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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-modernizzazzjoni tad-dwana
(2011/2083(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 450/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-23 ta' April 2008 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (Kodiċi Doganali 
Modernizzat)1,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 70/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2008 dwar ambjent mingħajr karti għad-dwana u l-kummerċ2,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 624/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Mejju 2007 li tistabbilixxi programm ta' azzjoni għad-dwana fil-Komunità (Dwana 
2013)3,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 648/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-13 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li 
jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità4 (Emenda dwar is-Sigurtà u s-Sikurezza),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/668/KE tal-25 ta' Ġunju 2007 dwar l-
eżerċizzju tad-drittijiet u l-obbligi pari għal sħubija ad interim mill-Komunità Ewropea fl-
Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana5,

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
permezz tiegħu l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) 
jiġi fdat b’ċerti kompiti relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, 
inkluż it-tlaqqigħ ta’ rappreżentanti mis-settur pubbliku u privat bħala Osservatorju 
Ewropew tal-Falsifikazzjoni u l-Piraterija (COM(2011)0288),

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (COM(2011)0285),

– wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni Ewropea6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva 
dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti u s-sorveljanza tas-suq7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Ġunju 2008 dwar l-erbgħin anniversarju 

                                               
1 ĠU L 145, 4.6.2008, p. 1.
2 ĠU L 23, 26.1.2008, p. 21.
3 ĠU L 154, 14.6.2007, p. 25.
4 ĠU L 117, 4.5.2005, p. 13.
5 ĠU L 274, 18.10.2007, p. 11.
6 ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47.
7 Testi adottati, P7_TA(2011)0076.
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tal-Unjoni Doganali1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Ġunju 2008 dwar l-implimentazzjoni tal-
politika tal-kummerċ permezz ta' regoli u proċeduri tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni 
effiċjenti2,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat ta' Inkjesta tiegħu dwar is-Sistema ta’ Tranżitu 
Komunitarju (Jannar 1996 – Marzu 1997),

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali 1/2010 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri: "Il-proċeduri 
ssimplifikati doganali għall-importazzjoni huma kkontrollati b'mod effettiv?",

– wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar il-
kooperazzjoni doganali u l-għajnuna reċiproka fi kwistjonijiet doganali3, iffirmat fit-
28 ta' Mejju 1997,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta dwar is-Sigurtà tal-Katina tal-Provvista 
(Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti u Kummissjoni Ewropea), iffirmata fit-
23 ta' Ġunju 2011,

– wara li kkunsidra r-Rapport dwar l-infurzar doganali tal-UE tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali – Riżultati fil-fruntiera tal-UE – 2010, Kummissjoni Ewropea – Tassazzjoni u 
Unjoni Doganali,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni intitolat "Evalwazzjoni finali tal-programm 
Dwani 2007 skont l-Artikolu 19 tad-Deċiżjoni Nru 253/2003/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-6 ta' Frar 2003 li tadotta programm ta' azzjoni għad-dwani fil-Komunità 
(Dwani 2007)" (COM(2008)0612),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Strateġija għall-
evoluzzjoni tal-Unjoni Doganali" (COM(2008)0169),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar rispons tad-Dwana għax-
xejriet ta' dan l-aħħar fl-Iffalsifikar u l-Piraterija (COM(2005)0479),

– wara li kkunsidra r-rapport ta' progress dwar it-tisħiħ tas-sigurtà tal-merkanzija bl-ajru 
(Dokument tal-Kunsill 11250/11),

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Doganali tal-UE biex Jiġi Miġġieled il-Ksur tal-IPR 
2009 – 2012 (Dokument tal-Kunsill 5345/09),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2009 dwar strateġija msaħħa 
għall-kooperazzjoni doganali4,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta Mejju 2008 dwar l-istrateġija 

                                               
1 ĠU C 286 E, 27.11.2009, p.20.
2 ĠU C 285 E, 26.11.2009, p. 1.
3 ĠU L 222, 12.8.1997, p. 17.
4 ĠU C 260, 30.10.2009, p. 1.
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għall-evoluzzjoni tal-Unjoni Doganali,

– wara li kkunsidra s-smigħ dwar "Dwana Modernizzata u Suq Intern" li sar fis-
16 ta' Lulju 2011,

– wara li kkunsidra l-istudju kkummissjonat mill-Kumitat tiegħu għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern intitolat "Kooperazzjoni Doganali fil-Qasam tal-Libertà, is-Sigurtà u 
l-Ġustizzja: Ir-rwol tad-dwana fil-ġestjoni tal-fruntiera esterna tal-UE", ippubblikat 
f'Mejju 2011,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, kif ukoll tal-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit (A7-0000/2011),

A. billi l-Unjoni Doganali hija wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Integrazzjoni Ewropea,

B. billi d-dwana għandha rwol importanti fl-iżgurar tas-sikurezza u s-sigurtà, fil-protezzjoni 
tal-konsumaturi u l-ambjent, fl-iżgurar tal-ġbir komplet tad-dħul, fit-tisħiħ tal-ġlieda 
kontra l-frodi u l-korruzzjoni, u fl-iżgurar tal-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali,

C. billi d-dwana hija karatterizzata primarjament minn volumi dejjem akbar ta' 
tranżazzjonijiet ta' importazzjoni, esportazzjoni u tranżitu u għalhekk ġestjoni tar-riskju 
effiċjenti u effikaċi hija ta' importanza partikolari,

D. billi d-dwana elettronika, b'mod partikolari l-approvazzjoni doganali ċentralizzata, hija 
wieħed mill-aspetti ewlenin tal-modernizzazzjoni u s-simplifikazzjoni doganali,

E. billi huwa kruċjali li jinstab bilanċ xieraq bejn il-kontrolli doganali u l-faċilitazzjoni tal-
kummerċ leġittimu; billi l-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat għandu joffri 
benefiċċji tanġibbli lil kummerċjanti fdati,

Strateġija doganali 

1. Huwa konvint li l-modernizzazzjoni tad-dwana għandha tkun prijorità politika għolja, billi 
d-dwana hija essenzjali fil-kontribut għall-kompetittività ekonomika kif ukoll għas-
sikurezza u s-sigurtà fl-UE;

2. Jemmen li l-missjoni u l-immaġni tad-dwana għandhom jiġu definiti mill-ġdid u 
għandhom jingħataw stimolu addizzjonali biex jirriflettu r-realtajiet doganali; iqis li l-
allokazzjoni ta' riżorsi finanzjarji xierqa għal proċeduri u proċessi marbuta mad-dwana 
hija essenzjali biex jintlaħaq dan l-għan; jistieden lill-Kummissjoni ġġedded l-istrateġija 
tagħha dwar id-dwana;

L-iżgurar tal-kompetittività u l-ġestjoni tar-riskju

3. Huwa tal-fehma li, biex tiżdied il-kompetittività ekonomika Ewropea, is-simplifikazzjoni, 
l-istandardizzazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni u l-proċeduri doganali u użu 
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ta' għodod tal-IT huma ta' importanza kbira; iqis li waħda mill-kisbiet ewlenin tad-dwana 
modernizzata hija l-prevedibbiltà għan-negozju, speċjalment għall-SMEs, li mbagħad 
tistimola t-tkabbir ekonomiku;

4. Jemmen, madankollu, li minħabba r-riżorsi limitati tal-SMEs, l-implimentazzjoni tal-
proċeduri doganali ġodda u investimenti konsiderevoli biex jiġu implimentati rekwiżiti 
tad-dwana elettronika jridu jkunu raġonevoli u jinsisti li jiġu vvalutati fil-kuntest tal-
impatt fuq l-SMEs;

5. Iqis li l-kontrolli doganali għandhom isiru primarjament fuq kunsinni ta' riskju kbir, 
filwaqt li kunsinni ta' riskju żgħir għandom ikunu rilaxxati malajr għal ċirkolazzjoni 
libera; jenfasizza f'dak ir-rigward ir-rwol kruċjali ta' tekniki ta' ġestjoni tar-riskju u 
jappoġġja bil-qawwa l-introduzzjoni u l-modernizzazzjoni addizzjonali ta' sistemi 
elettroniċi ta' approvazzjoni doganali; iqis li l-ġestjoni tar-riskju effikaċi tiddependi mill-
ġbir ta' informazzjoni ta' kwalità għolja u l-valutazzjoni xierqa tagħha;

6. Filwaqt li jirrikonoxxi l-importanza tas-sigurtà tal-katina tal-provvista, iqis li r-rekwiżit 
leġiżlattiv tal-Istati Uniti ta' skannjar 100% huwa piż kbir wisq u agħli żżejjed, waqt li l-
benefiċċji huma dubjużi, u huwa determinat li jkompli d-djalogu leġiżlattiv transatlantiku 
mal-Istati Uniti sabiex tinkiseb ir-revoka jew l-emenda tal-leġiżlazzjoni; 

Dwana modernizzata

Implimentazzjoni tal-Kodiċi tad-Dwana Modernizzata (MCC)

7. Jenfasizza li l-MCC huwa għodda importanti biex jiġu integrati u armonizzati l-proċeduri 
doganali sabiex jingħata kontribut lit-tisħiħ tal-ekonomija Ewropea; iqis li d-
dispożizzjonijiet implimentattivi tal-MCC għandhom jirriflettu għalkollox l-ispirtu tal-
MCC; huwa preokkupat li xi dispożizzjonijiet implimentattivi essenzjali għadhom qed 
jiġu kkunsidrati u deċiżjonijiet strateġiċi rigward l-arkitettura tal-IT għadhom ma ttiħdux;

8. Huwa konvint li l-MCC jista' jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu biss jekk ikun appoġġjat 
b'mod sħiħ minn sistemi avvanzati tal-IT; jemmen bil-qawwa li kull investiment 
addizzjonali fl-IT għandu jsir skont il-prinċipji ewlenin tal-MCC;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li l-kummerċ ikollu aċċess għal speċifikazzjonijiet xierqa mill-Istati 
Membri minn ħafna qabel billi jeħtieġu ż-żmien biex jiżviluppaw u jimplimentaw l-
applikazzjonijiet tal-IT tagħhom;

10. Ifaħħar il-proposta biex id-dispożizzjonijiet tal-MCC dwar id-delega tas-setgħat u l-għoti 
tas-setgħat implimentattivi jiġu allinjati mat-Trattat ta' Lisbona; jissottolinja li din is-
sistema ġdida tirappreżenta bilanċ li għadu kif ġie stabbilit bejn il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, partikolarment billi, fir-rigward tal-atti delegati, iż-żewġ istituzzjonijiet 
għandhom l-istess kundizzjonijiet;

11. Jirrikonoxxi l-fatt li l-posponiment tal-applikazzjoni tal-MCC huwa xieraq; jissuġġerixxi, 
madankollu, li l-Kummissjoni tesplora possibilitajiet li ddaħħal l-applikazzjoni gradwali 
ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-MCC malli dan ikun fattibbli; 
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Approvazzjoni doganali ċentralizzata u armonizzazzjoni

12. Jappoġġja bil-qawwa il-kunċett ta' approvazzjoni doganali, li huwa wieħed mill-aspetti 
ewlenin tad-dwana modernizzata kif maħluqa mil-MCC, u jiddispjaċih għan-nuqqas ta' 
progress fl-implimentazzjoni ta' dan il-kunċett;

13. Jistieden lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ favur dan il-kunċett, billi huma 
biss regoli doganali verament armonizzati, sistemi ta' skambju ta' informazzjoni u formats 
ta' data li jistgħu jiżguraw l-implimentazzjoni b'suċċess tal-kunċett ta' approvazzjoni 
ċentralizzata; huwa preokkupat dwar l-iżviluppi li qed isiru bil-mod fil-proċess ta' 
simplifikazzjoni tar-regoli tal-VAT, li hija kruċjali għal sistema ta' approvazzjoni 
verament ċentralizzata;

Operatur Ekonomiku Awtorizzat (AEO)

14. Jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni biex tinkuraġġixxi lill-kummerċjanti fl-UE kollha 
japplikaw għal status ta' AEO; huwa preokkupat, madankollu, li investimenti 
konsiderevoli meħtieġa biex jinkiseb status ta' AEO jistgħu jkunu ostaklu serju għall-
kummerċjanti, speċjalment l-SMEs;

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkunsidraw benefiċċji addizzjonali li 
jistgħu jingħataw lil kummerċjanti li jkollhom ċertifikati ta' AEO;

16. Jistenna li l-Istati Membri kollha jiżguraw li l-istatus ta' AEO mogħti minn Stat Membru 
jkun rikonoxxut għalkollox mill-Istati Membri l-oħra;

Ir-rwol tad-dwana fl-iżgurar tas-sikurezza tal-prodotti, fil-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji u fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

Sikurezza tal-prodotti

17. Jinkuraġġixxi kooperazzjoni soda bejn l-amministrazzjonijiet doganali u l-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq biex jinterċettaw prodotti mhux sikuri u/jew mhux konformi fil-
fruntiera qabel ma jiġu rilaxxati għal ċirkolazzjoni libera fl-UE kollha;

18. Jilqa' l-progress li sar fl-abbozzar tal-Linji gwida għal kontrolli tal-importazzjonijiet fil-
qasam tas-sikurezza tal-prodotti u jistieden lill-Kummissjoni taġġornahom kontinwament, 
timmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom u żżomm lill-Parlament infurmat dwar żviluppi 
oħra f'dan il-qasam;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-istabbiliment ta' bażi ta' data pubblika li l-Istati 
Membri jistgħu jdaħħlu informazzjoni fiha dwar oġġetti perikolużi interċettati bis-saħħa 
tal-kontrolli doganali;

Interessi finanzjarji

20. Huwa preokkupat li n-nuqqas ta' xi operaturi li jħallsu d-dazji meħtieġa jew li jiddikjaraw 
l-valur veru tal-oġġetti jikkostitwixxi vantaġġi inġusti fuq kummerċjanti ġusti; iwissi li tali 
sitwazzjoni timpedixxi l-kompetizzjoni ġusta u twassal għal distorsjonijiet konsiderevoli 
fil-funzjonament tas-suq intern;
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21. Jissottolinja l-fatt li approvazzjoni u rilaxx awtomatiċi huma possibbli biss jekk appoġġjati 
minn verifiki ta' operaturi qabel l-awtorizzazzjoni tagħhom biex jużaw proċeduri 
simplifikati u verifiki ex-post xierqa; jitlob li ssir dokumentazzjoni aħjar dwar l-użu ta' 
proċeduri simplifikati, li kun hemm aktar tekniki awtomatiċi ta' pproċessar tad-data u li 
jsir użu raġonevoli mill-proċeduri simplifikati;

Drittijiet tal-proprjetà intellettwali

22. Jilqa' l-proposta riċenti tal-Kummissjoni għal aboozz ta' regolament rigward l-infurzar 
doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, billi jemmen bis-sħiħ li d-dwana tista' 
tikkontribwixxi b'mod effikaċi għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali;

23. Jappoġġja l-ħidma li saret fil-qafas tal-Osservatorju Ewropew tal-Falsifikazzjoni u l-
Piraterija u jinkuraġġixxi l-użu sħiħ tal-potenzjal tagħha; jilqa' f'dak ir-rigward il-proposta 
riċenti tal-Kummissjoni għal abbozz ta' regolament dwar il-fatt li l-Uffiċċju għall-
Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) jiġi inkarigat b'ċerti kompiti 
marbuta mal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali;

Trasparenza

24. Jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni taderixxi għalkollox mal-ispirtu tal-Ftehim Qafas dwar ir-
relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea f'termini ta' 
kooperazzjoni u fluss ta' informazzjoni mtejba , speċjalment fil-kuntest tal-laqgħat tal-
Kummissjoni mal-esperti nazzjonali;

25. Jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni biex tiffaċilita l-komunikazzjoni bejn il-kummerċjanti 
u l-Istati Membri; jipproponi, madankollu, aktar titjib: b'mod partikolari, iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tippubblika l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni rilevanti kollha dwar il-
laqgħat mal-esperti nazzjonali malli jkunu disponibbli sabiex tipprovdi aċċess dirett għal 
sommarji tad-diskussjonijiet li saru f'dawk il-laqgħat għar-rappreżentanti kummerċjali u 
għal kwalunkwe ċittadin affettwat minn żviluppi fil-qasam tad-dwana; huwa konvint li 
dan ikun ta' benefiċċju b'mod partikolari għall-SMEs, jiżgura t-trasparenza u jżid is-
sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet marbuta mad-dwana;

Kooperazzjoni

26. Jemmen li l-kooperazzjoni bejn id-dwana u n-negozju hija tal-akbar importanza u li ż-
żewġ partijiet għandhom jirrikonoxxu u jirrispettaw il-ħtiġijiet, ir-realtajiet u l-aspettattivi 
ta' xulxin u jgħaqqdu l-għarfien tagħhom, il-kompetenza fl-oqsma rispettivi tagħhom u t-
talenti varji sabiex jinkisbu rendiment u eżiti ottimali;

27. Jissuġġerixxi li s-settur kummerċjali fl-UE jistabbilixxi organizzazzjoni vera li tista' 
titkellem b'vuċi waħda, tesprimi fehmiet komuni u tipproduċi pożizzjonijiet komuni; 

28. Iqis li l-approvazzjoni doganali trid tiġi integrata bl-involviment tal-awtoritajiet rilevanti 
kollha kemm jista' jkun kmieni fil-proċess; għalhekk jappoġġja bil-qawwa l-ġestjoni 
koordinata tal-fruntieri u l-prinċipju "single window";

29. Jenfasizza li l-prinċipju ta' "one-stop-shop" għandu jkun applikat b'mod effiċjenti, filwaqt 
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li jkun żgurtat li l-oġġetti jiġu spezzjonati darba biss mill-awtoritajiet konċernati;

30. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jesploraw possibilitajiet biex tiġi stabbilita 
Aġenzija Doganali Ewropea, li tieħu ħsieb biss kwistjonijiet doganali, sabiex jittejjeb il-
funzjonament tal-Unjoni Doganali; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza din il-kwistjoni 
meta tikkunsdira s-segwitu għall-Programm Doganali 2013;

°
° °

31. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla

Il-kompetittività ekonomika Ewropea hija ta' importanza kbira ferm speċjalment bl-għan li 
jiġġedded is-suq intern. Id-dwana għandha rwol sinifikanti biex ittejjeb u tinfluwenza l-
kompetittività billi s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali u l-promozzjoni tad-dwana 
elettronika jistimolaw it-tkabbir ekonomiku. Biex twettaq dan ir-rwol b'mod sħiħ, id-dwana 
trid tkun moderna, kooperattiva, kapaċi tirreaġixxi u attiva.

Fl-istess ħin id-dwana għandha r-rwol essenzjali li tiggarantixxi s-sikurezza u s-sigurtà b'mod 
effiċjenti, li tipproteġi d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, u li tikkontribwixxi għall-ġlieda 
kontra l-frodi.

Ir-Rapporteur jemmen bil-qawwa li l-kooperazzjoni bejn id-diversi partijiet interessati u l-
istituzzjonijiet fil-qasam tad-dwana (kummerċjanti, awtoritajiet doganali, aġenziji governattivi 
oħra, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew) hija essenzjali biex ikun iggarnatit li d-dwana 
twettaq il-missjoni tagħha kif deskritt hawn fuq; b'mod partikolari, ir-Rapporteur jappoġġja 
bil-qawwa il-fluss trasparenti u f'waqtu ta' informazzjoni bejn il-partijiet kollha involuti.

Dwana Modernizzata

Il-Kodiċi tad-Dwana Modernizzata (MCC) ġie adottat fl-2008 biex jiddaħħlu għadd ta' 
simplifikazzjonijiet ta' proċeduri doganali u l-armonizzazjzoni tar-regoli doganali tal-UE li 
jgħinu lill-kummerċjanti jagħmlu n-negozju b'mod aktar effikaċi u li jgħinu lill-awtoritajiet 
doganali biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom b'mod effiċjenti. L-innovazzjonijiet ewlenin 
imdaħħla mill-MCC huma l-kunċetti ta' dwana elettronika, approvazzjoni ċentrali, "single 
window", u "one-stop-shop".

Madankollu, l-MCC għadu ma japplikax, billi l-ewwel id-dispożizzjonijiet implimentattivi 
jridu jiġu adottati u jidħlu fis-seħħ. L-iskadenza għall-applikazzjoni tal-MCC ġiet stabbilita 
għall-24 ta' Ġunju 2013. 
Madankollu, attwalment hemm indikazzjonijiet ċari li din l-iskadenza mhix se tinżamm.
Dan l-aktar għaliex is-sistemi tal-IT, biex ikun żgurat li l-MCC jaħdem fil-prattika, għadhom 
ma ġewx żviluppati u/jew implimentati. Fl-opinjoni tar-Rapporteur jidher li ma jkunx xieraq li 
l-MCC japplika mingħajr l-appoġġ tas-sistemi tal-IT meħtieġa. Ir-Rapporteur jenfasizza wkoll 
li żviluppi oħra fis-sistemi tal-IT jridu jiġu kkunsidrati skont l-ispirtu tal-MCC.

Għalhekk, ir-Rapporteur iqis li jkun xieraq li l-applikazzjoni tal-MCC tiġi posposta, 
speċjalment billi maġġoranza kbira ta' Stati Membru u rappreżentanti kummerċjali 
jappoġġjaw din l-għażla. Ir-Rapporteur jemmen li għandu jiġi żgurat bilanċ delikat bejn il-
ħtieġa li l-MCC jibda japplika mill-aktar fis possibbli u s-soluzzjonijiet tal-IT disponibbli biex 
tiġi żgurata l-applikazzjoni kompleta tal-MCC. Waħda mill-għażliet tista' tkun l-estensjoni 
tal-iskadenza filwaqt li l-applikazzjoni gradwali ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-MCC tibda mill-
aktar fis possibbli. Dan jiżgura l-possibbiltà għall-kummerċjanti u l-awtoritajiet doganali biex 
jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet avvanzati tal-MCC bla dewmien mhux meħtieġ.
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Approvazzjoni Doganali Ċentralizzata u Armonizzazzjoni

Ir-Rapporteur konvint li jeħtieġ li jiġi promoss il-kunċett ta "approvazzjoni doganali 
ċentralizzata" li jippermetti lill-kummerċjanti awtorizzati jiddikjaraw oġġetti elettronikament 
u jħallsu d-dazji doganali tagħhom fil-post fejn ikunu stabbiliti, irrispettivament mill-Istat 
Membru fejn l-oġġetti jkunu importati jew esportati.

Ir-Rapporteur jemmen li s-27 amministrazzjoni doganali nazzjonali kollha għandhom jaħdmu 
bħala entità waħda, filwaqt li jiżguraw fl-UE kollha livelli uniformi ta' kontrolli u trattament 
uniformi tal-kummerċjanti.

Operaturi Ekonomiċi Awtorizzati

L-istatus ta' Operatur Ekonomiku Awtorizzat (AEO) jagħti lill-kummerċjanti fdati aċċess 
aktar faċli għal simplifikazzjonijiet tal-proċeduri doganali u faċilitazzjonijiet f'termini ta' 
kontrolli. Madankollu, ir-Rapporteur preokkupat dwar in-nuqqas ta' benefiċċji tanġibbli 
mogħtija mill-istatus ta' AEO. Barra minn hekk, l-investimenti kbar involuti fil-kisba tal-
istatus ta' AEO huma diżinċentiv kbir għall-kummerċjanti, b'mod partikolari għall-SMEs, biex 
japplikaw għalih. 

Ġestjoni tar-riskju

Ir-Rapporteur jenfasizza li jeħtieġ li jinstab bilanċ xieraq bejn il-kontrolli doganali biex jiġu 
żgurati s-sikurezza u s-sigurtà u l-moviment bla xkiel tal-oġġetti leġittimi. Għalhekk ir-
Rapporteur jisħaq fuq l-importanza tal-ġestjoni tar-riskju: l-iżgurar li l-kunsinni ta' riskju 
żgħir jiġu rilaxxati immedjatament u l-awtoritajiet doganali jkunu jistgħu jiddedikaw il-ħin u 
l-isforzi tagħhom għal każijiet akter ikkumplikati li jinvolvu oġġetti ta' riskju kbir.
F'dan ir-rigward, ir-Rapporteur jilqa' wkoll il-fatt li hemm indikazzjonijiet li l-Istati Uniti se 
titbiegħed mill-għan ta' skannjar 100% ta' merkanzija fil-kontejners li jintbagħtu l-Istati Uniti 
u minflok se tagħżel approċċ ibbażat fuq ir-riskju.

Il-kontrolli doganali fl-iżgurar tas-sigurtà

Għal żmien konsiderevoli, ix-xogħol ewlieni tal-amministrazzjonijiet doganali kien li jiġbru 
d-dazji doganali. Madankollu, wara l-abolizzjoni tal-fruntieri interni fl-UE dan ir-rwol naqas u 
issa huwa rilevanti l-aktar fil-fruntiera esterna tal-UE. Madankollu, filwaqt li dan ir-rwol kien 
qed jonqos, rwol ieħor tad-dwana – l-iżgurar tas-sigurtà tal-katina tal-provvista internazzjonali 
– kien qed jiżdied gradwalment. Kif urew l-inċidenti l-aktar riċenti (eż. il-bomba moħbija fil-
linka li kienet ġejja mill-Jemen (Ottubru 2010) u l-biża' ta' bombi radjoloġiċi ("dirty bombs") 
f'Ġenova (Frar 2011) l-awtoritajiet doganali jridu jibqgħu viġilanti billi theddidiet għas-
sigurtà huma imminenti.

Sikurezza tal-prodotti

Ir-Rapporteur persważ li l-amministrazzjonijiet doganali huma fl-aħjar pożizzjoni biex 
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jiżguraw li oġġetti sikuri u oġġetti li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-
UE u li jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-dokumentazzjoni u l-immarkar biss, jidħlu fl-UE. 
Għalhekk ir-Rapporteur tal-fehma li d-dwana għandha rwol fundamentali fl-iżgurar tas-
sikurezza tal-prodotti. L-aħħar punt ġie enfasizzat ukoll fir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tat-8 ta' Marzu 2011 dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-
Prodotti u s-sorveljanza tas-suq.

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE

Huwa kruċjali wkoll li jiġu salvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-UE u li jiġi evitat telf fid-
dħul. Barra minn hekk, ħlas inqas milli suppost ta' dazji doganali u sottovalutazzjoni ta' 
oġġetti importati jipperikolaw il-funzjonament tas-suq intern.

Protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposti riċenti tal-Kummissjoni għal abbozz ta' regolament rigward l-
infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u għal abbozz ta' regolament dwar l-
għoti lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) ta' ċerti 
kompiti marbuta mal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Kooperazzjoni

Ir-Rapporteur jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali, 
kif ukoll bejn l-awtoritajiet doganali u l-kummerċjanti, l-awtoritajiet doganali u awtoritajiet 
governattivi oħra u f'dak ir-rigward jappoġġja bil-qawwa il-ġestjoni koordinata tal-fruntieri, 
il-prinċipju "single window, il-kunċett "one-stop-shop" u l-approvazzjoni doganali 
ċentralizzata. Ir-Rapporteur jipproponi wkoll li titwaqqaf Aġenzija Doganali Ewropea biex 
tittratta kwistjonijiet doganali.


