri,
(vi) midja tal-ħoss, tal-immaġni jew tad-
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data, materjal ta' pubbliċitá;
(vii) tagħmir professjonali;
(viii) materjal pedagoġiku u apparat 
xjentifiku;
(ix) imballaġġi;
(x) forom, forom tal-istampar tad-disinji, 
blokok, disinji, strumenti tal-kejl, 
iċċekkjar u ttestjar, u artikli oħra simili;
(xi) għodda u strumenti speċjali;
(xii) oġġetti biex iwettqu testijiet jew 
suġġetti għal testijiet;
(xiii) kampjuni;
(xiv) mezzi tal-produzzjoni ta’ 
sostitiuzzjoni
(xv) oġġetti għall-okkażjonijiet jew għall-
bejgħ;
(xvi) spare parts, aċċessorji u tagħmir;
(xvii) oġġetti oħrajn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subparagrafu a: id-dispożizzjoni dwar l-għoti ta’ setgħa f’dan l-Artikolu mhix skont l-
Artikolu 290 TFUE. L-objettiv, il-kontenut u l-ambitu tad-delega tas-setgħa għandhom ikunu 
definiti b’mod espliċitu fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Is-subparagrafu c: din id-dispożizzjoni hija żejda. Diġà ġiet koperta fl-Artikolu 5(1).

Emenda 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 217a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2l7a
Il-proċedura tal-Kumitat

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni, miżuri dwar 
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il-limiti ta' żmien imsemmija fl-
Artikolu 215(2) sabiex tiżgura l-
applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni 
doganali. Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 244(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta' setgħat ta' implimentazzjoni jipprovdi l-bażi ġuridika għall-istipulazzjoni tal-limiti 
taż-żmien li matulu l-merkanzija tista' tibqa' taħt il-proċedura ta' dħul temporanju f’att ta’ 
implimentazzjoni.

Emenda 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta għal regolament
Artikolu 218 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-iskart u r-ruttam li jirriżulta mill-qerda 
ta' merkanzija mqiegħda taħt il-proċedura 
ta' użu aħħari jitqies bħala li għandu 
jitqiegħed taħt il-proċedura ta' ħażna 
temporanja.

5. L-iskart u r-ruttam li jirriżultaw mill-
qerda ta' merkanzija mqiegħda taħt il-
proċedura ta' użu aħħari jitqiesu bħala li
qegħdin f’ħażna temporanja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
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Artikolu 219

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 219 imħassar
Id-delega tas-setgħa

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 243, li jispeċifikaw ir-regoli 
dwar il-proċedura li tiżgura s-superviżjoni 
doganali f'konformità mal-
Artikolu 218(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija żejda. Diġà ġiet koperta fl-Artikolu 5(1).

Emenda 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 224 – paragrafu -1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Fejn jinħtieġu kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ atti 
tal-Unjoni li huma legalment vinkolanti, 
għandhom jiġu konferiti setgħat ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sal-31 
ta’ Diċembru 2014.
L-għoti ta’ setgħat ta’ implimentazzjoni 
msemmija fl-ewwel subparagrafu għandu 
jiġi estiż b'mod awtomatiku għal perjodu 
indeterminat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif imsemmi wkoll fl-Artikolu 243, għar-raġuni li l-Kummissjoni indikat li se tadotta atti 
delegati u atti ta’ implimentazzjoni fi żmien 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-Kodiċi 
Doganali tal-Unjoni, huwa xieraq li fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni tiġi inkluża dispożizzjoni 
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ċara li tinkludi din l-iskadenza, kemm fid-dispożizzjoni dwar id-delega tas-setgħat kif ukoll 
fid-dispożizzjoni dwar l-għoti ta’ setgħat ta’ implimentazzjoni (Artikolu 244). Din l-iskadenza 
hija inkluża f'paragrafu 1.

Emenda 191
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 228 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) f'każijiet oħrajn fejn jiġi debitament 
iġġustifikat permezz tat-tip ta' traffiku jew 
skont kif ikun meħtieġ mill-ftehimiet 
internazzjonali.

(c) f'każijiet oħrajn fejn jiġi debitament 
iġġustifikat permezz tat-tip ta' traffiku, it-
tip ta’ merkanzija jew skont kif ikun 
meħtieġ mill-ftehimiet internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tal-obbligu mhix applikabbli biss għat-tip ta’ traffiku iżda wkoll għal tipi differenti 
ta’ merkanzija. Pereżempju l-elettriku.

Emenda 192
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 228 – paragrafu 2 – punt ca (gdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għal merkanzija esportata minn 
operatur ekonomiku awtorizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-ġejjieni, status ta’ operatur ekonomiku awtorizzat se jkollu rwol kruċjali, u għaldaqstant 
importanti ħafna li jkun hemm simplifikazzjonijiet reali. Operaturi ekonomiċi affidabbli u li 
jkunu konformi għandhom ikunu jistgħu jgawdu kemm jista’ jkun mis-simplifikazzjonijiet 
bħala operaturi ekonomiċi awtorizzati. Għal din ir-raġuni, l-eżenzjonijiet għall-operaturi 
ekonomiċi awtorizzati f’każ ta’ dikjarazzjonijiet ta’ qabel it-tluq huma fundamentali;
għandhom ikunu kwalifikati bħala elementi essenzjali u ddikjarati b’mod ċar fl-att bażiku. 
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Emenda 193
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 228 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq 
għandha tieħu l-forma ta’ waħda minn 
dawn li ġejjin:

imħassar

(a) ta' dikjarazzjoni doganali xierqa, f'każ 
li  merkanzija li tinħareġ barra  mit-
territorju doganali tal-Unjoni  hija 
mqiegħda taħt proċedura doganali li 
għaliha jkun meħtieġ li ssir  dikjarazzjoni 
doganali;
(b) ta' notifika ta' esportazzjoni mill-ġdid, 
skont l-Artikolu 235;
(c) ta' dikjarazzjoni fil-qosor ta' ħruġ 
msemmija fl-Artikolu 236;
(d) ta' parir ta’ esportazzjoni mill-ġdid, 
imsemmi fl-Artikolu 239.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li, skont l-Artikolu 228(5), in-notifika ta’ esportazzjoni mill-ġdid m’għandhiex 
għalfejn tinkludi d-dettalji meħtieġa għad-dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ, in-notifika ta’ 
esportazzjoni mill-ġdid m’għandhiex tkun meqjusa bħala dikjarazzjoni ta’ qabel it-tluq. 
Għaldaqstant, fl-opinjoni tagħna, in-notifika tal-esportazzjoni mill-ġdid m’għandhiex tkun 
inkluża f’paragrafu 4.

Emenda 194
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Proposta għal regolament
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Artikolu 230 - subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż fuq l-operaturi ekonomiċi fit-twettiq 
ta’ dan għandu jitqies b’mod 
korrispondenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-Deċiżjoni tal-1 ta’ Diċembru 2011, ġie propost li għandhom jiġu introdotti eżenzjonijiet 
għal kunsenji żgħar li se jkunu regolati b’mod uniformi madwar l-UE – 'dikjarazzjoni 
doganali orali'. Dan it-test supplimentari hu propost biex joffri lill-Kummissjoni l-possibilità 
ta’ tali regolament bħala parti mill-atti delegati.

Emenda 195
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 233 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fuq applikazzjoni, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jawtorizzaw li persuna 
tuża s-simplifikazzjonijiet fir-rigward tat-
tqegħid tal-merkanzija fil-proċedura ta' 
esportazzjoni u għall-iskop ta’ dik il-
proċedura. B'dan il-mod se jitqiesu l-
interessi ekonomiċi tal-operatur 
ekonomiku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-Deċiżjoni tal-1 ta’ Diċembru 2011, ġie propost li għandhom jiġu introdotti eżenzjonijiet 
għal kunsenji żgħar li se jkunu regolati b’mod uniformi madwar l-UE – 'dikjarazzjonijiet 
doganali orali'. Dan it-test supplimentari hu propost biex joffri lill-Kummissjoni l-possibilità 
ta’ tali regolament bħala parti mill-atti delegati.

Emenda 196
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Proposta għal regolament
Artikolu 235 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) merkanzija taħt il-proċedura ta’ ħażna
temporanja li hi esportata mill-ġdid 
direttament minn faċilità ta’ ħażna 
temporanja.

(c) merkanzija fi ħażna temporanja li hi 
esportata mill-ġdid direttament minn 
faċilità ta’ ħażna temporanja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tibdel il-ħażna temporanja minn ‘proċedura doganali speċjali’ 
għal ‘status’. Dan se jerġa’ jistabbilixxi s-sitwazzjoni ta’ qabel ir-Regolament tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzata.

Emenda 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 236 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dikjarazzjoni fil-qosor dwar il-ħruġ 
għandha tiġi ppreżentata minn wieħed 
minn dawn il-persuni li ġejjin:
(a) il-persuna li ġġib il-merkanzija, jew li 
tassumi responsabbiltà għall-ġarr tagħha 
’l barra mit-territorju doganali tal-
Unjoni;
(b) l-esportatur jew konsenjatur jew xi 
persuna oħra li l-persuni msemmija 
f’punt (a) jaġixxu f’isimha jew għan-nom 
tagħha;
(c) kwalunkwe persuna li hi kapaċi 
tippreżenta l-merkanzija in kwistjoni jew 
li torganizza l-preżentazzjoni tagħha lill-
awtorità doganali kompetenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-determinazzjoni tal-persuna li tippreżenta dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ hi element essenzjali 
tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni li għandha tkun stipulata fil-Kodiċi innifisha, skont l-Artikolu 290 
TFUE.

Emenda 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 236 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-awtoritajiet doganali jistgħu ineħħu 
l-obbligu ta’ dikjarazzjoni fil-qosor tal-
ħruġ għall-każijiet li hemm referenza 
għalihom fil-punt (c) tal-Artikolu 228(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda bażi ġuridika għat-tneħħija tal-obbligu ta’ dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ.
Għaldaqstant inkludejna referenza għall-Artikolu 228(2)(c).

Emenda 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 236 - paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Għandha tiġi preżentata dikjarazzjoni 
fil-qosor tal-ħruġ fl-uffiċċju doganali tal-
ħruġ. L-awtoritajiet doganali jistgħu 
jippermettu li d-dikjarazzjoni fil-qosor tal-
ħruġ tiġi preżentata f'uffiċċju doganali 
ieħor, kemm-il darba dan l-uffiċċju 
minnufih jikkomunika jew jagħmel 
disponibbli elettronikament id-dettalji 
neċessarji lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-uffiċċju doganali kompetenti fejn tiġi preżentata dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ hi ċċarata 
f’din id-dispożizzjoni.

Emenda 200
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 237 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-ebda emenda ma hi 
possibbli wara kwalunkwe minn dawn il-
każijiet li ġejjin:
(a) l-awtoritajiet doganali infurmaw lill-
persuna li ppreżentat id-dikjarazzjoni fil-
qosor li għandhom l-intenzjoni li 
jeżaminaw il-merkanzija;
(b) l-awtoritajiet doganali stabbilixxew li 
d-dettalji in kwistjoni mhumiex korretti;
(c) l-awtoritajiet doganali diġa’ 
ppermettew it-tneħħija tal-merkanzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nipproponu li l-Artikolu 181(1) tal-Kodiċi Doganali Modernizzata jitħalla kif inhu u jiġu 
inklużi l-każijiet fejn mhi possibbli l-ebda emenda tad-dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ fil-
Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Emenda 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 237 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni fil-qosor dwar il-ħruġ
titqies bħala li ma ġietx ippreżentata meta 

2. Id-dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ titqies 
bħala li ma ġietx ippreżentata meta l-
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l-merkanzija ddikjarata ma tkunx inħarġet 
mit-territorju doganali tal-Unjoni f'limitu 
ta' żmien speċifiku wara li tkun ġiet 
ippreżentata d-dikjarazzjoni.

merkanzija ddikjarata ma tkunx inħarġet 
mit-territorju doganali tal-Unjoni wara 
perjodu ta’ 150 jum mid-data tal-
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-limitu ta’ żmien li warajh dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ titqies li ma tkunx ġiet 
ippreżentata jista’ jitqies li hu element essenzjali tal-leġiżlazzjoni doganali u hu dispożizzjoni 
żgħira li bħalissa hi stipulata fl-Artikolu 820-18(2) tad-Dispożizzjonijiet ta’ Implimentazzjoni 
tal-Kodiċi Doganali Komunitarja, nipproponu li dan il-limitu ta’ żmien ikun inkluż fil-Kodiċi 
Doganali tal-Unjoni nnifisha.

Emenda 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 238

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex tadotta atti delegati  skont l-
Artikolu 243, li jispeċifika :

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 243, u b’hekk tissupplimenta r-
regoli tal-proċedura għall-preżentazzjoni 
ta’ dikjarazzjoni fil-qosor dwar il-ħruġ 
imsemmija fl-Artikolu 236.

(a) ir-regoli dwar il-proċedura għall-
preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni fil-qosor 
dwar il-ħruġ; 
(b) il-każijiet fejn tiġi awtorizzata l-
emenda tad-dikjarazzjoni fil-qosor dwar 
il-ħruġ, kif imsemmi fl-Artikolu 237(1); 
(c) il-limitu ta' żmien imsemmi fl-
Artikolu 237(2), li matulu dikjarazzjoni 
fil-qosor dwar il-ħruġ, titqies bħala li ma 
ġietx ippreżentata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subparagrafu b: minħabba li r-regoli dwar l-emenda tad-dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ 
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huma stipulati fl-Artikolu 237(1), dan l-għoti tas-setgħa jista’ jiġi mħassar;

Is-subparagrafu c: minħabba li l-limitu taż-żmien li warajh dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ 
titqies bħala li ma ġietx ippreżentata hu stipulat fl-Artikolu 237(2), dan l-għoti ta’ setgħa 
jista’ jiġi mħassar.

Emenda 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 238a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 238a
L-għoti ta' setgħat ta' implimentazzjoni

Biex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni doganali, il-Kummissjoni 
għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, miżuri dwar: 
(a) ir-responsabilitajiet tal-uffiċċju 
doganali tal-ħruġ fir-rigward tad-
dikjarazzjoni fil-qosor tal-ħruġ;
(b) il-possibilità li l-awtoritajiet doganali 
jistgħu, fejn jixraq bi ftehim ma’ xulxin, 
jippermettu li d-dikjarazzjoni fil-qosor tal-
ħruġ tiġi preżentata f’uffiċċju doganali 
ieħor.
Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 244(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Subparagraph a: because further rules on the responsibilities of the customs office of exit may 
be considered to ensure the uniform application of the customs legislation (and are drafted in 
Article 820-16(4) MCCIP), it is appropriate to create an empowerment for the Commission to 
adopt implementing measures on this issue.

Subparagraph b: the draft MCCIP foresees in the possibility that customs authorities, where 
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appropriate in agreement with each other, allow the exit summary declaration to be lodged at 
another customs office. To enable the Commission to adopt implementing acts on this issue, 
which concern uniform application of customs legislation and which are proposed in Article 
820-16(7) MCCIP, an empowerment is included.

Emenda 204
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 239 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-merkanzija mhux tal-Unjoni 
tinħareġ barra mit-territorju doganali tal-
Unjoni direttament minn faċilità ta' ħażna 
temporanja jew minn żona libera u ma 
jkunu jenħtieġu l-ebda notifika ta' 
esportazzjoni mill-ġdid jew dikjarazzjoni 
fil-qosor dwar il-ħruġ, jiġi ppreżentat parir 
ta' esportazzjoni mill-ġdid mill-persuna 
responsabbli fl-uffiċċju doganali 
kompetenti.

1. Meta l-merkanzija mhux tal-Unjoni 
tinħareġ barra mit-territorju doganali tal-
Unjoni direttament minn faċilità ta' ħażna 
temporanja jew minn żona libera u ma 
jkunu jenħtieġu l-ebda notifika ta' 
esportazzjoni mill-ġdid jew dikjarazzjoni 
fil-qosor tal-ħruġ, jiġi ppreżentat parir ta' 
esportazzjoni mill-ġdid fl-uffiċċju doganali 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-persuna li tippreżenta parir ta’ esportazzjoni mill-ġdid hija inkluża f’paragrafu 
4, ir-referenza għal din il-persuna f’paragrafu 1 qed tiġi mħassra.

Emenda 205
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 239 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-parir ta’ esportazzjoni mill-ġdid 
għandu jiġi ppreżentat minn waħda minn 
dawn il-persuni li ġejjin:
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(a) il-persuna li ġġorr il-merkanzija, jew li 
tassumi responsabbiltà għall-ġarr tagħha, 
’l barra mit-territorju doganali tal-
Unjoni;
(b) l-esportatur jew il-konsenjatur jew 
persuna oħra li l-persuni msemmija 
f’punt (a) jaġixxu f’isimha jew għan-nom 
tagħha;
(c) kwalunkwe persuna li hi kapaċi 
tippreżenta l-merkanzija in kwistjoni jew 
li torganizza l-preżentazzjoni tagħha lill-
awtorità doganali kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-persuna li tippreżenta l-parir ta’ esportazzjoni mill-ġdid hi element essenzjali 
tal-leġiżlazzjoni doganali, ir-regoli dwar din il-persuna huma inklużi hawnhekk.

Emenda 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 243 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 
55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 
129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 
157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 
186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 
230, 232, 234, 238, 241 tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' żmien 
mhux determinat li jibda mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 
55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 
129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 
157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 
186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 
230, 232, 234, 238, 241 għandha tiġi 
kkonferita lill-Kummissjoni sal-31 ta’ 
Diċembru 2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission has indicated that she will adopt delegated and implementing acts no longer 
than 18 months after the entry into force of the UCC. It is therefore appropriate to include in 
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the UCC a clear provision that contains this deadline, in both the provision on delegation of 
powers and the provision on conferral of implementing powers (Article 244). Such provisions 
are also included in other regulations and directives, such as Article 25 of Directive 
2010/45/EU of 7 July 2010 (OJ L207/14), Article 10 of Regulation (EU) No. 911/2010 of 22 
September 2010 (OJ L276/1) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 
2010 (OJ L295/23).

Emenda 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 243 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 
55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 
129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 
157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 
186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 
230, 232, 234, 238, 241 tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' żmien mhux 
determinat li jibda mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 
55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 
129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 
157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 
186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 
230, 232, 234, 238, 241 tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' 5 snin li 
jibda mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport rigward id-delega tas-
setgħa sa mhux aktar tard minn disa' 
xhur qabel ma jintemm il-perjodu ta' 5 
snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi 
estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' żmien 
identiċi, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni 
sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 
it-tmiem ta' kull perjodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ perjodu ta’ rieżami jagħti lok għar-rapporti formali dwar l-użu tad-delega 
tas-setgħa min-naħa tal-Kummissjoni.

Emenda 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Proposta għal regolament
Artikolu 243 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-delega tas-setgħa msemmija fil-
paragrafu 2 għandha tkun estiża 
awtomatikament għal perjodu ta’ ħames 
snin. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport dwar kull setgħa delegata u 
tippreżentah lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill sa mhux aktar tard minn disa' 
xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames 
snin. Dan ir-rapport għandu jevalwa 
b’mod partikolari l-effetti - fil-livell tal-
Unjoni u f’dak nazzjonali - tal-atti 
delegati fuq il-politiki ekonomiċi, in-
negozju, il-piż amministrattiv, il-persunal, 
il-baġit, ir-riżorsi u l-kapaċità tat-twettiq, 
u għandu jindika modi ta' kif il-proċeduri 
doganali u l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
doganali jistgħu jiġu aġġornati u mtejba. 
Ir-rapport għandu, fejn jixraq, ikun 
akkumpanjat minn proposti għall-
emendar tal-Kodiċi u tal-atti delegati 
tagħha. Id-delega tas-setgħat għandha tiġi 
estiża b'mod taċitu għal perjodi ta’ żmien 
identiċi, revokata skont il-paragrafu 3 jew 
estiża għal perjodu u bil-kundizzjonijiet 
iddefiniti mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

A provision is proposed to allow the delegation of powers to be extended for a period of five 
years. Not longer than nine months before the end of this five-year period the Commissions 
shall conduct an evaluation and draw up a report of the implementation of each of the 
delegated acts. The report shall contain an evaluation on several aspects, such as economic 
policies and resourcing. The report shall, where appropriate, be accompanied by proposals 
for amending the Code and its delegated acts. The results of the evaluation may lead to:
- extension of the delegation of powers for periods of an identical duration (five years);
- revocation of the delegation of powers;
- extension for a period and under the conditions defined by the European Parliament 
and the Council.
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Such an evaluation provision has also been included in other regulations and directives, such 
as Article 7 of Regulation (EU) No. 70/2012 of 18 January 2012 (OJ L32/1), Article 14 of 
Directive 2010/30/EU of 19 May 2010 (OJ L153/1), Article 25 of Directive 2010/45/EU of 7 
July 2010 (OJ L207/14) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 2010 
(OJ L295/23).

Emenda 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 243 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni 
għandha tinnotifika simultanjament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

4. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni 
għandha tinnotifika simultanjament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
Minħabba li wħud mid-
dispożizzjonijiet/id-dispożizzjonijiet kollha 
ta’ abbozz ta’ att delegat jistgħu jbiddlu 
b’mod fundamentali l-mod ta’ kif ir-regoli 
stipulati f’dan ir-Regolament kienu jiġu 
applikati qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li ssir 
konsultazzjoni kif jixraq u fi żmien 
propizju qabel l-adozzjoni, mal-Kunsill, 
mal-Parlament Ewropew u mal-komunità 
tan-negozju, u li l-fehmiet tagħhom 
jitqiesu qabel l-adozzjoni ta’ att delegat, 
biex jiġu evitati effetti potenzjalment 
negattivi fuq il-kompetittività tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jingħata lok għal skambju ta’ opinjonijiet xieraq, u perjodu tranżitorju xieraq għal atti 
delegati b’impatt potenzjali fuq il-kompetittività tal-UE, important li ssir konsultazzjoni 
xierqa mal-Istati Membri u l-partijiet interessati konċernati u li l-fehmiet tagħhom jitqiesu kif 
jixraq.

Emenda 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Proposta għal regolament
Artikolu 243a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 243a 
Il-Kummissjoni tista' tawtorizza lil Stat 
Membru wieħed jew iktar, fuq talba 
tagħhom, li jittestjaw simplifikazzjonijiet 
fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali. 
Tali piloti għandhom ikunu miftuħa 
għall-Istati Membri kollha u evalwati 
perjodikament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet finali huma lok xieraq għal dispożizzjoni ġenerali li tippermetti piloti 
innovattivi.

Emenda 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 243b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 243b
Il-Kummissjoni għandha tadotta d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 243a 
permezz ta’ atti ta' implimentazzjoni. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f’konformità mal-
proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 244(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet finali huma lok xieraq għal dispożizzjoni ġenerali li tippermetti piloti 
innovattivi.
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Emenda 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 244 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. F'każ li l-opinjoni tal-kumitat trid 
tingħata bi proċedura bil-miktub u ssir 
referenza għal dan il-paragrafu, dik il-
proċedura tista' titwaqqaf bla ma jkun 
inkiseb riżultat biss meta, fil-limitu taż-
żmien stipulat għall-għoti tal-opinjoni, il-
President tal-kumitat jiddeċiedi li għandu 
jsir hekk.

6. Il-proċedura bil-miktub għandha
titwaqqaf bla ma jkun inkiseb riżultat fejn
il-President tal-kumitat jiddeċiedi li għandu 
jsir hekk jew fejn membru ta’ kumitat 
jitlob dan. F’każ bħal dan, il-president 
għandu jsejjaħ laqgħa tal-kumitat fi 
żmien raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għaliex għandu jkun biss il-President tal-Kumitat li jiddeċiedi dwar terminazzjoni tal-
proċedura bil-miktub? X’inhuma l-konsegwenzi ta’ dan? Dan mhux konformi mal-Artikolu 
3(5) tar-Regolament 182/2011.
Din id-dispożizzjoni tgħid kif ġej:
‘Sakemm ma jiġix previst b’mod ieħor fl-att bażiku, il-proċedura bil-miktub għandha tiġi 
terminata mingħajr riżultat fejn, fil-limitu ta’ żmien imsemmi fl-ewwel subparagrafu, il-
president jiddeċiedi hekk jew membru tal-kumitat jitlob li jsir dan. F’każ bħal dan, il-
president għandu jsejjaħ laqgħa tal-kumitat fi żmien raġonevoli.’
Huwa preferut li din id-dispożizzjoni tiġi inkluża fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni jew li 
tagħmel referenza għaliha.

Emenda 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 244a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 244a
Temi oħra

Il-Kumitat tal-Kodiċi Doganali jista’ 
jagħmel eżami ta’ kwalunkwe kwistjoni 
dwar il-leġislazzjoni doganali li titqajjem 
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mill-president tiegħu, jew fuq l-inizjattiva 
tal-Kummissjoni jew inkella fuq talba ta’ 
rappreżentant ta' Stat Membru, u li 
tikkonċerna, b'mod partikolari, dawn li 
ġejjin:
(a) miżuri biex tiġi stimulata l-
innovazzjoni;
(b) kwalunkwe każ fejn il-Kodiċi u l-atti 
delegati u l-atti ta’ implimentazzjoni 
tagħha jkollhom konsegwenzi negattivi 
sproporzjonati fuq il-politiki ekonomiċi, 
in-negozju, il-piż amministrattiv, il-
persunal, il-baġit, ir-riżorsi u l-kapaċità 
tat-twettiq;
(c) kwalunkwe problemi li jinqalgħu mill-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali;
(d) kwalunkwe pożizzjoni li trid tittieħed
mill-Unjoni fil-kumitati, gruppi ta' ħidma 
u panels stabbiliti permezz jew fl-ambitu 
ta' ftehimiet internazzjonali relatati mal-
leġislazzjoni doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu propost li l-Artikolu 185 tal-Kodiċi Doganali Modernizzata jinżamm fil-Kodiċi Doganali 
tal-Unjoni u li fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni tiġi inkluża opportunità biex il-Kumitat tal-
Kodiċi Doganali jeżamina każijiet fejn l-inkoraġġiment tal-innovazzjoni ikun xieraq jew 
każijiet fejn il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni jew l-atti delegati tagħha jew l-atti ta' 
implimentazzjoni tagħha jkollhom konsegwenzi negattivi sproporzjonati.

Emenda 214
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 247 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikoli, apparti dawk imsemmija fil-
paragrafu 1 japplikaw fl-ewwel jum tal-
ewwel xahar wara li jgħaddu 18-il xahar 
mid-data msemmija f'dak il-paragrafu. 

2. L-Artikoli, apparti dawk  imsemmija fil-
paragrafu 1, għandhom japplikaw fl-1 ta’ 
Jannar 2017.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ hu qasir wisq biex il-Kodiċi Doganali tal-
Unjoni tiġi implimentata għalkollox f’livell nazzjonali, mhux biss għad-dwana, iżda għan-
negozju wkoll. L-iskadenza għall-applikazzjoni tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni għandha tkun 
marbuta mal-pubblikazzjoni u d-dħul fis-seħħ tal-atti delegati u ta’ implimentazzjoni. Dan il-
perjodu ġie stipulat għal 24 xahar.

Emenda 215
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 247 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikoli, apparti dawk imsemmija fil-
paragrafu 1 japplikaw fl-ewwel jum tal-
ewwel xahar wara li jgħaddu 18-il xahar 
mid-data msemmija f'dak il-paragrafu.

2. L-Artikoli, apparti dawk  imsemmija fil-
paragrafu 1, għandhom japplikaw fl-1 ta’ 
Jannar 2017.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The provisions on entry into force and application follow from a time-line and presumptions 
which are difficult to understand. The entry into force of the UCC is followed within 6 months 
by an IT work programme (Article 17). After 18 months after the entry into force of the UCC 
its delegated acts and implementing acts become applicable.
It is appropriate to adopt the IT work programme before the entry into force of the UCC. It is 
important (from a political point of view) to know what happens when with regard to the IT 
implementation at the time of the vote for the UCC.

Furthermore, the period of 18 months after entry into force is too short to fully implement the 
UCC nationally, the more so because delegated acts and implementing will not be finalised 
until the end of this period. About 24 months are necessary to implement the UCC, starting 
after the adoption of all delegated acts and implementing acts. Not only for customs, but also 
for trade.
The deadline for application of the UCC should be linked with the publication and entry into 
force of the delegated acts and implementing acts. This period has to be set on 24 months. 
The period for drafting and adoption of delegated acts and implementing acts will remain 18 
months (Articles 243 and 244).



PE498.017v01-00 120/120 AM\916428MT.doc

MT


