
P6_TA(2006)0475 

L-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud u d-dazju ta’ oġġetti impurtati 

minn persuni li jkunu qed jivvjaġġaw minn pajjiżi terzi * 

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-

Kunsill dwar l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud u d-dazju ta’ oġġetti impurtati 

minn persuni li jkunu qed jivvjaġġaw minn pajjiżi terzi (COM(2006)0076 – C6-0078/2006 

– 2006/0021(CNS)) 

 

(Proċedura ta' konsultazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2006)0076)1, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 93 tat-Trattat KE, skond liema Artikolu l-Kunsill ikkonsulta 

lill-Parlament (C6-0078/2006), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 

(A6-0361/2006), 

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta tagħha kif meħtieġ, skond l-Artikolu 

250(2) tat-Trattat KE; 

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex jinforma lill-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-

test approvat mill-Parlament; 

4. Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-

Kummissjoni b'mod sostanzjali; 

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni. 

Test propost mill-Kummissjoni 
 

Emendi tal-Parlament 

 

Emenda 1 

Artikolu 3, punt (1 a) (ġdid) 

 (1a) "passiġġieri bil-vapur jew b'vapur 

tal-kruċieri" tfisser kwalunkwe passiġġier 

                                                 
1  Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU. 



li jivvjaġġa permezz ta' vapur bi skeda, 

vapur ta' linja jew vapur tal-kruċieri għal 

distanza ta' mill-anqas 50 kilometru; 

Emenda 2 

Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 1 

1. L-Istati Membri għandhom jeżentaw 

mill-VAT u d-dazju l-importazzjoni ta’ 

oġġetti, għajr dawk imsemmija fit-Taqsima 

3, li l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx 

il-EUR 220 per kull persuna 

1. L-Istati Membri għandhom jeżentaw 

mill-VAT u d-dazju l-importazzjoni ta’ 

oġġetti, għajr dawk imsemmija fit-Taqsima 

3, li l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-

EUR 330 għal kull persuna 

 

Emenda  3 

Artikolu 8, paragrafu 1 subparagrafu 2 

Fil-każ tal-vjaġġaturi bl-ajru, il-limitu 

minimu monetarju speċifikat fl-ewwel 

subparagrafu għandu jkun EUR 500. 

Fil-każ tal-passiġġieri bl-ajru, jew 

passiġġieri bil-baħar jew fuq kruċiera, il-

limitu minimu monetarju speċifikat fl-

ewwel subparagrafu għandu jkun EUR 1 

000. 

 

Emenda 4 

Artikolu 8, paragafu 2 

2. L-Istati Membri jistgħu ibaxxu l-limitu 

monetarju għal vjaġġaturi ta’ taħt il-

ħmistax-il sena, ikunu x'ikunu l-mezzi tat-

trasport. Madankollu, il-limitu monetarju 

ma’ jistax ikun inqas minn EUR 110 . 

2. L-Istati Membri jistgħu ibaxxu l-limitu 

monetarju għal vjaġġaturi ta’ taħt is-sittax-il 

sena, ikunu x'ikunu l-mezzi tat-trasport. 

Madankollu, il-limitu monetarju ma’ jistax 

ikun inqas minn EUR 110 . 

Emenda 5 

Artikolu 9, paragafu 2 

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li 

jiddistingwu bejn vjaġġaturi bl-ajru u 

vjaġġaturi oħra billi japplikaw il-limiti 

minimi tal-kwantità speċifikati fil-

paragrafu 1 għall-vjaġġaturi għajr dawk bl-

ajru. 

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li 

jiddistingwu bejn vjaġġaturi bl-ajru, jew 

passiġġierii bil-baħar jew fuq kruċiera, u 

vjaġġaturi oħra billi japplikaw il-limiti 

minimi tal-kwantità speċifikati fil-

paragrafu 1 għall-vjaġġaturi għajr dawk bl-

ajru, jew bil-baħar jew fuq kruċiera. 

 



Emenda 6 

Artikolu 10, paragafu 3 

3. Barra mill-eżenzjoni li jaħseb għaliha l-

paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 

jeżentaw mill-VAT u d-dazju total ta’ 4 litri 

ta’ inbid u 16-il litru birra. 

3. Barra mill-eżenzjoni li jaħseb għaliha l-

paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 

jeżentaw mill-VAT u d-dazju total ta’ 8 litri 

ta’ inbid u 16-il litru birra. 

Emenda 7 

Artikolu 11 

L-eżenzjonijiet skond l-Artikoli 9 jew 10 

m’għandhomx japplikaw fil-każ ta’ 

vjaġġaturi taħt is-17-il sena. 

L-eżenzjonijiet skond l-Artikoli 9 jew 10 

m’għandhomx japplikaw fil-każ ta’ 

vjaġġaturi taħt it-tmintax-il sena 

 

Emenda 8 

Artikolu 12 

L-Istati Membri għandhom jeżentaw mill-

VAT u d-dazju, fil-każ tal-kwalunkwa mezz 

ta’ trasport bil-mutur, il-kombustibbli ta’ 

ġot-tank u kwantità ta’ kombustibbli li ma 

taqbiżx l-10 litri ġo kontenitur li jinġarr, bla 

preġudizzju għad-dispożizzjonijiet 

nazzjonali li jkopru l-pussess u t-trasport tal-

kombustibbli 

L-Istati Membri għandhom jeżentaw mill-

VAT u d-dazju, kwantità ta' fjuwil  li ma 

taqbiżx l-10 litri li tkun ġo kontenitur li 

jinġarr, trasportat f'vettura,  bla preġudizzju 

għad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jkopru l 

pussess u t-trasport tal-fjuwil  Madanakollu, 

l-Istati Membri għandhom id-dritt li 

jimmonitorjaw ir-rata ta' xiri tal-petrol 

minn barra mill-pajjiż għal skopijiet ta' 

evażjoni ta' taxxa fir-reġjuni tagħhom li 

huma fuq il-fruntiera, u li jieħdu l-passi 

meħtieġa kontra dan.  

Emenda 9 

Artikolu 14, paragrafu 1, punt (a) 

(a) kull persuna bħala resident fiż-żona 

tal-fruntiera 

imħassar 

Emenda 10 

Artikolu 16, paragrafu 3 a (ġdid) 

 3a. Il-limiti monteraji msemmija fl-

Artikolu 8(1) u (2) għandhom jiġu 

riveduti ta' l-anqas kull ħames snin, 

b'mhux inqas mill-indiċi armonizzat ta' 

prezzijiet tal-konsumatur jew mid-dejta 

uffiċjali mill-Eurostat dwar ir-rata medja 



ta' inflazzjoni ta' l-Istati Membri, skond 

liema tkun l-ogħla, sakemm il-Kunsill ma' 

jiddeċidix mod ieħor b'mod unanimu.   

 


