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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta' att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta' att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta' att ma jkunx emenda, huma indikati 
b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].



PR\912824MT.doc 3/39 PE494.493v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................33

ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI..................................36

ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA’ ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI 
LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI.......38



PE494.493v01-00 4/39 PR\912824MT.doc

MT



PR\912824MT.doc 5/39 PE494.493v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
Kodiċi Doganali tal-Unjoni (tfassil mill-ġdid)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – tfassil mill-ġdid)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0064),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 33, 114 u 207 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0045/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tal-16 ta' Lulju 20121,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta’ tfassil mill-ġdid tal-atti legali2,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-12 ta’ Lulju 2012 mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali lill-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur skont l-Artikolu 87(3) tar-Regoli ta’ 
Proċedura tiegħu3,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 87 u 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1....
2 ĠU C 229, 31.7.2012, p. 68.
3  Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jqis li l-proposta kkonċernata ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dak 
identifikat bħala tali fil-proposta u li, f’dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula 
tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti 
eżistenti mingħajr tibdil sustanzjali;
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Emenda 1

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, f'każijiet eċċezzjonali 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. 
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

Hu essenzjali li l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni jiġi implimentat u applikat bl-istess mod fis-27 
Stati Membri kollha sabiex jiġi preservat l-ispirtu fundamentali tad-dwana elettronika pan-
Ewropea kif kien oriġinarjament imsemmi fil-Kodiċi Doganali Modernizzat. B'mod 
eċċezzjonali, id-derogi huma permessi għal perjodu limitat ta' żmien għal Stat Membru 
wieħed jew iktar minn wieħed. L-ispeċifikazzjonijiet dwar il-kriterji għall-għoti tad-derogi 
għandhom jiġu trattati permezz ta' Atti Delegati (l-emenda għall-Artikolu 7a ġdid mir-
rapporteur). 

Emenda 2

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-
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Artikolu 6(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni jiġi implimentat u applikat bl-istess mod fis-27 
Stati Membri kollha sabiex jiġi preservat l-ispirtu fundamentali tad-dwana elettronika pan-
Ewropea kif kien oriġinarjament imsemmi fil-Kodiċi Doganali Modernizzat. B'mod 
eċċezzjonali, id-derogi huma permessi għal perjodu limitat ta' żmien għal Stat Membru 
wieħed jew iktar minn wieħed. L-ispeċifikazzjonijiet dwar il-kriterji għall-għoti tad-derogi 
mill-Artikolu 6(3) għandhom jiġu trattati fil-livell tal-Atti Delegati. 

Emenda 3

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. 
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;
(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,
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(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

L-ittestjar ta' iktar simplifikazzjonijiet fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali permezz ta' 
tekniċi elettroniċi ta' pproċessar tad-data jista' jkun biss ta' vantaġġ għall-iżvilupp ta' ambjent 
dinamiku għall-kompetittività u t-tkabbir. Il-kamp ta' applikazzjoni ta' din is-simplifikazzjoni, 
madankollu, għandu jkun ċar fir-regolament innifsu kif diġà msemmi fl-Artikolu 10 tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzat. Din l-emenda hija marbuta mal-emenda tar-rapporteur għall-
Artikolu 16 ġdid, is-subparagrafu.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 243 li jistabbilixxu r-regoli li 
bihom jiġu żviluppati, miżmuma u 
mħaddma s-sistemi elettroniċi għall-
iskambju tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 15(1).

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

(a) ir-regoli li bihom jiġu żviluppati, 
miżmuma u mħaddma s-sistemi elettroniċi 
għall-iskambju tad-data msemmija fl-
Artikolu 15(1); 

(b) programm ta' ħidma relatat mal-
iżvilupp u l-użu tas-sistemi elettroniċi 
msemmija fl-Artikolu 15(1). Dak il-
programm ta' ħidma għandu jkun stipulat 
sa ...*.
____________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: sitt 
xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.



PR\912824MT.doc 9/39 PE494.493v01-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tinkludi elementi ta' orjentazzjoni politika 
sekondarja (eż. prijoritajiet, aġġustament għat-tqassim tal-baġit, indikaturi tar-rendiment), 
dan l-aspett għandu jkun suġġet għal atti delegati (b'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE) 
u mhux għal atti ta' implimentazzjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 243 li jemenda l-elementi mhux 
essenzjali msemmija fl-Artikolu 15(2) 
meta s-simplifikazzjonijiet ittestjati minn 
Stat Membru wieħed jew iktar minn 
wieħed ikunu ġew evalwati bħala li huma 
ta' suċċess u ta' benefiċċju għall-Istati 
Membri l-oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 3 għall-Artikolu 15(2), it-tieni subparagrafu. L-
elementi mhux essenzjali msemmija fl-Artikolu 15(2) għandhom jiġu emendati meta s-
simplifikazzjonijiet ittestjati minn Stat Membru wieħed jew iktar minn wieħed ikunu ġew 
evalwati bħala li huma ta' suċċess u ta' benefiċċju għall-Istati Membri l-oħra.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien 6 xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tadotta permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni, programm ta' ħidma 
relatat mal-iżvilupp u t-tħaddim tas-

Il-Kummissjoni għandha tadotta d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 15(2), 
permezz tal-atti ta' implimentazzjoni. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
ikunu adottati f'konformità mal-proċedura 
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sistemi elettroniċi msemmija fl-
Artikolu 15(1). Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 244(4). Il-Kummissjoni għandha 
tadotta d-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 15(2), permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' 
konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 244(2).

ta' konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 244(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tinkludi elementi ta' orjentazzjoni politika 
sekondarja (eż. prijoritajiet, aġġustament għat-tqassim tal-baġit, indikaturi tar-rendiment), 
dan l-aspett għandu jkun suġġet għal atti delegati (b'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE) 
u mhux għal atti ta' implimentazzjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Rappreżentant doganali għandu jkun 
stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni .

2. Rappreżentant doganali għandu jkun 
stabbilit fit-territorju doganali tal-Unjoni .

F'ċerti każijiet dak l-obbligu jista' 
jitneħħa.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur hija favur it-tħassir tar-referenzi kollha dwar it-tneħħija tal-obbligu li r-
rappreżentant tad-dwana jkun stabbilit fit-territorju doganali tal-UE. 
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Operatur ekonomiku li hu stabbilit fit-
territorju doganali tal-Unjoni  u li jissodisfa 
l-kriterji  mniżżla f’Artikolu22 jista’ 
japplika għall-  istatus ta’ operatur 
ekonomiku awtorizzat.

1. Operatur ekonomiku li hu stabbilit fit-
territorju doganali tal-Unjoni  u li jissodisfa 
l-kriterji  mniżżla f’Artikolu22 jista’ 
japplika għall-  istatus ta’ operatur 
ekonomiku awtorizzat.

F'ċerti każijiet, jista' jitneħħa l-obbligu li 
dan irid ikun stabbilit fit-territorju 
doganali tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur hija favur it-tħassir tar-referenzi kollha dwar it-tneħħija tal-obbligu li r-
rappreżentant tad-dwana jkun stabbilit fit-territorju doganali tal-UE. Din l-emenda hija 
marbuta mal-emenda 14 għall-Artikolu 23.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-awtorizzazzjoni ta' operatur 
ekonomiku awtorizzat għas-sikurezza u s-
sigurtà li  għandha tipprovdi lid-detentur 
tagħha b'  faċilitazzjonijiet relatati mas-
sikurezza u s-sigurtà.

(b) l-awtorizzazzjoni ta' operatur 
ekonomiku awtorizzat għas-sikurezza u s-
sigurtà li  għandha tipprovdi lid-detentur 
tagħha b'  faċilitazzjonijiet relatati mas-
sikurezza u s-sigurtà. Dan jinkludi inqas 
kontrolli til-punt tal-importazzjoni jew l-
esportazzjoni u jista' wkoll jitqies għall-
kontrolli ta' wara l-iżdoganar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rabta bejn l-operatur ekonomiku awtorizzat u kontrolli doganali mnaqqsa mhix artikulata 
kif xieraq fil-proposta tal-Kummissjoni. Hu essenzjali li dan jiġi ddikjarat b'mod ċar fl-att 
bażiku. Il-Linji Gwida l-ġodda tal-UE għall-operaturi ekonomiċi awtorizzati jsemmu li l-
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benefiċċji tal-operaturi ekonomiċi awtorizzati jinkludu inqas kontrolli fil-punt tal-
importazzjoni jew l-esportazzjoni u jistgħu jitqiesu għall-kontrolli wara l-iżdoganar ukoll. 
N.B.: din il-parti tat-test għandha titqies li tista' tiġi emendata peress li tirreferi għall-
kontenut ta' test griż (l-Artikolu 23(e)).

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji biex jingħata status ta’ operatur 
ekonomiku awtorizzat għandhom ikunu 
dawn li ġejjin:

1. Il-kriterji biex jingħata status ta’ 
operatur ekonomiku awtorizzat għandhom 
ikunu dawn li ġejjin:

(a) rekord ta’ konformità ma’ ħtiġiet 
doganali u fiskali;

(a) rekord ta’ konformità ma’ ħtiġiet 
doganali u fiskali;

(b) sistema sodisfaċenti ta’ 
amministrazzjoni ta’ rekords kummerċjali 
u, fejn xieraq, ta' rekords ta’ trasport, li 
tippermetti kontrolli doganali adegwati;

(b) sistema sodisfaċenti ta’ 
amministrazzjoni ta’ rekords kummerċjali 
u, fejn xieraq, ta' rekords ta’ trasport, li 
tippermetti kontrolli doganali adegwati;

(c) solvenza ppruvata; (c) solvenza ppruvata;

(d) fir-rigward tal-  awtorizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 21(2)(a) , standards 
prattiċi ta' kompetenza jew kwalifiki 
professjonali relatati direttament mal-
attività mwettqa;

(d) fir-rigward tal-  awtorizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 21(2)(a) , standards 
prattiċi ta' kompetenza jew kwalifiki 
professjonali relatati direttament mal-
attività mwettqa;

(e) fir-rigward tal-awtorizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 21(2)(b) , standards 
xierqa ta' sikurezza u sigurtà.

(e) fir-rigward tal-awtorizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 21(2)(b) , standards 
xierqa ta' sikurezza u sigurtà.

1a. Ir-rekord ta' konformità msemmi fil-
punt (a) tal-paragrafu 1 għandu jitqies 
bħala xieraq meta, matul it-tliet snin 
preċedenti, l-ebda ksur jew ksur repetut 
tal-leġiżlazzjoni doganali u r-regoli tat-
tassazzjoni li jirregolaw id-dħul, il-ħruġ, 
iċ-ċirkolazzjoni, il-ħżin u l-użu aħħari tal-
merkanzija ma jkun sar mill-applikant 
jew il-persuna li tirrappreżenta lill-
kumpanija applikanti jew li teżerċita l-
kontroll fuq il-ġestjoni tagħha, jew il-
persuna fil-kumpanija responsabbli mill-
kwistjonijiet doganali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet prinċipali għall-istatus tal-operaturi ekonomiċi awtorizzati huma aspetti 
essenzjali. Għalhekk, ir-rapporteur tqisha bħala ħaġa kruċjali li dawn ikunu iktar espliċiti fl-
att bażiku. Madankollu, id-dettalji supplimentari jistgħu jiġu trattati permezz tal-atti delegati 
(l-Artikolu 23 tat-tfassil mill-ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni) sabiex jinżammu ċerta 
flessibilità u simplifikazzjoni tat-test leġiżlattiv. Il-paragrafi l-ġodda proposti mir-rapporteur 
(ara l-emendi 10, 11, 12 u 13 tar-rapporteur dwar l-Artikolu 22, il-paragrafu 1b/c/d ġdid) 
bħalissa qed jiddaħħlu biss fid-dispożizzjonijiet implimentattivi konsolidati preliminari tal-
Kodiċi Doganali Modernizzat. 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Is-sistema ta' amministrazzjoni 
msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 
għandha titqies bħala sodisfaċenti meta l-
applikant juri livell għoli ta' kontroll tal-
operazzjonijiet tiegħu u tal-fluss tal-
merkanzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet prinċipali għall-istatus tal-operaturi ekonomiċi awtorizzati huma aspetti 
essenzjali. Għalhekk, ir-rapporteur tqisha bħala ħaġa kruċjali li dawn ikunu iktar espliċiti fl-
att bażiku. Madankollu, id-dettalji supplimentari jistgħu jiġu trattati permezz tal-atti delegati 
(l-Artikolu 23 tat-tfassil mill-ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni) sabiex jinżammu ċerta 
flessibilità u simplifikazzjoni tat-test leġiżlattiv. Il-paragrafi l-ġodda proposti mir-rapporteur 
(ara l-emendi 10, 11, 12 u 13 tar-rapporteur) bħalissa qed jiddaħħlu biss fid-dispożizzjonijiet 
implimentattivi konsolidati preliminari tal-Kodiċi Doganali Modernizzat. 
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Is-solvenza msemmija fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 għandha titqies bħala 
ppruvata meta l-applikant ikollu 
pożizzjoni finanzjarja tajba li tkun 
suffiċjenti biex jissodisfa l-impenji tiegħu, 
b'attenzjoni xierqa lejn il-karatteristiċi 
tat-tip ikkonċernat tal-attività ta' negozju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet prinċipali għall-istatus tal-operaturi ekonomiċi awtorizzati huma aspetti 
essenzjali. Għalhekk, ir-rapporteur tqisha bħala ħaġa kruċjali li dawn ikunu iktar espliċiti fl-
att bażiku. Madankollu, id-dettalji supplimentari jistgħu jiġu trattati permezz tal-atti delegati 
(l-Artikolu 23 tat-tfassil mill-ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni) sabiex jinżammu ċerta 
flessibilità u simplifikazzjoni tat-test leġiżlattiv. Il-paragrafi l-ġodda proposti mir-rapporteur 
(ara l-emendi 10, 11, 12 u 13 tar-rapporteur) bħalissa qed jiddaħħlu biss fid-dispożizzjonijiet 
implimentattivi konsolidati preliminari tal-Kodiċi Doganali Modernizzat. 

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 22 -paragrafu 1 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-istandards ta' sikurezza u sigurtà 
msemmija fil-punt (e) tal-paragrafu 1 
għandhom jitqiesu bħala xierqa meta l-
applikant juri li jżomm miżuri xierqa biex 
jiżgura s-sikurezza u s-sigurtà tal-katina 
tal-provvista internazzjonali anke fl-
oqsma tal-integrità fiżika, tas-sikurezza 
tal-persunal u tas-sħab kummerċjali 
tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet prinċipali għall-istatus tal-operaturi ekonomiċi awtorizzati huma aspetti 
essenzjali. Għalhekk, ir-rapporteur tqisha bħala ħaġa kruċjali li dawn ikunu iktar espliċiti fl-
att bażiku. Madankollu, id-dettalji supplimentari jistgħu jiġu trattati permezz tal-atti delegati 
(l-Artikolu 23 tat-tfassil mill-ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni) sabiex jinżammu ċerta 
flessibilità u simplifikazzjoni tat-test leġiżlattiv. Il-paragrafi l-ġodda proposti mir-rapporteur 
(ara l-emendi 10, 11, 12 u 13 tar-rapporteur) bħalissa qed jiddaħħlu biss fid-dispożizzjonijiet 
implimentattivi konsolidati preliminari tal-Kodiċi Doganali Modernizzat. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

(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) ; 

(b) il-każijiet li fihom  għandha titwettaq 
reviżjoni tal-istatus ta’ operatur 
ekonomiku awtorizzat;

(c) il-faċilitazzjonijiet  imsemmija fl-
Artikolu 21(2)(b). 

(c) l-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet għall-użu 
ta’ simplifikazzjonijiet minn operaturi 
ekonomiċi awtorizzati;
(d) l-identifikazzjoni tal-awtorità doganali 
kompetenti għall-għoti ta’ tali status u 
awtorizzazzjonijiet;
(e) it-tip u l-firxa tal-iffaċilitar li jista’ 
jingħata lil operaturi ekonomiċi 
awtorizzati fir-rigward ta’ kontrolli 
doganali relatati mas-sigurtà u s-
sikurezza;
(f) konsultazzjoni ma’ u għoti ta’ 
informazzjoni lil awtoritajiet doganali 
oħra;
(g) il-kondizzjonijiet li taħthom l-istatus 
ta’ operatur ekonomiku awtorizzat jista’ 
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jkun sospiż jew revokat;
(h) il-kundizzjonijiet li bihom ir-rekwiżit li 
wieħed ikun stabbilit fit-territorju 
doganali tal-Unjoni jistgħu jitneħħew 
għal kategoriji speċifiċi ta' operaturi 
ekonomiċi awtorizzati;
2. Dawk il-kundizzjonijiet supplimentari 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
iqisu r-regoli li ġejjin koperti minn dan ir-
Regolament:
(a) il-faċilitazzjonijiet  imsemmija fl-
Artikolu 21(2)(b);

(b) ir-regoli skont l-Artikolu 39(3);
(c) l-involviment professjonali f’attivitajiet 
koperti mil-leġiżlazzjoni doganali;
(d) standards prattiċi ta’ kompetenza jew 
kwalifiki professjonali direttament relatati 
mat-twettiq tal-attività;
(e) l-operatur ekonomiku bħala d-
detentur ta’ kwalunkwe ċertifikat 
rikonoxxut internazzjonalment maħruġ 
abbażi tal-konvenzjonijiet internazzjonali 
rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-att bażiku għandu jiddefinixxi b'mod espliċitiu l-objettiv, il-kontenut u l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-att delegat. Hawnhekk, ir-rapporteur qed tipproponi mill-ġdid (bi ftit 
adattamenti neċessarji), l-ispeċifikazzjoni tal-Kodiċi Doganali Modernizzat imdaħħla fl-
Artikolu 15 tiegħu.  N.B.: Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 9 għall-Artikolu 21(2)(b) u 
l-emenda 17 għall-Artikolu 39(3). 

Ir-rapporteur hija wkoll favur it-tħassir tar-referenzi kollha dwar it-tneħħija tal-obbligu li r-
rappreżentant tad-dwana jkun stabbilit fit-territorju doganali tal-UE.  Din l-emenda hija 
marbuta mal-emenda 84 għall-Artikolu 21(1). 
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Emenda 15

Proposta għal regolament
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.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati jkopru atti ta' applikazzjoni ġenerali u fl-Artikoli 24(9) u 32(8) tat-tfassil mill-
ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni hemm referenza biss għal "Stati Membri" u mhux għal 
"Stat Membru wieħed jew aktar minn wieħed". Għalhekk, jekk jiġi deċiż li l-proċedura tal-att 
ta' implimentazzjoni fl-Artikolu 26 u fl-Artikolu 34 tinżamm, din l-emenda tiċċara aħjar il-
kwistjoni. Din l-emenda hija marbuta mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 26.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 lill-
Stat Membru wieħed jew iktar minn 
wieħed jirrevokaw id-deċiżjonijiet BTI jew 
BOI, sabiex tiżgura l-uniformità tal-
klassifikazzjoni tat-tariffi jew id-
determinazzjoni tal-oriġini tal-merkanzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati jkopru atti ta' applikazzjoni ġenerali u fl-Artikoli 24(9) u 32(8) tat-tfassil mill-
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ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni hemm referenza biss għal "Stati Membri" u mhux għal 
"Stat Membru wieħed jew aktar minn wieħed". Għalhekk, jekk jiġi deċiż li l-proċedura tal-att 
ta' implimentazzjoni fl-Artikolu 26 u fl-Artikolu 34 tinżamm, din l-emenda tiċċara aħjar il-
kwistjoni. Din l-emenda hija marbuta mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 34.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrolli doganali għandhom isiru f'
qafas komuni ta’ maniġġar tar-riskju, 
bbażat fuq l-iskambju ta’ informazzjoni u 
l-analiżi bejn amministrazzjonijiet doganali 
u li jistabbilixxi, kriterji u standards
komuni ta’ riskju, miżuri ta’ kontroll u 
oqsma ta’ kontroll prijoritarji.

3. Il-kontrolli doganali għandhom isiru f'
qafas komuni ta’ maniġġar tar-riskju, 
bbażat fuq l-iskambju ta’ informazzjoni u 
l-analiżi bejn amministrazzjonijiet doganali 
u li jistabbilixxi, kriterji u standards
komuni ta’ riskju, miżuri ta’ kontroll u 
oqsma ta’ kontroll prijoritarji.

B'mod ġenerali, biex jittieħed il-
benefiċċju massimu mill-kontrolli fiżiċi u 
dokumentari inqas marbuta mal-istatus 
ta' operatur ekonomiku awtorizzat f'dak li 
jikkonċerna s-sikurezza u s-sigurtà 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 21(2), 
is-sistemi ta' ġestjoni tar-riskji doganali 
jipprevedu livell ta' riskju mnaqqas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Linji Gwida l-ġodda tal-UE għall-operaturi ekonomiċi awtorizzati jiċċaraw li l-benefiċċju 
tal-operaturi ekonomiċi awtorizzati jinkludu inqas kontrolli fil-punt tal-importazzjoni jew l-
esportazzjoni u jistgħu jitqiesu għall-kontrolli wara l-iżdoganar ukoll. Ir-rapporteur hi tal-
fehma li dan il-prinċipju fundamentali jeħtieġ jiġi artikulat b'mod ċar fl-att bażiku u mhux 
jitħalla għal-linji gwida u għandu jiddaħħal fl-Artikolu 21 u fl-Artikolu 39 tat-tfassil mill-ġdid 
tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.  Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 9 għall-
Artikolu 21(2)(b) u l-emenda 14 għall-Artikolu 23(3).
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz tal-atti ta' implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri li 
jiżguraw l-applikazzjoni uniformi tal-
kontrolli doganali, inkluż l-iskambju tal-
informazzjoni dwar ir-riskju u tal-analiżi 
tiegħu, tal-kriterji u l-istandards komuni 
tar-riskju, tal-miżuri ta' kontroll u tal-
oqsma ta' kontroll prijoritarji.

1. Permezz tal-atti ta' implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri li 
jiżguraw l-applikazzjoni uniformi tal-
kontrolli doganali, inkluż l-iskambju tal-
informazzjoni dwar ir-riskju u tal-analiżi 
tiegħu, tal-kriterji u l-istandards komuni 
tar-riskju, tal-miżuri ta' kontroll u tal-
oqsma ta' kontroll prijoritarji. Dawk il-
miżuri m'għandhomx jeffettwaw ir-regola 
ġenerali msemmija fl-Artikolu 39(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mal-emenda tar-rapporteur għall-Artikolu 21(2)a u għall-
Artikolu 39(3). B'mod ġenerali, biex jittieħed il-benefiċċju massimu mill-kontrolli fiżiċi u 
dokumentari inqas marbuta mal-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat f'dak li jikkonċerna 
s-sikurezza u s-sigurtà msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 21(2)a, is-sistemi ta' ġestjoni tar-
riskji doganali jipprevedu livell ta' riskju mnaqqas.

Emenda 19

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 definita fuq il-
bażi tal-kriterju tal-bidla fil-
klassifikazzjoni tat-tariffi, jew, meta dak 
il-kriterju ma jippermettix l-espressjoni ta' 
trasformazzjoni sostanzjali, fuq il-bażi ta' 
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perċentwal ad valorem jew operazzjoni ta' 
manifattura jew ta' pproċessar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-objettiv li tintegra fl-att bażiku l-prinċipji prinċipali li jservu biex 
jirregolaw/jiggwidaw lill-Kummissjoni fl-atti delegati tagħha. Fl-opinjoni tar-rapporteur, il-
kriterju li jirregola l-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini huwa element essenzjali biex 
jagħmilha espliċita fl-att bażiku. Il-proposta hi meħuda mill-ftehim tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ dwar ir-regoli tal-oriġini (l-Artikolu 9(2)(c)(iii), l-ewwel inċiż).  Din l-
emenda hija marbuta mal-emenda 21 għall-Artikolu 55.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn tingħata prova tal-oriġini tal-
merkanzija skont il-leġiżlazzjoni doganali 
jew leġiżlazzjoni tal-Unjoni  oħra li 
tirregola oqsma speċifiċi, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu, f’każ ta’ dubju 
raġonevoli, jeħtieġu kwalunkwe prova 
addizzjonali li tkun meħtieġa biex jiżguraw 
li l-indikazzjoni tal-oriġini tkun konformi 
mar-regoli stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni  rilevanti.

2. Fejn tingħata prova tal-oriġini tal-
merkanzija skont il-leġiżlazzjoni doganali 
jew leġiżlazzjoni tal-Unjoni  oħra li 
tirregola oqsma speċifiċi, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu, f’każ ta’ dubju 
raġonevoli, jeħtieġu kwalunkwe prova 
addizzjonali li tkun meħtieġa biex jiżguraw 
li l-indikazzjoni tal-oriġini tkun konformi 
mar-regoli stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni  rilevanti.

L-evidenza li għandha tingħata fl-Unjoni 
fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni ta' 
ċertifikat ta' oriġini maħruġ f'pajjiż terz 
għandha tissodisfa l-kundizzjonijiet li 
ġejjin:
(a) iċ-ċertifikat għandu jiġi stabbilit minn 
awtorità affidabbli jew aġenzija li tkun 
awtorizzata għall-dak l-iskop mill-pajjiż li 
jkun ħarġu;
(b) iċ-ċertifikat għandu jinkludi d-dettalji 
neċessarji kollha għall-identifikazzjoni 
tal-merkanzija li jirreferi għaliha;
(c) iċ-ċertifikat għandu jiċċertifika 
mingħajr ambigwità li l-merkanzija li 
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jirreferi għaliha tkun oriġinat f'pajjiż 
speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-objettiv li tintegra fl-att bażiku l-prinċipji prinċipali li jservu biex 
jirregolaw/jiggwidaw lill-Kummissjoni fl-atti delegati tagħha. Fl-opinjoni tar-rapporteur, il-
kriterju li jirregola l-applikazzjoni tar-regoli tal-oriġini huwa element essenzjali biex 
jagħmilha espliċita fl-att bażiku. Il-proposta hija meħuda mill-ftehim tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ.  Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 21 għall-Artikolu 55.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 55

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, li jissupplimentaw: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 19 għall-Artikolu 53(2) u l-emenda 20 għall-
Artikolu 54(2).

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ merkanzija li tgawdi minn 
miżuri preferenzjali adottati unilateralment 
mill-Unjoni  fir-rigward ta’ ċerti pajjiżi jew 
territorji barra t-territorju doganali tal-
Unjoni  jew gruppi ta’ tali pajjiżi jew 
territorji, barra dawk imsemmija fil-
paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha 
tadotta miżuri li jistabbilixxu r-regoli dwar 

3. Fil-każ ta’ merkanzija li tgawdi minn 
miżuri preferenzjali adottati unilateralment 
mill-Unjoni  fir-rigward ta’ ċerti pajjiżi jew 
territorji barra t-territorju doganali tal-
Unjoni  jew gruppi ta’ tali pajjiżi jew 
territorji, barra dawk imsemmija fil-
paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha 
tadotta miżuri li jistabbilixxu r-regoli dwar 
l-oriġini preferenzjali. Ir-regoli li 
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l-oriġini preferenzjali. jiddefenixxu l-oriġini preferenzjali tal-
merkanzija għandhom ikunu bbażati fuq 
il-kriterju tal-ksib totali jew l'operazzjoni 
ta' trasformazzjoni suffiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-objettiv li tintegra fl-att bażiku l-prinċipji prinċipali li jservu biex 
jirregolaw/jiggwidaw lill-Kummissjoni fl-atti delegati tagħha. Fl-opinjoni tar-rapporteur, il-
kriterju li jirregola l-applikazzjoni tal-oriġini preferenzjali tal-merkanzija huwa element 
essenzjali biex jagħmilha espliċita fl-att bażiku. Il-proposta qed tittieħed mill-Artikolu 72 u l-
Artikolu 98(1) tar-Regolament 2454/93. Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 23 għall-
Artikolu 57.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 57

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, li jissupplimentaw: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 22 għall-Artikolu 56.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 115 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 115a
Preżentazzjoni u persuna responsabbli
Id-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul 
għandha tiġi preżentata bl-użu ta' tekniċa 
elettronika tal-ipproċessar tad-data u 
għandha tkun regolata permezz tas-
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sistema ta' ffajljar multipli kif 
rakkomandat mill-qafas ta' standards ta' 
sikurezza tal-Organizzazzjoni Dinjija 
Doganali (WCO). Dik is-sistema għandha 
tkun ibbażata fuq il-prinċipju li l-
informazzjoni jeħtieġ li tinġabar mill-
persuna li jkollha din l-informazzjoni 
għad-dispożizzjoni tagħha u li jkollha d-
dritt xieraq biex tippreżentaha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul għall-merkanzija hija kundizzjoni 
preliminari biex din tiġi importata fl-UE. Għalhekk, din hi aspett essenzjali li għandu 
jiddaħħal fl-att bażiku u mhux sempliċiment fl-att delegat. Sistema ta' ffajljar multipli kif 
rakkomandata mill-qafas ta'  standards ta' sikurezza tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali 
wriet li hija l-mod preferut biex tinkiseb informazzjoni ta' kwalità għall-valutazzjoni tar-riskju 
u ġiet implimentata b'suċċess f'ħafna partijiet tad-dinja.  Din is-sistema hija bbażata fuq il-
prinċipju li l-informazzjoni jeħtieġ li tinġabar mill-persuna li jkollha din l-informazzjoni 
għad-dispożizzjoni tagħha u li jkollha d-dritt xieraq biex tippreżentaha. 

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 118 – parti introduttorja u punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ li l-qafas ta' standards tal-
Organizzazzjoni Dinjija Doganali jiġi 
emendat, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 243, kif imsemmi fl-
Artikolu 115a.

(a) ir-regoli dwar il-proċedura għall-
preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni fil-qosor 
tad-dħul;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul għall-merkanzija hija kundizzjoni 
preliminari biex din tiġi importata fl-UE. Għalhekk, din hi aspett essenzjali li għandu 
jiddaħħal fl-att bażiku u mhux sempliċiment fl-att delegat.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 118 – parti introduttorja (ġdida) u punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 243, li jispeċifikaw:
(a) il-każijiet, minbarra dawk imsemmija 
fl-Artikolu 114(2), li fihom ir-rekwiżit ta' 
dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul tista’ 
titneħħa jew tiġi adattata u l-
kundizzjonijiet li jista' jsir dan;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed ma jistax jassumi li t-terminu "regoli dwar il-proċedura għall-preżentazzjoni ta' 
dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul" fil-paragrafu (a) ta' dan l-Artikolu jinkludi kwalunkwe teħid 
ta' poter għall-istabbiliment ta' iktar tneħħija jew adattament tar-rekwiżit għad-dikjarazzjoni 
fil-qosor tad-dħul.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 126a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Artikolu 126a 
Merkanzija meqjusa għal ħażna 
temporanja
1. Ħlief meta l-merkanzija minnufih 
titqiegħed taħt proċedura doganali li 
għaliha tkun ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni 
doganali, jew li tqiegħdet f’żona libera, il-
merkanzija mhux mill-Unjoni ppreżentata 
lid-dwana għandha titqies li tqiegħdet taħt 
ħażna temporanja, skont l-Artikolu 203.
2. Bla ħsara għall-obbligi stabbiliti fl-
Artikolu 114(3) u l-eċċezzjonijiet jew 
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tneħħija previsti fil-miżuri adottati taħt l-
Artikolu 114(2), fejn jinstab li l-
merkanzija mhux mill-Unjoni ppreżentata 
lid-dwana mhix koperta b'dikjarazzjoni 
fil-qosor ta' l-importazzjoni, id-detentur 
tal-merkanzija għandu jagħmel tali 
dikjarazzjoni minnufih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost li jiddaħħal mill-ġdid l-Artikolu 98 preċedenti tar-Regolament 450/2008 tal-
Kodiċi Doganali Modernizzat. Dan l-artikolu tħassar fit-tfassil mill-ġdid tal-Kodiċi Doganali 
tal-Unjoni, minkejja li l-merkanzija għadhom qed jinħażnu temporanjament mill-att ta' 
preżentazzjoni. 

Emenda 28

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 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

Fir-rigward tar-rilaxx ċentralizzat, ir-rapporteur tipproponi emenda li tmur lura għall-
Artikolu 106 tal-Kodiċi Doganali Modernizzat, fejn l-uffiċċju ta' sorveljanza doganali jagħti 
jew jirrifjuta r-rilaxx tal-merkanzija, u l-uffiċċju ta' preżentazzjoni doganali jwettaq l-eżami 
tas-sikurezza u tas-sigurtà biss. Din l-emenda se teffettwa l-Artikolu 138(2) u (3). Għalhekk, 
din l-emenda hija marbuta mal-emenda 29 għall-Artikolu 138(3) tat-tfassil mill-ġdid tal-
Kodiċi Doganali tal-Unjoni. 
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Emenda 29

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 tiegħu stess 
għal skopijiet ta’ sikurezza u sigurtà, 
iwettaq kwalunkwe eżami mitlub bir-raġun 
mill-uffiċċju doganali li fih tkun ġiet 
ippreżentata d-dikjarazzjoni doganali u 
għandu jirrilaxxa l-merkanzija, fiwaqt li 
jqis l-informazzjoni li jkun irċieva minn 
dak l-uffiċċju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-rilaxx ċentralizzat, ir-rapporteur tipproponi emenda li tmur lura għall-
Artikolu 106 tal-Kodiċi Doganali Modernizzat, fejn l-uffiċċju ta' sorveljanza doganali jagħti 
jew jirrifjuta r-rilaxx tal-merkanzija, u l-uffiċċju ta' preżentazzjoni doganali jwettaq l-eżami 
tas-sikurezza u tas-sigurtà biss. Din l-emenda se teffettwa l-Artikolu 138(2) u (3) tal-tfassil 
mill-ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni. Għalhekk, din l-emenda hija marbuta mal-emenda 
28 għall-Artikolu 138(2).

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 138 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 Test propost mill-Kummissjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-rilaxx ċentralizzat, ir-rapporteur tipproponi emenda li tmur lura għall-
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Artikolu 106 tal-Kodiċi Doganali Modernizzat, fejn l-uffiċċju ta' sorveljanza doganali jagħti 
jew jirrifjuta r-rilaxx tal-merkanzija, u l-uffiċċju ta' preżentazzjoni doganali jwettaq l-eżami 
tas-sikurezza u tas-sigurtà biss. Din l-emenda se teffettwa l-Artikolu 138(2) u (3). Għalhekk, 
din l-emenda hija marbuta mal-emenda 29 għall-Artikolu 138(3) u l-emenda 28 għall-
Artikolu 138(3)  tat-tfassil mill-ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni. 

Emenda 31

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 li, 
għas-sodisfazzjoni tal-awtoritajiet 
doganali, tkun ġiet notifikata minn qabel 
u mbagħad issir disponibbli għall-
kontroll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda toffri l-opportunità ta' notifika qabel il-wasal tad-deċiżjonijiet doganali dwar 
ir-rilaxx/il-kontroll tad-dikjarazzjoni sakemm din "issir disponibbli għall-kontroll" doganali u 
"għas-sodisfazzjoni tal-awtoritajiet doganali". Ta' min jinnota li din kienet l-intenzjoni tal-
Artikolu 112(1) tal-Kodiċi Doganali Modernizzat filwaqt li l-proposta tal-Kodiċi Doganali 
tal-Unjoni tagħmel l-aċċettazzjoni dipendenti kompletament fuq il-preżentazzjoni tal-
merkanzija, li tfisser il-wasla u d-disponibilità għall-kontroll tal-merkanzija. Dan jeskludi l-
possibilità ta' faċilitazzjoni sempliċi u vantaġġjuża għall-kummerċ provdut.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 181 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 Test propost mill-Kummissjoni

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-

Sakemm ma kienx hemm tibdil fid-data 
diġà sottomessa bħala parti mill-proċess 
tal-operatur ekonomiku awtorizzat, 
operatur ekonomiku awtorizzat għas-
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awtorizzazzjoni, tkun ġiet ikkunsidrata l-
attività li tappartjeni għall-proċedura 
speċjali kkonċernata.

simplifikazzjonijiet doganali jitqies li jkun 
issodisfa l-kundizzjoni stipulata fil-
punt (b). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pussess tal-istatus ta' operatur ekonomiku awtorizzat għandu jippermetti li l-operaturi 
ekonomiċi li jikkonformaw ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ massimu mis-simplifikazzjoni: malli 
jiġu sodisfatti l-kriterji tal-operatur ekonomiku awtorizzat, kwalunkwe kriterju għall-użu tas-
simplifikazzjonijiet relatati mal-kondotta tal-operazzjonijiet m'għandux jiġi rieżaminat. It-
tfassil mill-ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni issa daħħal relazzjoni bejn il-kriterji għall-
awtorizzazzjoni biex tintuża proċedura speċjali u l-istatus tal-operatur ekonomiku awtorizzat.
Dan inaqqas il-valur tal-istatus tal-operatur ekonomiku awtorizzat u jirriżulta fi spejjeż 
miżjuda, speċjalment għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 203 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra meta  l-merkanzija li mhix 
tal- Unjoni  titqiegħed taħt proċedura 
doganali oħra, hi  titqies li kienet 
tqiegħdet taħt  proċedura ta’ ħażna 
temporanja fil-mument tal-preżentazzjoni
tagħha lid-dwana fil-każijiet li ġejjin :

1. Meta ma jkunx dikjarat mod ieħor fil-
proċedura doganali, l-oġġetti li ġejjin li 
mhumiex mill-Unjoni għandhom jitqiesu 
li huma dikjarati għall-proċedura ta’ ħżin 
temporanju mid-detentur ta’ l-oġġetti fil-
mument tal-preżentazzjoni tagħhom lid-
dwana:

(a)meta  l-merkanzija li tiddaħħal  fit-
territorju doganali tal- Unjoni  tiġi 
ppreżentata lil tad-dwana immedjatament 
mal-wasla tagħha f'konformità mal-
Artikolu 124 ;

(a) il-merkanzija li tkun iddaħħlet fit-
territorju doganali tal-Unjoni, barra milli 
direttament f’żona ħielsa;

(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;

(b) il-merkanzija li tkun iddaħħlet minn 
żona ħielsa f’parti oħra tat-territorju
doganali tal-Unjoni;

(c) meta l-merkanzija tiddaħħal  minn 
żona libera f’parti oħra tat-territorju 
doganali tal- Unjoni ;

(c) (ċ) il-merkanzija li għaliha l-
proċedura ta’ tranżitu estern intemmet.

Id-dikjarazzjoni doganali għandha tiġi 
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kkunsidrata li saret u ġiet aċċettata mill-
awtoritajiet doganali fil-mument ta’ 
preżentazzjoni tal-merkanzija lid-dwana.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Preċedentment l-Artikolu 151(1) tal-Kodiċi Doganali Modernizzat, din l-emenda tiddefinixxi 
l-att tad-dikjarazzjoni u l-aċċettazzjoni tagħha. Il-merkanzija tintefa' taħt il-proċedura 
permezz tal-att ta' preżentazzjoni, ħaġa li għandha tiġi trattata fit-Titolu IV, Kapitolu 2, 
Taqsima 3 (l-Artikolu 126a).   

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 203 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-detentur tal-merkanzija għandu 
jippreżenta dikjarazzjoni għal ħażna 
temporanja sa mhux aktar tard miż-żmien 
tal-preżentazzjoni tagħha lid-dwana, 
f'konformità mal-paragrafu 1.

2. Id-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul, jew 
dokument ta' tranżitu li jissostitwiha, 
għandha tikkostitwixxi dikjarazzjoni għal 
proċedura ta’ ħażna temporanja.

Dik id-dikjarazzjoni tista' tiġi emendata 
jew invalidata u vverifikata mill-
awtoritajiet doganali.

L-Artikolu 149 għandu japplika għal tali 
dikjarazzjonijiet wara l-preżentazzjoni tal-
merkanzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għal dikjarazzjoni addizzjoni għall-ħżin temporanju mhux ġustifikat. Id-
dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul, jew dokument ta' tranżitu li jissostitwiha, jissodisfa r-rekwiżit 
għal dikjarazzjoni għal ħażna. Id-data addizzjonali rikjesta b'mod raġonevoli għall-ħażna 
taħt is-sorveljanza doganali tista', u għandha, tkun parti min-notifika konsistenti fil-
preżentatzzjoni tal-beni. L-emenda tad-dikjarazzjoni hija regolata mir-regoli għad-
dikjarazzjonijiet doganali, peress li d-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul m'għadhiex ikollha 
effett bħala tali dikjarazzjoni. 
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Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Mal-applikazzjoni, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jawtorizzaw li persuna 
tuża s-simplifikazzjonijiet li jirrigwardaw 
it-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura 
ta' tranżitu u li jirrigwardaw it-tmiem ta' 
dik il-proċedura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żamma ta' regoli uniformi għall-esportazzjoni fl-UE kollha hija essenzjali għall-
funzjonament tajjeb tal-kummerċ fl-UE. Ir-regoli għall-proċedura ta' esportazzjoni jew għas-
simplifikazzjoni tagħha ma jistgħux jitqiesu bħala li huma koperti mill-għoti ta' poter tal-
Artikoli 232 u 234 tal-proposta tal-Kummissjoni. 

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 234

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 243, li jispeċifikaw il-każijiet fejn 
japplikaw il-formalitajiet tal-esportazzjoni 
f'konformità mal-Artikolu 233(3).

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

(a) ir-regoli li jirregolaw il-proċedura ta' 
esportazzjoni;
(b) il-każijiet fejn japplikaw il-formalitajiet 
tal-esportazzjoni f'konformità mal-
Artikolu 233(3);
(c) ir-regoli għall-għoti tal-awtorizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 233(4).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Iż-żamma ta' regoli uniformi għall-esportazzjoni fl-UE kollha hija essenzjali għall-
funzjonament tajjeb tal-kummerċ fl-UE. Ir-regoli għall-proċedura ta' esportazzjoni jew għas-
simplifikazzjoni tagħha ma jistgħux jitqiesu bħala li huma koperti mill-għoti ta' poter tal-
Artikoli 232 u 234 tal-proposta tal-Kummissjoni. 

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 243 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Is-setgħa mogħtija lill-Kummissjoni 
biex tadotta atti ddelegati għandhom ikunu 
soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu.

(1) Is-setgħa mogħtija lill-Kummissjoni 
biex tadotta atti ddelegati għandhom ikunu 
soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu b'kunsiderazzjoni tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikolu 290 tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed tiddaħħal referenza għall-Artikolu 290 tat-TFUE.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 244 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni għandha tkun 
mgħejuna mill-Kumitat dwar il-Kodiċi 
Doganali. Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

(1) Il-Kummissjoni għandha tkun 
mgħejuna mill-Kumitat dwar il-Kodiċi 
Doganali. Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 b'kunsiderazzjoni tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikolu 290 tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Qed tiddaħħal referenza għall-Artikolu 291 tat-TFUE.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kummissjoni proponiet, fil-qafas tat-tfassil mill-ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, li jiġu 
adattati ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 450/2008 għall-evoluzzjoni tal-
leġiżlazzjoni doganali u ta' leġiżlazzjonijiet oħra rilevanti, tallinjah għar-rekwiżiti proċedurali 
li jirriżultaw mit-Trattat ta' Lisbona u tipposponi d-data ta' applikazzjoni tiegħu.

Ħafna mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 450/2008li li jistabbilixxu l-Kodiċi Doganali 
Komunitarju (jew Kodiċi Doganali Modernizzat), għalhekk, kienu suġġetti għal modifiki jew 
minħabba l-okkurrenza tal-miżuri ta' allinjament fuq it-Trattat ta' Lisbona, jew inkella 
minħabba li jkun meħtieġ li jsiru xi aġġustamenti b'segwitu għall-evoluzzjoni tal-leġiżlazzjoni 
relevanti tal-Unjoni.

L-unjoni doganali għandha rwol fundamentali fil-funzjonament tas-suq uniku u dan ma jistax 
tiffunzjona b'mod korrett ħlief permezz tal-applikazzjoni komuni u koerenti ta' 
regolamentazzjoni u ta' sistemi doganali komuni u moderni.

Sabiex jiġu stabbiliti l-bażijiet ta' qafas dinamiku xieraq għall-kompetittività u għat-tkabbir, 
filwaqt li jiġi garantit l-istess livell adegwat u uniformi ta' kontroll tal-merkanziji, ir-
rapporteur ressqet emendi li jippromwovu regolamentazzjoni doganali moderna u sempliċi, 
ibbażata fuq sistemi avvanzati u li jagħmlu possibbli l-armonizzazzjoni tal-kontrolli b'tali mod 
li l-operatur ekonomiku jkollu jibgħat l-informazzjoni darba biss.

Ir-rapporteur irrispettat il-ftehim interistituzzjonali dwar it-teknika tat-tfassil mill-ġdid tal-atti 
ġuridiċi billi resspet emendi li jikkonċernaw biss il-kontenut tat-test ixxejdjat. Barra minn 
hekk, fil-mument li jitressqu emendi fuq l-abbozz ta' rapport tagħha, is-Sra Le Grip tirriserva 
d-dritt li tippreżentta emendi ġodda għad-dispożizzjonijiet li jibqgħu mhux mibdula fil-
proposta tal-Kummissjoni (it-test bl-abjad) jekk jinkiseb qbil bejn il-gruppi politiċi. F'dan il-
każ, ir-rapporteur se tgħarraf immedjatament lill-Kummissjoni u lill-Kunsill dwar l-intenzjoni 
tagħha li tiddepożita dawn l-emendi, kif jeżiġi dan il-ftehim interistituzzjonali msemmi hawn 
fuq.

Rikors għas-sistemi elettroniċi mill-Istati Membri kollha

Fit-tfassil mill-ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, il-Kummissjoni proponiet li ddaħħal 
derogi għal Stat Membru wieħed jew iktar minn wieħed sabiex teżentahom mill-iskambju bla 
kundizzjoni u obbligatorju tad-data elettronika bjen l-amministrazzjoni doganali u l-operaturi 
ekonomiċi, obbligu li ddaħħal fil-Kodiċi Doganali Modernizzat. Politika ta' dan it-tip tagħti 
lok għal approċċ b'żewġ veloċitajiet tal-proċeduri doganali fuq l-iskala tal-Unjoni u tirriskja li 
tkabbar id-distanza bejn l-Istati Membri li jiddeċiedu li jinvestu u dawk li jirrifjutaw li 
jagħmlu dan. Għall-operaturi ekonomiċi, tali sitwazzjoni teżiġi wkoll li jiġu repetuti l-
proċeduri fis-seħħ, jew fuq karta, jew b'mod elettroniku, f'dak li jikkonċerna l-ispejjeż 
supplimentari konsiderevoli għall-intrapriżi fl-Ewropa. Ir-rapporteur tqis, allura, li hu 
essenzjali li l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni jiġi implimentat u applikat uniformament fit-totalità 
tas-27 Stat Membru billi jinżamm l-ispirtu fundamentali tad-dwana pan Ewropea 
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informatizzata deskritta fil-Kodiċi Doganali Modernizzat. Id-derogi jistgħu jingħataw b'mod 
eċċezzjonali għal tul ta' żmien limitat u l-modalitajiet tal-kriterji għall-għoti tad-derogi 
għandhom jiġu definiti permezz tal-atti delegati.

Il-valorizzazzjoni tal-istatus tal-operatur ekonomiku awtorizzat fit-tfassil mill-ġdid tal-
Kodiċi Doganali Modernizzat

Ir-rapporteur hi tal-fehma li, jekk ikollhom l-istatus ta' operaturi ekonomiċi awtorizzati, l-
operaturi ekonomiċi li josservaw ir-regoli u li huma affidabbli għandhom jkollhom rikors 
massimu ġeneralizzat għas-simplifikazzjoni. Meta l-kriterji applikabbli għall-operaturi 
ekonomiċi awtorizzati jiġu sodisfatti, m'hemmx lok għalfejn jiġu rieżaminati l-kriterji relatati 
mar-rikors għas-simplifikazzjoni dwar it-twettiq tal-operazzjonijiet. 
Ir-rabta bejn l-istatus tal-operatur ekonomiku awtorizzat u t-tħaffif tal-kontrolli doganali 
għandha wkoll tiġi valorizzata aħjar fit-tfassil mill-ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni. 
Attwalment, il-kwistjoni qed tiġi trattat mill-ġdid fil-linji gwida tal-Unjoni dwar l-operaturi 
ekonomiċi awtorizzati. Il-kundizzjonijiet prinċipali għall-għoti ta' dan l-istatus jikkostitwixxi 
wkoll aspetti essenzjali li għandhom jiġu trattati permezz tal-atti delegati. 

Testijiet ta' simplifikazzjoni supplimentari permezz ta' proċeduri informatiċi ta' 
pproċessar tad-data

L-ittestjar tas-simplifikazzjonijiet supplimentari fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali li 
tirrikjedi proċeduri informatiċi tal-ipproċessar tad-data jista' biss ikun ta' vantaġġ għall-
iżvilupp ta' ambjent dinamiku għall-kompetittività u t-tkabbir. Ir-regolament, madankollu, 
għandu jiddefinixxi preċiżament il-kamp u t-tul ta' dawn it-testijiet. Fi tmiem dan il-perjodu 
ta' ttestjar, jeħtieġ li jiġu evalwati dawn is-simplifikazzjonijeit u, jekk dan jirriżulta 
konkludenti u ta' vantaġġ għall-Istati Membri, dawn għandhom jiġu integrati fit-test leġiżlattiv 
permezz ta' atti delegati. 

Regoli fil-qasam tal-ksib tal-oriġini u l-oriġini preferenzjali tal-merkanzija

L-emendi proposti f'dan ir-rigward għandhom l-għan li jerġgħu jdaħħlu fl-att bażiku l-
prinċipji fundamentali li jagħmlu possibbli li l-Kummissjoni tiġi gwidata fl-atti delegati 
tagħha. Ir-rapporteur tqis b'mod partikolari li l-kriterji li jirregolaw l-applikazzjoni tar-regoli 
ta' oriġini u l-kriterji li jirregolaw l-applikazzjoni tal-oriġini preferenzjali tal-merkanzija 
jikkostitwixxu elementi essenzjali li għandhom jidhru b'mod espliċitu fl-att bażiku. Il-proposti 
ttieħdu mill-ftehim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ dwar ir-regoli ta' oriġini u mill-
Artikolu 72 u l-Artikolu 98(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93.

Żdoganar ċentralizzat, kif jipprevedi l-Kodiċi Doganali Modernizzat

Bħal għall-iżdoganar ċentralizzat, ir-rapporteur tipproponi emenda li terġa' ddaħħal l-
Artikolu 106 tal-Kodiċi Doganali Modernizzat, skont liema l-uffiċju doganali jiżgura l-għoti 
ta' rilaxx tal-merkanziji filwaqt li l-uffiċċju tal-preżentazzjoni jagħmel biss il-kontrolli tas-
sikurezza u s-sigurtà. Dan jidher fl-Artikolu 138(2) u (3) tat-tfassil mill-ġdid tal-Kodiċi 
Doganali tal-Unjoni.

Dikjarazzjoni separata mhux meħtieġa għall-preżentazzjoni temporanja
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Ir-rapporteur hi tal-fehma li r-rekwiżit li jimponi dikjarazzjoni supplimentari għall-
preżentazzjoni temporanja mhux ġustifikat. Id-dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul jew dokument 
ta' tranżitu li jissostitwixxi dan jissodisfaw waħedhom ir-rekwiżit ta' dikjarazzjoni għal 
preżentazzjoni temporanja. Informazzjoni supplimentari mitlub b'mod raġonevoli għal 
preżentazzjoni sottomessa għas-sorveljanza doganali tista' tintalab fin-notifika dwar il-
preżentazzjoni tal-merkanzija. Il-proposta għal tfassil mill-ġdid tal-Kodiċi Doganali tal-
Unjoni għandha l-għan li teżiġi dikjarazzjoni supplimentati u separata għall-preżentazzjonijiet 
temporanji. Tali rekwiżit se jkollu impatt notevoli fuq l-iskambji kummerċjali, billi l-operaturi 
ekonomiċi ġeneralment ikunu kemm dawk li jġibu kif ukoll dawk li jkollhom il-merkanzija, 
imma, fil-każijiet kollha, dawn jippreżentaw talba għar-rilaxx biex jiftħu proċedura ġdida ftit 
qabel il-preżentazzjoni, fi skadenza ta' ġurnata ta' ħidma. Il-proposti attwali se jeħtieġu li l-
operaturi jagħtu darbtejn informazzjoni essenzjali identika.

Regoli dwar il-preżentazzjoni u l-persuna kompetenti 

L-introduzzjoni ta' dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul ta' merkanzija hija kundizzjoni preliminari 
għall-importazzjoni ta' din il-merkanzija fl-Unjoni. Jeħtieġ, konsegwentement, li dan l-aspett 
fundamentali jiġi regolarizzat fl-att bażiku, u mhux biss permezz tal-atti delegati. Sistema ta' 
fajls multipli kif inhi maħsuba fl-istandards tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali tidher is-
soluzzjoni ottima biex tinkiseb informazzjoni ta' kwalità li tagħmel possibbli l-evalwazzjoni 
tar-riskji. Din tintuża b'suċċess f'diversi reġjuni tad-dinja.  Din is-sistema tistrieħ fuq il-
prinċipju li skontu l-informazzjoni għandha tinġabar mill-persuna li għandha l-informazzjoni 
u li għandha d-dritt li tikkomunikaha.

Notifika minn qabel il-wasla 

L-emenda tar-rapporteur tipprevedi l-possibilità li ssir notifika qabel il-wasla tad-deċiżjonijiet 
doganali relatati mar-rilaxx jew il-kontroll tad-dikjarazzjoni bil-kundizzjoni li l-merkanziji 
jkunu ngħataw għad-dispożizzjoni tal-kontroll doganali u għas-sodisfazzjoni tal-awtoritajiet 
doganali. Jeħtieġ li jiġi rrimarkat li din kienet l-intenzjoni tal-Artikolu 112(1) tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzat filwaq li l-proposta għal tfassil mill-ġdid tad-dwana tal-Unjoni 
tissuġġetta kompletament l-aċċettazzjoni għall-preżentazzjoni tal-merkanzija, jiġifieri għall-
wasla u d-disponibilità għal skopijiet ta' kontroll. Din il-ħaġa teskludi l-possibilità ta' 
faċilitazzjoni sempliċi u vantaġġjuża.
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ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

Ref.: D(2012)36293

Is-Sur Malcolm Harbour,  
President tal-Kumitat għas-Suq Intern
u l-Ħarsien tal-Konsumatur
ASP 13E130
Brussell

Suġġett: Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
Kodiċi Doganali tal-Unjoni (tfassil mill-ġdid)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Sur President,

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, li jien għandi l-unur li nippresiedi, eżamina l-proposta 
msemmija hawn fuq, skont l-Artikolu 87 dwar it-tfassil mill-ġdid, kif imdaħħla fir-Regoli ta' 
Proċedura tal-Parlament.

Il-Paragrafu 3 tal-Artikolu jgħid hekk: 

"Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla 
sostanzjali ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf 
lill-kumitat responsabbli b'dan.

F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 156 u 157, l-emendi għandhom 
ikunu ammissibbli mill-kumitat responsabbli mis-suġġett jekk jikkonċernaw dawk il-partijiet 
tal-proposta li jinkludu tibdiliet sostanzjali.

Madankollu, jekk f’konformità mal-punt 8 tal-Ftehim Interistituzzjonali l-kumitat 
responsabbli jkollu l-ħsieb ukoll li jippreżenta emendi għall-partijiet kodifikati tal-proposta, 
huwa għandu jinnotifika minnufih il-ħsieb tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u din tal-
aħħar għandha tgħarraf lill-kumitat, qabel il-vot skont l-Artikolu 54, bil-pożizzjoni tagħha fir-
rigward tal-emendi kif ukoll dwar jekk għandhiex il-ħsieb li tirtira l-proposta ta' tfassil mill-
ġdid."

Wara li ngħatat l-opinjoni tas-Servizz Legali, li r-rappreżentanti tiegħu pparteċipaw fil-
laqgħat tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv li eżamina l-proposta għal tfassil mill-ġdid, u 
b'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tar-rapporteur għal opinjoni, il-Kumitat għall-
Affarijiet Legali jqis li l-proposta kkonċernata ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dak 
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identifikat bħala tali fil-proposta u li, f’dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta 
tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti mingħajr tibdil sustanzjali.

Bħala konklużjoni, wara li ddiskutieha fil-laqgħa tiegħu tal-10 ta' Lulju 2012, il-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali, bi 23 vot favur u l-ebda astensjoni1, irrakkomanda li l-Kumitat tiegħek, 
bħala l-kumitat responsabbli, jipproċedi bl-eżami tal-proposta msemmija hawn fuq bi qbil 
mal-Artikolu 87.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner LEHNE

Mehmuża: Opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv.

                                               
1 Membri preżenti: Klaus-Heiner Lehne (President), Evelyn Regner (Viċi President), Françoise Castex (Viċi 
President), Sebastian Valentin Bodu (Viċi President), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López-Istúriz 
White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, 
Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar Roth-
Behrendt, Eva Lichtenberger.
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ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA’ ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI 
LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI 

GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV
TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell, 22 ta' Awwissu 2012

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
TAL-KUNSILL
TAL-KUMMISSJONI

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi 
Doganali tal-Unjoni (tfassil mill-ġdid)
COM(2012)0064 of 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali, u b'mod partikolari l-punt 9 tiegħu, il-
Grupp ta' Ħidma Konsultattiv magħmul mis-servizzi legali rispettivi tal-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill u l-Kummissjoni fid-29 ta' Marzu, fit-3 ta' April u fl-24 ta' Mejju 2012 kellu laqgħa 
ddedikata, fost affarijiet oħra, għall-eżami tal-proposta msemmija hawn fuq imressqa mill-
Kummissjoni.

Waqt dawn il-laqgħat1, b'riżultat tal-eżami tal-proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jfassal mill-ġdid ir-Regolament (KE) Nru 450/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-23 ta' April 2008 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni 
(Kodiċi Doganali Modernizzat) il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv stabbilixxa, bi qbil komuni, 
dan li ġej.

1) Fir-rigward tal-memorandum ta’ spjegazzjoni, bil-għan li l-abbozzar isir f’konformità sħiħa 
mar-rekwiżiti relevanti stabbiliti mill-Ftehim Interistituzzjonali dan id-dokument kellu 
jispeċifika liema dispożizzjonijiet tal-att aktar bikri ma jinbidlux fil-proposta, kif previst fil-
punt 6(a)(iii) ta’ dak il-ftehim.

2) Fl-Artikolu 6(2)(b), il-kliem inizjal "il-possibilità" kellu jiġi identifikat b'marka ta' "tħassir 
sostanzjali", li tikkonsisti f'ingassar doppju flimkien ma' tipa bi sfond griż.

3) Il-partijiet li ġejjin tat-test tat-tfassil mill-ġdid peress li diġà ġew mmarkati b'ingassar 
                                               
1 Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv kellu l-verżjonijiet bl-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż tal-proposta u ħadem fuq 
il-bażi tal-verżjoni Ingliża, il-verżjoni lingwistika oriġinali tat-test eżaminat.
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doppju, kellhom jiġu mmarkati wkoll b'tipa bi sfond griż li ġeneralment tintuża biex jiġi 
identifikat it-tibdil sostanzjali:
– fl-ewwel premessa li tidher fil-preambolu, l-Artikolu "26";
– fl-Artikolu 11(2), l-aħħar kliem "billi jkun  żgurat livell adegwat tal-protezzjoni tad-data";
– immedjatament wara t-test tal-Artikolu 15, il-kliem eżistenti kollu tal-Artikolu 10(1)(b), (c) 
u (d) u tal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 450/2008;
– fl-Artikolu 23(b), il-kliem "reviżjoni ta";
– fl-Artikolu 128, in-numri tal-artikoli "96" u "98";
– fl-Artikolu 174(4), in-numru tal-artikolu "131";
– fl-Artikolu 222(3), il-kliem "għandhom jispeċifikaw il-perjodu li fih".

4) Fl-Artikolu 168(1), l-indikazzjoni (a) għandha tiġi sostitwita b'(i), (i) għandha tiġi 
sostitwita b'(ii), (ii) għandha tiġi sostitwita b'(iii) u (iii) għandha tiġi sostitwita b'(iv).

Dan l-eżami tal-proposta b'hekk wassal biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi 
qbil komuni, li l-proposta ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dawk identifikati bħala tali.
Il-Grupp ta’ Ħidma kkonkluda innota wkoll li, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-att preċedenti flimkien ma’ dan it-tibdil, il-proposta 
tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali.
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