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IL-QORTI TAL-AWDITURI TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 322(2) tiegħu, 

Wara li kkunsidrat il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014 sabiex tittejjeb il-prevedibbiltà għall-Istati 
Membri u biex jiġu ċċarati l-proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim meta jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali, dawk ibbażati fuq il-VAT u d-DNG 
(COM(2021) 327 final tal-25.6.2021, 2021/0161 (NLE)); 

Wara li kkunsidrat it-talba tal-Kunsill għal opinjoni, li waslet fis-6 ta’ Lulju 2021, 

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2020/2053 tal-
14 ta’ Diċembru 2020 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea u li tħassar 
id-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom1; 

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 609/2014 dwar il-
metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji 
tradizzjonali, dawk ibbażati fuq il-VAT u dawk ibbażati fuq l-ING u dwar il-miżuri li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti2, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE, 
Euratom) 2016/804 tas-17 ta’ Mejju 20163; 

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (EEC, Euratom) Nru 1553/89 dwar l-
arranġamenti uniformi definittivi għall-ġbir ta’ riżorsi proprji li jakkumulaw mill-VAT4, 
kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2021/769 tat-
30 ta’ April 20215; 

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2021/768 tat-
30 ta’ April 2021 li jistabbilixxi miżuri ta’ implimentazzjoni għas-sistema tar-riżorsi 
proprji tal-Unjoni Ewropea u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 608/20146; 

                                                        
1 ĠU L 424, 15.12.2020, p. 1. 

2 ĠU L 168, 7.6.2014, p. 39. 

3 ĠU L 132, 21.5.2016, p. 85. 

4 ĠU L 155, 7.6.1989, p. 9. 

5 ĠU L 165, 11.5.2021, p. 9. 

6 ĠU L 165, 11.5.2021, p. 1. 
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Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2021/770 tat-
30 ta’ April 2021 dwar il-kalkolu tar-riżorsa proprja bbażata fuq l-iskart tal-plastik mill-
imballaġġ li mhux qed jiġi riċiklat, dwar il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex 
titqiegħed għad-dispożizzjoni dik ir-riżorsa proprja, fuq il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet 
fi flus kontanti, u fuq ċerti aspetti tar-riżorsa proprja bbażata fuq id-dħul nazzjonali 
gross7; u 

Wara li kkunsidrat l-opinjonijiet preċedenti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri8 dwar is-
sistema tar-riżorsi proprji tal-UE, b’mod partikolari l-Opinjonijiet Nru 7/2015 u 
Nru 5/2018. 

ADOTTAT L-OPINJONI LI ĠEJJA: 

  

                                                        
7 ĠU L 165, 11.5.2021, p. 15. 

8 L-Opinjonijiet Nru 11/2020 (ĠU C 26, 22.1.2021, p. 1), Nru 5/2018 (ĠU C 431, 29.11.2018, 
p. 1), Nru 7/2015 (ĠU C 5, 8.1.2016, p. 1), Nru 7/2014 (ĠU C 459, 19.12.2014, p. 1), 
Nru 2/2012 (ĠU C 112, 18.4.2012, p. 1), Nru 2/2008 (ĠU C 192, 29.7.2008, p. 1), Nru 2/2006 
(ĠU C 203, 25.8.2006, p. 50), Nru 4/2005 (ĠU C 167, 7.7.2005, p. 1) u Nru 7/2003 (ĠU C 318, 
30.12.2003, p. 1). 
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Introduzzjoni 
01 Is-sistema għall-finanzjament tal-baġit tal-Unjoni Ewropea (UE) ilha mill-1988 ma 
tiġi riformata sinifikattivament. Fl-aħħar 33 sena, il-kategoriji prinċipali ta’ dħul kienu r-
Riżorsi Proprji Tradizzjonali (RPT), ir-riżorsi proprji bbażati fuq it-Taxxa fuq il-Valur 
Miżjud (VAT) u l-Introjtu Nazzjonali Gross (ING). 

02 Fil-kuntest tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027, Deċiżjoni ġdida 
dwar ir-Riżorsi Proprji (ORD)9 daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2021 u ilha tapplika b’mod 
retroattiv mill-1 ta’ Jannar 2021 ladarba l-proċess ta’ ratifika fl-Istati Membri kien ġie 
kkompletat. Is-sistema riformata tal-finanzjament tal-UE żammet it-tliet sorsi eżistenti 
ta’ dħul, iżda b’xi bidliet għal tnejn minnhom (l-RPT u r-riżorsa proprja bbażata fuq il-
VAT). Hija introduċiet ukoll riżorsa proprja ġdida magħmula minn kontribuzzjonijiet 
nazzjonali bbażati fuq il-piż tal-iskart mhux riċiklat mill-imballaġġ tal-plastik. 

03 Il-qafas legali attwali li jimplimenta l-ORD jinkludi żewġ regolamenti dwar it-
tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji: wieħed għar-riżorsi proprji bbażati fuq l-
RPT, il-VAT u l-ING (ir-Regolament dwar it-Tqegħid għad-Dispożizzjoni, jew “MAR”)10, u 
ieħor għar-riżorsa proprja l-ġdida bbażata fuq l-iskart mhux riċiklat mill-imballaġġ tal-
plastik11. Hemm ukoll regolament separat li jkopri xi wħud mill-arranġamenti għall-ġbir 
tar-riżorsa proprja bbażata fuq il-VAT12. 

04 Il-MAR huwa pilastru ewlieni tas-sistema ta’ finanzjament tal-UE, u jistabbilixxi l-
proċeduri biex it-tliet riżorsi proprji ta’ hawn jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-baġit tal-
UE. Il-MAR għandu l-għan li jiggarantixxi l-ġbir f’waqtu tar-riżorsi proprji, filwaqt li 
jiżgura kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni bejn l-Istati Membri. Il-verżjoni 
attwali tal-MAR daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Ottubru 2016, u ilha tapplika b’mod retroattiv 
mill-1 ta’ Jannar 2014'il hawn. 

                                                        
9 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2020/2053 (ara n-Nota 1 f’qiegħ il-paġna). 

10 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 609/2014 (ara n-Noti 2 u 3 f’qiegħ il-paġna). 

11 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2021/770 (ara n-Nota 7 f’qiegħ il-paġna). 

12 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1553/89 (ara n-Nota 5 f’qiegħ il-paġna). 
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05 Fil-25 ta’ Ġunju 2021, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha13 għal 
Regolament tal-Kunsill li jemenda l-MAR bil-għan li tittejjeb il-prevedibbiltà għall-Istati 
Membri u biex jiġu ċċarati l-proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim meta jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni r-riżorsi proprji (“il-Proposta”). Il-proposta twieġeb għall-konklużjonijiet 
tal-Kunsill ta’ Lulju 202014, li stiednu lill-Kummissjoni biex “tivvaluta l-preżentazzjoni ta’ 
proposta għar-reviżjoni tar-Regolament dwar it-Tqegħid għad-Dispożizzjoni sabiex jiġu 
indirizzati xi wħud mill-isfidi fir-rigward tad-disponibbiltà tar-riżorsi proprji”. Fis-
6 ta’ Lulju 2021, il-Kunsill talabna nagħtu opinjoni dwar il-Proposta. 

06 Din l-Opinjoni tivvaluta jekk id-dispożizzjonijiet emendati tal-MAR li ġew proposti 
humiex konformi mal-objettiv tat-titjib tal-arranġamenti għat-tqegħid għad-
dispożizzjoni tar-riżorsi proprji, kif stabbilit mill-Kummissjoni fil-Proposta tagħha. Il-
valutazzjoni tagħna tieħu kont tal-impatt potenzjali tal-Proposta fuq il-baġit tal-UE, il-
prinċipji ġenerali tal-kontroll intern, u tar-riżultati tar-rapporti annwali u l-opinjonijiet 
preċedenti tagħna fil-qasam tar-riżorsi proprji. Matul l-Opinjoni tagħna, aħna ninkludu 
suġġerimenti għall-kunsiderazzjoni mill-Kummissjoni u mil-leġiżlaturi. 

  

                                                        
13 COM(2021) 327 final tal-25.6.2021. 

14 EUCO 10/20, laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew (fis-17, it-18, id-19, l-20 u l-
21 ta’ Lulju 2020), konklużjonijiet, punt 142. 
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Kummenti 

07 Il-kummenti tagħna dwar il-Proposta huma miġbura flimkien fl-oqsma li ġejjin, li 
jkopru l-bidliet proposti mill-Kummissjoni li aħna nqisu li huma l-aktar sinifikanti 
(b’referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti): 

(a) Ġestjoni tat-teżor (l-Artikolu 9(1)); 

(b) Regoli għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji (l-Artikolu 10a(2) 
u 10b(5)); 

(c) Reġim dwar l-imgħax għal pagamenti tardivi (l-Artikolu 12(3) u 12(5)); 

(d) Ġestjoni tal-ammonti irrekuperabbli tal-RPT (l-Artikolu 13(2)); 

(e) Proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim (l-Artikolu 10b(7), 13(5) u 13(b); u 

(f) Konsistenza tar-regoli għall-ġestjoni tar-riżorsi proprji differenti. 

Ġestjoni tat-teżor 

08 Il-Proposta tipprovdi għal għażla tal-Kummissjoni li tiftaħ kont ċentralizzat tar-
riżorsi proprji ma’ istituzzjoni finanzjarja tal-għażla tagħha biex tiġbor pagamenti mill-
Istati Membri15. Din tkun iżżid ma’ jew tissostitwixxi s-sistema doppja attwali li tinkludi 
l-ġestjoni tal-kontijiet miftuħa f’isem il-Kummissjoni mat-teżori jew mal-banek ċentrali 
nazzjonali tal-Istati Membri, u l-kontijiet miftuħa f’isem il-Kummissjoni ma’ banek 
kummerċjali. Is-sistema hija assoċjata ma’ għadd kbir ta’ trasferimenti bankarji ta’ 
volumi differenti, mill-Istati Membri lill-Kummissjoni, fuq talba ta’ din tal-aħħar. L-
introduzzjoni tat-teżor ċentralizzat tal-Kummissjoni propost se tiġi implimentata fil-
futur fuq bażi volontarja fuq talba tal-Istati Membri. 

                                                        
15 L-Artikolu 9(1) tal-emenda proposta għall-MAR. 
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Il-valutazzjoni tagħna tal-bidliet proposti fil-ġestjoni tat-teżor 

09 Kont ċentralizzat tar-riżorsi proprji jkun jissimplifika s-sistema tat-teżor, u 
jippermetti approċċ akkomunat għall-ġestjoni tal-flus kontanti. Dan jista’ 
potenzjalment inaqqas l-għadd u l-frekwenza ta’ trasferimenti bankarji mill-Istati 
Membri lill-Kummissjoni. Għalkemm dan il-mudell il-ġdid jista’ jnaqqas il-piż 
amministrattiv li jirriżulta mill-użu ta’ diversi kontijiet bankarji, aħna nosservaw li din il-
proposta mhijiex appoġġata minn analiżi dettaljata tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji 
assoċjata mal-ġestjoni ċentralizzata tat-teżor kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-
Istati Membri. Barra minn hekk, id-dettalji operazzjonali dwar kif din is-sistema ta’ 
ġestjoni ċentralizzata tat-teżor tkun taħdem fil-prattika għadhom ma tfasslux. B’riżultat 
ta’ dan, aħna ma nistgħux nivvalutaw bis-sħiħ jekk din l-emenda proposta għall-MAR 
għandhiex il-potenzjal li ttejjeb il-mod ta’ tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji. 

Regoli għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji 

10 Il-Proposta tipprevedi l-possibbiltà li l-Istati Membri jagħmlu pagamenti bil-
quddiem ta’ riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u l-ING, b’mod partikolari meta l-baġit 
tal-UE jiġi emendat fi tmiem is-sena16. Din hija proċedura eċċezzjonali bbażata fuq 
prattika amministrattiva eżistenti, u hija suġġetta għal awtorizzazzjoni mill-
Kummissjoni b’segwitu għal talba debitament ġustifikata mill-Istati Membri b’notifika 
ta’ mill-inqas tliet ġimgħat minn qabel. L-Istati Membri prinċipalment jitolbu dawn il-
pagamenti bil-quddiem minħabba l-proċeduri baġitarji nazzjonali tagħhom. Xi Stati 
Membri jippreferu li l-kontribuzzjonijiet isiru fl-istess sena tal-baġit tal-UE li għalih 
tintalab il-kontribuzzjoni, anki jekk is-sejħa għall-fondi tipprevedi t-tqegħid għad-
dispożizzjoni tar-riżorsi proprji f’Jannar tas-sena ta’ wara. 

11 Il-Kummissjoni tipproponi wkoll li tipposponi d-data ta’ skadenza li fiha l-
aġġustamenti għar-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u l-ING tas-snin finanzjarji 
preċedenti jsiru disponibbli (il-“bilanċi”) minn Ġunju tas-sena li fiha l-Kummissjoni 
infurmat lill-Istati Membri bl-ammonti inkwistjoni (sena N+1) sa Marzu tas-sena ta’ 
wara (N+2)17. Dawn il-bilanċi jinvolvu r-ridistribuzzjoni tal-ammont kumplessiv bejn l-
Istati Membri, skont l-ishma rispettivi fir-riżorsa proprja bbażata fuq l-ING.  

                                                        
16 L-Artikolu 10a(2) tal-emenda proposta għall-MAR. 

17 L-Artikolu 10b(5) tal-emenda proposta għall-MAR. 
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Il-valutazzjoni li wettaqna tar-regoli proposti għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-
riżorsi proprji 

12 Aħna nilqgħu d-dispożizzjonijiet proposti dwar il-pagamenti bil-quddiem 
minħabba li dawn jifformalizzaw il-prattiki eżistenti u jipprovdu ċertezza legali akbar 
għall-Istati Membri. Huma newtrali wkoll għall-baġit tal-UE, peress li kwalunkwe 
spejjeż addizzjonali marbuta mal-pagamenti bil-quddiem bħall-imgħax negattiv se 
jiġġarrbu mill-Istati Membri. 

13 Aħna nappoġġjaw il-posponiment tad-data ta’ skadenza biex jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni l-bilanċi għar-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u l-ING, billi dan jiżgura li l-
pagamenti li għandhom isiru mill-Istati Membri jkunu aktar prevedibbli, u jista’ 
jiffaċilita l-proċeduri baġitarji nazzjonali. Preċedentement appoġġajna l-proċedura 
proposta biex ikun hemm aktar żmien bejn id-data tan-notifika u l-mument meta l-
Istati Membri jkollhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni l-ammonti18. Filwaqt li l-Proposta 
hija newtrali għall-baġit tal-UE, se tkompli tnaqqas l-inċertezza baġitarja u tal-likwidità 
għall-Istati Membri, u b’hekk ittejjeb is-sistema tar-riżorsi proprji. 

Regoli applikabbli dwar l-imgħax għal pagamenti tardivi 

14 Il-Proposta żżid il-livell limitu għar-rinunzja tal-imgħax fuq pagamenti tardivi tar-
riżorsi proprji minn EUR 500 għal EUR 1 00019 sabiex il-proċeduri ta’ rkupru jsiru aktar 
kosteffiċjenti. Hija testendi wkoll il-livell massimu tal-imgħax fuq pagamenti tardivi 
tar-riżorsi proprji – li bħalissa huwa limitat għal 16-il punt perċentwali – għal każijiet 
antiki fejn il-livell massimu ma japplikax skont ir-regoli attwali20. Fil-passat, xi Stati 
Membri akkumulaw ammonti kbar ħafna ta’ imgħax minħabba pagamenti mdewma 
bbażati fuq ir-regoli stipulati fil-MAR (rata tal-imgħax ta’ 0.25 punti perċentwali 
akkumulata għal kull xahar ta’ dewmien). 

                                                        
18 Il-paragrafu 11 tal-Opinjoni Nru 7/2015 tagħna. 

19 L-Artikolu 12(3) tal-emenda proposta għall-MAR. 

20 L-Artikolu 12(5) tal-emenda proposta għall-MAR. 
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15 Sabiex jiġi evitat li jiġu akkumulati ammonti sproporzjonati ta’ mgħax, l-emenda 
preċedenti għall-MAR21 kienet diġà introduċiet limitu massimu fuq iż-żieda fir-rata tal-
imgħax għal 16-il punt perċentwali talli tinqabeż id-data ta’ skadenza għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji; dan kien japplika għall-pagamenti tardivi tar-
riżorsi proprji dovuti mill-1 ta’ Ottubru 2016. Preċedentement aħna lqajna l-proposta li 
jkun hemm limitu fuq iż-żieda massima tar-rata tal-imgħax22. 

16 Il-Proposta testendi l-limitu massimu taż-żieda fl-imgħax għal każijiet li għalihom 
ma japplikax il-limitu massimu attwali, jiġifieri dawk li jinvolvu l-pagament tardiv tar-
riżorsi proprji dovuti qabel l-1 ta’ Ottubru 2016. Il-Kummissjoni tistma li din il-proposta 
tkun twassal għal tnaqqis potenzjali ta’ EUR 27.5 miljun fis-sena fi dħul mill-imgħax 
miġbur għall-baġit tal-UE. Bejn l-2015 u l-2019, aktar minn 70 % tal-imgħax fuq 
pagamenti tardivi kien dovut minn ħames Stati Membri biss. 

Il-valutazzjoni tagħna tar-reġim tal-imgħax propost għal pagamenti tardivi 

17 Nilqgħu l-irduppjar tal-livell limitu għar-rinunzja tal-imgħax, li x’aktarx jagħmel il-
proċess ta’ rkupru aktar kosteffiċjenti. Aħna sibna li tali żieda tkun ta’ benefiċċju biss 
għal 7 minn 94 każ fis-sena23, u għalhekk ikun ikollha impatt limitat. Madankollu, 
nirrikonoxxu li r-reġim dwar l-imgħax għal pagamenti tardivi jenħtieġ li jipprovdi wkoll 
inċentivi b’saħħithom għall-Istati Membri biex iħallsu fil-ħin. 

18 Filwaqt li naqblu li l-estensjoni proposta dwar il-limitu massimu fuq l-imgħax għal 
pagamenti tardivi tissimplifika s-sistema attwali fl-intier tagħha, niġbdu l-attenzjoni 
għall-fatt li hija tista’ tinvolvi wkoll benefiċċji għall-Istati Membri li ma jkunux 
issodisfaw l-obbligu tagħhom li jagħmlu pagamenti fil-ħin.  

                                                        
21 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2016/804 (ara n-nota 3 f’qiegħ il-paġna). 

22 Il-paragrafu 17 tal-Opinjoni Nru 7/2015 tagħna. 

23 Ċifra medja bbażata fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni għal każijiet ta’ 
pagamenti ta’ imgħax tardivi għall-2018, l-2019 u l-2020. 
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Ġestjoni tal-ammonti irrekuperabbli tal-RPT  

19 L-Istati Membri jiġbru d-dazji doganali, jirreġistrawhom f’kontijiet speċifiċi, u 
jqegħduhom għad-dispożizzjoni tal-UE fuq bażi ta’ kull xahar. Id-dazji stabbiliti iżda li 
għadhom ma tħallsux minn importatur jinżammu f’kontijiet separati tal-Istati Membri. 
Jista’ jkun hemm diversi raġunijiet għal dan, eż. appell imressaq minn importatur 
kontra d-deċiżjoni li tistabbilixxi d-djun doganali, in-nuqqas ta’ pagament, jew l-
insolvenza tal-importatur. 

20 L-ammonti rreġistrati f’dawn il-kontijiet separati għandhom jiġu ddikjarati bħala 
irrekuperabbli meta l-awtoritajiet nazzjonali jqisu li ma jistgħux jirkuprawhom, u 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala irrekuperabbli sa mhux aktar tard, wara perjodu ta’ 
ħames snin mid-data li fiha l-ammont ikun ġie stabbilit. Għall-każijiet kollha b’ammonti 
irrekuperabbli li jaqbżu EUR 100 000, il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta jekk ir-
raġunijiet għan-nuqqas ta’ rkupru humiex imputabbli għall-Istati Membri, u b’hekk 
ikunu meħtieġa li jqiegħdu dawn l-ammonti għad-dispożizzjoni tal-baġit tal-UE. F’każ 
ta’ appell ġudizzjarju jew pagament parzjali, il-perjodu ta’ ħames snin jibda jew mid-
data li fiha tkun inħarġet id-deċiżjoni finali tal-qorti, jew mid-data li fiha jsir l-aħħar 
pagament24.  

21 Fir-rapporti annwali reċenti tagħna25, aħna rrappurtajna dgħufijiet persistenti fil-
ġestjoni ta’ kontijiet separati ta’ ċerti Stati Membri, eż. tħassir jew reġistrazzjoni 
tardiva ta’ djun fis-sistema kontabilistika, jew dewmien fl-infurzar tal-irkupru tad-djun. 
Fil-kontijiet konsolidati tal-UE għall-2020, ir-riċevibbli mill-kontijiet separati ammontaw 
għal EUR 1.4 biljun u kienu suġġetti għal indeboliment ta’ EUR 892 miljun, inklużi l-
ammonti ta’ dazji irrekuperabbli (fl-2019, l-istess aggregati kienu EUR 1.6 biljun u 
EUR 931 miljun, rispettivament)26. 

                                                        
24 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 609/2014, l-Artikolu 13(2). 

25 Ara r-rapporti annwali li ppubblikajna mill-2012 ’il hawn, pereżempju, il-paragrafu 3.9 tar-
Rapport 2019 tagħna, il-paragrafu 4.10 tar-Rapport 2018 tagħna, il-paragrafu 4.15 tar-
Rapport 2017 tagħna u l-paragrafu 4.15 tar-Rapport 2016 tagħna. 

26 COM(2021) 381 final tat-30.6.2021. 
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22 Sabiex titjieb il-ġestjoni u tiġi evitata l-akkumulazzjoni tal-imgħax fuq pagamenti 
tardivi f’każijiet antiki (ara l-paragrafi 14 sa 18), il-Kummissjoni tipproponi l-
introduzzjoni ta’ limitu ta’ żmien ġenerali (ta’ 10 snin) għal ammonti ta’ djun 
irrekuperabbli li jridu jitneħħew minn dawn il-kontijiet separati, bl-għan ikun li jiġi 
żgurat li l-każijiet jiġu vvalutati u regolarizzati fi ħdan perjodu ta’ żmien raġonevoli, 
irrispettivament mill-appelli ġudizzjarji jew il-pagamenti parzjali li jkunu għaddejjin27. 
Din il-proposta mhija appoġġata minn l-ebda valutazzjoni li turi li bidla bħal din tkun 
ittejjeb il-ġestjoni tal-RPT. 

Il-valutazzjoni li wettaqna tal-bidliet proposti għall-mod kif jiġu mmaniġġjati l-
ammonti irrekuperabbli tal-RPT 

23 Għalkemm l-emenda proposta se tirriżulta fi tnaqqis sinifikanti fid-djun doganali 
rreġistrati fil-kontijiet separati tal-RPT, mhuwiex probabbli li l-ġestjoni tar-riżorsi 
proprji tal-Istati Membri se ssir aktar sempliċi. Il-bidla proposta tinvolvi piż addizzjonali 
fuq il-Kummissjoni, billi din ikollha tivvaluta jekk l-Istati Membri humiex 
finanzjarjament responsabbli f’każijiet li jkunu għadhom taħt appell ġudizzjarju. Għal 
dawn il-każijiet, id-deċiżjoni finali tista’ tħassar id-dejn. 

24 Fil-fehma tagħna, ma jidhirx sa liema punt il-bidliet li ġew proposti verament 
itejbu l-effiċjenza tas-sistemi għat-tqegħid ta’ disponizzjoni tal-RPT. Bħalma ġbidna l-
attenzjoni fir-rapporti annwali preċedenti tagħna28, jenħtieġ li l-ġestjoni ta’ dawn il-
kontijiet preferibbilment tittejjeb billi l-Kummissjoni tieħu azzjoni kontinwa mhux biss 
biex tiċċara r-regoli għar-reġistrazzjoni tad-dazji doganali stabbiliti li ma nġabrux, iżda 
wkoll biex tipprovdi lill-Istati Membri appoġġ rilevanti fl-applikazzjoni tagħhom. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni ttejjeb ukoll il-monitoraġġ tal-kontijiet separati 
kkumpilati mill-awtoritajiet doganali nazzjonali. 

                                                        
27 L-Artikolu 13(2) tal-emenda proposta għall-MAR (il-ħames subparagrafu). 

28 Ara r-Rakkomandazzjoni 4.2 tar-Rapport Annwali 2018 tagħna, ir-Rakkomandazzjoni 2 tar-
Rapport Annwali 2015 tagħna, u r-Rakkomandazzjoni 4 tar-Rapport Annwali 2014 tagħna. 
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Suġġeriment 1 – Kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-introduzzjoni ta’ 
limitu ta’ żmien ġenerali għat-tneħħija ta’ djun irrekuperabbli 
mill-kontijiet separati tal-RPT 

Billi ma jidhirx li din l-emenda proposta għall-MAR se ttejjeb l-effiċjenza tal-ġestjoni 
tar-riżorsi proprji fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali, aħna nissuġġerixxu li tiġi 
kkunsidrata mill-ġdid l-introduzzjoni ta’ limitu ta’ żmien ġenerali għat-tneħħija ta’ 
djun irrekuperabbli mill-kontijiet separati tal-RPT. 

Proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim 

25 Il-MAR attwali ma jipprovdi l-ebda proċedura ta’ rieżami lill-Istati Membri biex 
isolvu diverġenzi ta’ fehmiet mal-Kummissjoni dwar it-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-
riżorsi proprji. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jressqu azzjoni għal arrikkiment 
indebitu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠUE) biex jikkontestaw 
il-pagamenti. Din l-azzjoni teħtieġ li l-Istati Membri jagħtu prova ta’ arrikkiment min-
naħa tal-Kummissjoni u l-ftaqir min-naħa tagħhom stess, iżda l-evidenza tagħhom hija 
diffiċli li tiġi pprovduta minħabba obbligi nazzjonali skont il-liġi tal-UE li tirregola s-
sistema tar-riżorsi proprji29. 

26 Il-Proposta tintroduċi proċedura ta’ rieżami ġdida għas-soluzzjoni tat-tilwim 
dwar l-RPT u r-riżorsa proprja bbażata fuq il-VAT bejn Stat Membru u l-Kummissjoni30. 
Il-proċedura l-ġdida tipprevedi djalogu strutturat dwar ammonti kkontestati bil-ħsieb li 
jkun aktar faċli li jintlaħaq ftehim. Il-proċedura ta’ rieżami ma taffettwax l-obbligu tal-
Istati Membri li jħallsu l-kontribuzzjonijiet tagħhom sad-dati ta’ skadenza statutorji. 

27 F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn Stat Membru u l-Kummissjoni dwar l-ammonti tal-
RPT jew tal-kontribuzzjonijiet ibbażati fuq il-VAT, il-Proposta tipprevedi wkoll li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jesprimu riżervi dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni meta 
jqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji. B’riżultat ta’ dan, jiġi interrott il-perjodu li 
matulu jakkumula l-imgħax31. Dawn il-“pagamenti taħt riżerva” diġà jintużaw fis-
sistema attwali bbażata fuq il-prattika eżistenti. 

                                                        
29 Il-paragrafi 82 sa 85 tas-sentenza tal-QtĠUE fil-KawżaC-575/18 (Ir-Repubblika Ċeka vs Il-

Kummissjoni). 

30 L-Artikoli 10b(7), 13(5) u 13b tal-emenda proposta għall-MAR. 

31 L-Artikolu 13a tal-emenda proposta għall-MAR. 



 14 

 

28 Il-Proposta tistabbilixxi arranġamenti differenti għall-proċedura ta’ rieżami 
(inklużi d-dati ta’ skadenza għall-Istati Membri biex jippreżentaw talbiet u għall-
Kummissjoni biex tipprovdi kummenti), skont it-tip ta’ riżorsa proprja kkonċernata (ara 
t-Tabella 1). 

Tabella 1 – Differenzi proċedurali fil-proċedura ta’ rieżami għar-riżorsa 
proprja bbażata fuq il-VAT u l-RPT, kif prevista mill-Proposta 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta. 

29 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1553/8932 kien diġà introduċa 
proċedura ta’ rieżami għar-riżorsa proprja bbażata fuq il-VAT. Dan ir-rieżami jsegwi l-
istess rekwiżiti bħall-proċedura proposta skont il-MAR fir-rigward tal-limiti ta’ żmien 
kemm għat-talba tal-Istat Membru kif ukoll għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
l-eżitu tal-proċedura, u fir-rigward tal-kontenut tat-talba. Madankollu, huwa 
jikkonkludi bl-adozzjoni ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni li tista’ tkun suġġetta għal rikors 
għal annullament mill-Istat Membru quddiem il-QtĠUE. L-istess proċedura ġiet 
introdotta wkoll għar-riżorsi proprji l-ġodda bbażati fuq l-iskart mhux riċiklat mill-
imballaġġ tal-plastik, kif previst fir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2021/77033. 
Kif osservajna preċedentement34, dan l-istrument tal-aħħar jagħti lill-Istati Membri 
possibbiltà addizzjonali li jibdew proċedimenti legali jekk ma jaqblux mad-deċiżjoni tal-
Kummissjoni dwar it-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji. 

                                                        
32 L-Artikolu 9(1)a; ara n-Nota 5 f’qiegħ il-paġna. 

33 L-Artikolu 9(4); ara n-Nota 7 f’qiegħ il-paġna. 

34 Il-paragrafu 34 tal-Opinjoni Nru 11/2020 tagħna. 

Tip ta’ 
riżorsa proprja

Limitu ta’ żmien għat-
talba mill-Istati 

Membri
Ġustifikazzjoni 

tat-talba

Limitu ta’ żmien għall-
kummenti tal-
Kummissjoni

Riżorsa proprja 
bbażata fuq il-VAT Xahrejn

JISTGĦU jingħataw 
raġunijiet

Tliet xhur

Tliet xhur IRIDU jingħataw raġunijiet Sitt xhurRPT
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30 Barra minn hekk, il-Proposta tirreferi għall-proċedura eżistenti msemmija hawn 
fuq dwar ir-riżorsa bbażata fuq il-VAT. Hija prevista dispożizzjoni għas-sospensjoni tar-
rieżami skont l-emenda proposta għall-MAR f’każ li Stat Membru jressaq rikors għal 
annullament quddiem il-QtĠUE kontra deċiżjoni adottata mill-Kummissjoni dwar l-
istess każ, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1553/8935. 

31 It-Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-proċeduri ta’ rieżami għar-riżorsi proprji li 
huma stabbiliti f’atti legali oħra diġà fis-seħħ, u tad-differenzi tagħhom imqabbla ma’ 
dawk tal-Proposta. 

Tabella 2 – Tqabbil bejn il-proċeduri ta’ rieżami għar-riżorsi proprji taħt l-
atti legali eżistenti u dawk taħt il-Proposta 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) 2021/770, ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE, Euratom) Nru 1553/89 u l-Proposta. 

                                                        
35 L-Artikolu 13b(4) tal-emenda proposta għall-MAR. 

Tip ta’ 
riżorsa proprja

Riżorsa proprja 
bbażata fuq il-VAT

Regolament 
2021/770

Regolament 
1553/89

RPT

Riżorsa proprja 
bbażata fuq l-iskart 
mhux riċiklat mill-

imballaġġ tal-
plastik

Proposta

Proposta

Bażi ġuridika

Proċedura 
tintemm 

b’deċiżjoni tal-
Kummissjoni

Possibbiltà ta’ Stat 
Membru li jressaq 

rikors għal 
annullament

quddiem il-QtĠUE

Possibbiltà ta’ Stat 
Membru li jressaq 

rikors għal 
arrikkiment 

indebitu quddiem 
il-QtĠUE
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Il-valutazzjoni li wettaqna tal-proċeduri proposti għas-soluzzjoni tat-tilwim 

32 Aħna nilqgħu d-dispożizzjoni proposta dwar il-pagamenti taħt riżerva, li 
tifformalizza prattika eżistenti li għadha mhijiex inkluża fil-MAR. Sabiex tkun effettiva, 
il-Kummissjoni se jkollha tfassal proċeduri interni li jiċċaraw, b’mod partikolari fejn 
jintużaw tali pagamenti, kif dawn jiġu mmonitorjati, u f’liema każijiet il-kundizzjonalità 
minħabba r-riżervi tal-Istati Membri tintemm permezz ta’ finalizzazzjoni tal-pagamenti. 

33 Aħna nieħdu nota tal-fatt li l-Kummissjoni pproponiet li tiġi introdotta proċedura 
ta’ rieżami taħt il-MAR f’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
dwar it-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-RPT u r-riżorsa proprja bbażata fuq il-VAT. 
Għalkemm il-proċedura tipprovdi qafas għal djalogu strutturat li jippermetti lill-Istati 
Membri jitolbu lill-Kummissjoni terġa’ tikkunsidra l-pożizzjoni tagħha dwar il-kalkolu, l-
istabbiliment u l-ġbir tar-riżorsi proprji, din mhux neċessarjament tiżgura li t-tilwim jiġi 
solvut b’mod effettiv. Billi l-proċedura ma tintemmx permezz ta’deċiżjoni tal-
Kummissjoni, l-Istati Membri ma jistgħux jibdew proċedimenti legali għall-annullament 
tagħha. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jressqu rikors għal arrikkiment indebitu 
quddiem il-QtĠUE jekk ikun sar pagament taħt riżerva. 

34 Barra minn hekk, il-Proposta tirriżulta f’regoli paralleli u parzjalment differenti li 
jirregolaw il-proċeduri ta’ rieżami għar-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT. B’hekk is-
sistema għall-finanzjament tal-UE ssir aktar kumplessa, taffettwa ċ-ċertezza legali u l-
prevedibbiltà tal-pagamenti tal-Istati Membri, u tista’ toħloq ukoll piż amministrattiv 
konsiderevoli għall-Kummissjoni. 

35 Barra minn hekk, aħna nosservaw li l-Kummissjoni ma pproponietx l-introduzzjoni 
ta’ tali proċedura għar-riżorsa proprja bbażata fuq l-ING, li tiġi kkalkulata bl-użu ta’ 
data statistika, kif inhi r-riżorsa proprja l-ġdida bbażata fuq l-iskart mhux riċiklat mill-
imballaġġ tal-plastik. Ir-riżorsa bbażata fuq l-ING tirrappreżenta l-akbar sors ta’ dħul 
għall-baġit tal-UE (70 % fl-2020). 
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Suġġeriment 2 – Proposta ta’ proċedura ta’ rieżami unika għas-
soluzzjoni tat-tilwim dwar it-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-
riżorsi proprji 

Sabiex jiġi ssimplifikat il-proċess għas-soluzzjoni tat-tilwim u jiġi pprovdut strument 
effettiv għas-soluzzjoni ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni, aħna 
nissuġġerixxu li tiġi proposta proċedura ta’ rieżami unika għat-tqegħid għad-
dispożizzjoni tar-riżorsi proprji. Jenħtieġ li tali proċedura tiżgura bilanċ bejn id-dritt 
ta’ difiża tal-Istati Membri, u l-piż amministrattiv potenzjali li dan jista’ jinvolvi għall-
Kummissjoni. Jenħtieġ li l-karatteristiċi speċifiċi ta’ sorsi individwali ta’ dħul u l-oqfsa 
legali rispettivi tagħhom jittieħdu inkunsiderazzjoni wkoll. Sabiex jiġi evitat 
kwalunkwe piż żejjed fuq il-ġestjoni tal-RPT minħabba l-għadd kbir ta’ 
tranżazzjonijiet individwali żgħar sottostanti, il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi livell 
limitu biex tiskatta l-proċedura ta’ rieżami għal każijiet b’impatt finanzjarju sinifikanti 
biss. 

Konsistenza tar-regoli għall-ġestjoni tar-riżorsi proprji differenti 

36 Aħna nosservaw li r-regoli li l-Proposta tintroduċi għall-ġestjoni tar-riżorsi proprji 
mhumiex dejjem konsistenti ma’ dawk stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (UE, 
Euratom) 2021/770 (applikabbli għar-riżorsa proprja bbażata fuq l-iskart mhux riċiklat 
mill-imballaġġ tal-plastik) u r-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1553/89 
(applikabbli għar-riżorsa proprja bbażata fuq il-VAT). Dawn jikkonċernaw id-
dispożizzjoni li tippermetti pagamenti bil-quddiem mill-Istati Membri (ara l-
paragrafu 10), il-posponiment tad-data meta l-aġġustamenti jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni (ara l-paragrafu 11), il-livell limitu għar-rinunzja tal-imgħax fuq pagament 
tardiv (ara l-paragrafu 14), u l-proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim (ara l-paragrafi 25 sa 
31). 



 18 

 

37 Fil-Proposta, il-Kummissjoni hija tal-fehma li d-dispożizzjonijiet kollha għat-
tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji għandhom jiġu fużi fil-futur meta jiġu 
introdotti sorsi ġodda ta’ dħul, kif miftiehem fil-ftehim interistituzzjonali għall-
QFP 2021-202736. Għalkemm nieħdu nota ta’ dan l-objettiv, jiddispjaċina li l-Proposta 
attwali ma tipprevedix il-fużjoni tad-dispożizzjonijiet kollha għat-tqegħid għad-
dispożizzjoni tar-riżorsi proprji. Aħna ntennu li regolament uniku b’sett komprensiv ta’ 
dispożizzjonijiet għar-riżorsi proprji ikun jagħmel is-sistema aktar sempliċi u aktar 
trasparenti37.  

38 L-Anness jinkludi bidliet issuġġeriti għal ċerti dispożizzjonijiet tal-Proposta. Is-
suġġerimenti tagħna jikkonċernaw uħud mill-kwistjonijiet deskritti hawn fuq, u punt 
editorjali minuri ieħor. 

  

                                                        
36 Il-Ftehim Interistituzzjonali tas-16 ta’ Diċembru 2020 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill 

tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni 
f’materji baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba, kif ukoll dwar riżorsi proprji ġodda, 
inkluż pjan direzzjonali lejn l-introduzzjoni ta’ riżorsi proprji ġodda (ĠU L 433I, 22.12.2020, 
p. 28). 

37 Il-paragrafu 12 tal-Opinjoni Nru 5/2018 tagħna. 
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Konklużjoni 
39 Fil-fehma tagħna, il-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi emendat ir-Regolament 
dwar it-Tqegħid għad-Dispożizzjoni hija pass pożittiv lejn it-titjib tal-qafas legali attwali. 
Hija tifformalizza għadd ta’ prattiki eżistenti, bħall-possibbiltà li jiġu pprovduti 
pagamenti bil-quddiem (ara l-paragrafu 12) u ttejjeb sa ċertu punt il-prevedibbiltà tal-
ġestjoni tal-flus kontanti b’mod partikolari billi tipposponi d-data ta' skadenza għall-
aġġustamenti għar-riżorsi li jkunu tqegħdu għad-dispożizzjoni fis-snin finanzjarji 
preċedenti (ara l-paragrafu 13). Dan jista’ jgħin biex jitnaqqas il-piż amministrattiv. Il-
Proposta tintroduċi wkoll proċedura għas-soluzzjoni tat-tilwim li qabel ma kinitx teżisti, 
jiġifieri waħda li tipprevedi djalogu strutturat dwar l-ammonti kkontestati bil-ħsieb li 
jkun aktar faċli li jintlaħaq ftehim (ara l-paragrafu 33). 

40 Madankollu, aħna identifikajna għadd ta’ żvantaġġi. L-estensjoni tal-limiti massimi 
tal-imgħax għal pagamenti tardivi għal każijiet antiki tista’ tirriżulta f’benefiċċji 
finanzjarji għal ftit Stati Membri minħabba l-ammonti sinifikanti potenzjalment involuti 
(ara l-paragrafu 18). Il-proċeduri proposti għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar it-tqegħid 
għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji huma differenti mir-regoli stabbiliti f’regolamenti 
eżistenti oħra għar-riżorsa proprja bbażata fuq il-VAT u r-riżorsa proprja l-ġdida 
bbażata fuq l-iskart mill-imballaġġ tal-plastik mhux riċiklat (ara l-paragrafu 34). 

41 Barra minn hekk, uħud mill-emendi proposti għad-dispożizzjonijiet attwali tal-
MAR mhumiex appoġġati minn evidenza suffiċjenti, li jfisser li l-impatt tagħhom fuq l-
effiċjenza tat-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji ma jistax jiġi dimostrat. Dan 
jikkonċerna l-istabbiliment ta’ kontijiet ċentralizzati tat-teżor (ara l-paragrafu 09) u t-
tibdil tar-regoli dwar il-ġestjoni tal-ammonti irrekuperabbli tal-RPT (ara l-paragrafu 23). 
Jiddispjaċina wkoll li din il-Proposta ma tipprevedix il-fużjoni tad-dispożizzjonijiet kollha 
għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji (ara l-paragrafu 37). 
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42 Għalhekk aħna nemmnu li l-proposta leġiżlattiva tista’ tittejjeb billi:  

— tiġi kkunsidrata mill-ġdid l-introduzzjoni proposta ta’ limitu ta’ żmien ġenerali 
għat-tneħħija ta’ djun irrekuperabbli mill-kontijiet separati tal-RPT; u 

— issir reviżjoni ulterjuri tal-proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim, billi tiġi proposta 
proċedura ta’ rieżami unika għar-riżorsi proprji. 

Din l-Opinjoni ġiet adottata mill-Awla V, immexxija minn Tony Murphy, Membru tal-
Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fit-22 ta’ Settembru 2021. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Il-President 
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Anness – Il-bidliet li qed nipproponu għall-Proposta 
Il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014 sabiex tittejjeb il-prevedibbiltà 
għall-Istati Membri u biex jiġu ċċarati l-proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim meta jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali, 

dawk ibbażati fuq il-VAT u d-DNG (COM (2021) 327 final tal-25.6.2021, 2021/0161 (NLE)) 

Referenza għad-
dispożizzjonijiet 
proposti 

Il-bidliet li qed nipproponu Kummenti 

L-Artikolu 13(2)  Jenħtieġ li t-test tad-dispożizzjoni attwalment fis-
seħħ jinżamm. 

Aħna nissuġġerixxu li l-introduzzjoni tal-limitu ta’ żmien ġenerali ta’ 
10 snin għat-tneħħija ta’ djun irrekuperabbli mill-kontijiet separati tal-
RPT għandha tiġi kkunsidrata mill-ġdid (ara l-paragrafi 19 sa 24 u s-
Suġġeriment 1). 

L-Artikolu 13b 

Jenħtieġ li d-dispożizzjoni proposta tiġi abbozzata 
mill-ġdid biex tintroduċi proċedura ta’ rieżami 
unika għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar it-tqegħid 
għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji. 

Jenħtieġ li tiġi proposta proċedura ta’ rieżami unika dwar it-tqegħid 
għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji. Tali proċedura għandha tieħu 
inkunsiderazzjoni l-karatteristiċi speċifiċi ta’ sorsi individwali ta’ dħul u l-
oqfsa legali rispettivi tagħhom (ara l-paragrafi 25 sa 35 u s- 
Suġġeriment 2). 
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Il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014 sabiex tittejjeb il-prevedibbiltà 
għall-Istati Membri u biex jiġu ċċarati l-proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim meta jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali, 

dawk ibbażati fuq il-VAT u d-DNG (COM (2021) 327 final tal-25.6.2021, 2021/0161 (NLE)) 

Referenza għad-
dispożizzjonijiet 
proposti 

Il-bidliet li qed nipproponu Kummenti 

L-Artikolu 13b(2) 
“Fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi t-talba 
prevista fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika ... (...)”. 

Il-proċedura ta’ rieżami proposta tirreferi għall-RPT. Sabiex tiġi evitata 
kwalunkwe ambigwità, aħna nissuġġerixxu li jiġi speċifikat li din tirreferi 
għall-Artikolu 13(5) tal-emenda proposta għall-MAR. Bl-istess mod, il-
Kummissjoni għamlet referenza għall-Artikolu 10b(7) meta pprevediet il-
proċedura għar-riżorsa proprja bbażata fuq il-VAT fl-aħħar sentenza tal-
Artikolu 13b(2): “F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn Stat Membru u l-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 10b(7), il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika ... (...)”. Jenħtieġ li dan is-suġġeriment jinqara flimkien mal-
kummenti ta’ hawn fuq dwar l-Artikolu 13b. 
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