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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 dwar il-
metodi u l-proċedura għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji bbażati fuq l-
Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, fuq il-Mekkaniżmu ta’ Aġġustament 
tal-Karbonju fil-Fruntieri u fuq il-profitti riallokati u dwar il-miżuri biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti tal-flus kontanti, adottata fl-14 ta’ Marzu 20221; 

Wara li kkunsidrat it-talba tal-Kunsill għal opinjoni, li waslet fit-30 ta’ Marzu 2022; 

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, Euratom2; 

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 kontanti3, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE, 
Euratom) 2022/615 tal-5 ta’ April 20224; 

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 
gross5; u 

Wara li kkunsidrat l-opinjonijiet preċedenti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri6 dwar is-
sistema tar-riżorsi proprji tal-UE, b’mod partikolari l-Opinjonijiet 5/2018 u 2/2021. 

                                                      
1 COM(2022) 101 final, 2022/0071 (NLE) tal-14.3.2022. 

2 ĠU L 424, 15.12.2020, p. 1. 

3 ĠU L 168, 7.6.2014, p. 39. 

4 ĠU L 115, 13.4.2022, p. 51. 

5 ĠU L 165, 11.5.2021, p. 15. 

6 L-Opinjonijiet 2/2021 (ĠU C 402I, 5.10.2021, p. 1), 11/2020 (ĠU C 26, 22.1.2021, 
p. 1), 5/2018 (ĠU C 431, 29.11.2018, p. 1), 7/2015 (ĠU C 5, 8.1.2016, p. 1), 7/2014 
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Billi: 

(1) Id-Dokument ta’ Riflessjoni tal-Kummissjoni dwar il-futur tal-finanzi tal-UE7 
enfasizza li l-approċċ attwali għal finanzjament huwa kkumplikat iżżejjed, opak u 
mimli b’mekkaniżmi ta’ korrezzjoni kumplessi, u li fil-futur is-sistema jenħtieġ li 
tkun sempliċi, ġusta u trasparenti; 

(2) Ir-riżoluzzjoni dwar ir-riforma tas-sistema ta’ riżorsi proprji tal-UE adottata mill-
Parlament Ewropew f’Marzu 2018 enfasizzat nuqqasijiet fil-mod li bih jiġi 
ffinanzjat il-baġit tal-UE u appellat għal riformi estensivi, u appellat ukoll, b’mod 
partikolari, biex jiġu introdotti kategoriji ġodda u differenti ta’ riżorsi proprji u biex 
jitwaqqfu l-korrezzjonijiet kollha8. 

ADOTTAT L-OPINJONI LI ĠEJJA: 

  

                                                      
(ĠU C 459, 19.12.2014, p. 1), 2/2012 (ĠU C 112, 18.4.2012, p. 1), 2/2008 (ĠU C 192, 
29.7.2008, p. 1), 2/2006 (ĠU C 203, 25.8.2006, p. 50), 4/2005 (ĠU C 167, 7.7.2005, p. 1) 
u 7/2003 (ĠU C 318, 30.12.2003, p. 1). 

7 COM(2017) 358 final tat-28.6.2017. 

8 Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Marzu 2018 dwar riforma tas-sistema ta’ 
riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (2017/2053(INI)). 
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Introduzzjoni 
01 In-NextGenerationEU (“NGEU”) huwa l-fond temporanju tal-UE li jappoġġa lill-
Istati Membri biex inaqqsu l-impatt soċjoekonomiku tal-pandemija tal-COVID-19, u 
jerġgħu jaqbdu t-triq it-tajba lejn it-tkabbir sostenibbli. Taħt l-NGEU se jsiru disponibbli 
sa EUR 750 biljun f’finanzjament miġbur fuq is-swieq kapitali. Huwa meħtieġ dħul 
suffiċjenti biex ikopri r-ripagamenti tal-UE għall-appoġġ finanzjarju mhux rifondibbli li 
jkun ingħata lill-Istati Membri assoċjati mal-NGEU. Dawn ir-ripagamenti huma skedati li 
jkomplu sa tmiem l-20589. 

02 Bħala parti mill-Ftehim Interistituzzjonali (FII) taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
(QFP) 2021-202710, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu dwar pjan 
direzzjonali biex jaħdmu lejn l-introduzzjoni ta’ riżorsi proprji ġodda u suffiċjenti bil-
ħsieb li jiġi kopert ammont korrispondenti għall-infiq mistenni relatat mar-ripagamenti 
tal-NGEU. Skont il-pjan direzzjonali, il-Kummissjoni tkun tipproponi ħames riżorsi 
proprji ġodda — tlieta fl-2021 u tnejn fl-2024 — u tintroduċihom għas-snin 
finanzjarji 2023 u 2026, rispettivament. 

03 Fit-22 ta’ Diċembru 2021, il-Kummissjoni pproponiet li temenda d-Deċiżjoni dwar 
ir-Riżorsi Proprji (ORD)11 biex tintroduċi tliet kategoriji ġodda ta’ riżorsi proprji 
gradwalment mill-2023 ’il quddiem: kategorija bbażata fuq is-Sistema għall-Iskambju 
ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet riveduta tal-UE, it-tieni bbażata fuq il-Mekkaniżmu ta’ 
Aġġustament tal-Karbonju fil-Fruntieri u t-tielet ibbażat fuq is-sehem tal-profitti residwi 
li jiġu allokati lill-Istati Membri mill-intrapriżi multinazzjonali l-aktar profittabbli u kbar. 
Din il-proposta għadha ma ġietx adottata. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni għamlet impenn 
li fl-ewwel nofs tal-2022 tipproponi regoli ġodda biex tagħmel disponibbli r-riżorsi 
proprji l-ġodda. 

                                                      
9 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2020/2094 li jistabbilixxi Strument tal-Unjoni Ewropea għall-

Irkupru biex jappoġġa l-irkupru wara l-kriżi tal-COVID-19, ĠU L 433I, 22.12.2020, p. 23. 

10 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). 

11 Il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni (UE, Euratom) 2020/2053 dwar 
is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea, COM(2021) 570 final 2021/0430 (CNS). 
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04 Fl-14 ta’ Marzu 2022, il-Kummissjoni ppreżentat proposta lill-Kunsill għal 
regolament dwar il-metodi u l-proċedura għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi 
proprji bbażati fuq l-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, fuq il-
Mekkaniżmu ta’ Aġġustament tal-Karbonju fil-Fruntieri u fuq il-profitti riallokati, u dwar 
il-miżuri biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-flus kontanti (il-Proposta). Fit-
30 ta’ Marzu 2022, il-Kunsill talab lill-QEA tagħti opinjoni dwar il-Proposta. 

Previsti riżorsi proprji ġodda biex jiffinanzjaw in-
NextGenerationEU 

Riżorsa proprja bbażata fuq is-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti  
tal-Emissjonijiet tal-UE riveduta 

05 Is-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE (ETS) hija s-suq tal-
karbonju tal-UE li permezz tiegħu l-kumpaniji jixtru jew jirċievu kwoti tal-emissjonijiet. 
Il-Kummissjoni tipproponi li 25 % tad-dħul iġġenerat minn kwoti, fi ħdan l-ambitu tar-
riżorsi proprji, min-negozjar tal-emissjonijiet imur għall-baġit tal-UE. Dan jinkludi dħul 
mill-ETS attwali għal installazzjonijiet stazzjonarji u l-avjazzjoni li għalihom ikunu jiġu 
rkantati kwoti addizzjonali, kif ukoll l-estensjoni tal-ETS għat-trasport marittimu u l-
introduzzjoni ta’ skambju separat tal-emissjonijiet għat-trasport bit-triq u l-bini. 

06 Fl-ORD il-Kummissjoni pproponiet ukoll (ara l-paragrafu 03) mekkaniżmu ta’ 
solidarjetà temporanju. Il-mekkaniżmu jintroduċi kontribuzzjoni massima għal Stati 
Membri b’introjtu aktar baxx u b’intensità qawwija ta’ karbonju u kontribuzzjoni 
minima għal Stati Membri tipikament b’introjtu ogħla u b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ 
karbonju. Il-Kummissjoni tistma li r-riżorsa proprja bbażata fuq l-ETS se tiġġenera 
medja ta’ madwar EUR 12-il biljun fis-sena għall-baġit tal-UE li jkopri l-perjodu 2026-
2030. 
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Riżorsa proprja bbażata fuq il-Mekkaniżmu ta’ Aġġustament tal-Karbonju 
fil-Fruntieri 

07 Il-Mekkaniżmu ta’ Aġġustament tal-Karbonju fil-Fruntieri (CBAM) jimponi prezz 
tal-karbonju fuq l-importazzjonijiet fl-UE fejn il-produzzjoni tagħhom hija suġġetta għal 
emissjonijiet, li jikkorrispondi għal dak li kieku kien tħallas li kieku l-merkanzija kienet 
ġiet prodotta fis-Suq Uniku. L-adozzjoni tas-CBAM attwalment qiegħda taħt diskussjoni 
leġiżlattiva12. 

08 Sabiex jimpurtaw dawn il-prodotti fl-UE, l-importaturi se jkollhom jixtru 
ċertifikat CBAM. Il-prezz taċ-ċertifikati se jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-prezz tal-irkant 
medju ta’ kull ġimgħa tal-kwoti tal-ETS, espress f’euro għal kull tunnellata ta’ CO2 
emess. Il-Kummissjoni tipproponi li 75 % tad-dħul miġbur mill-Istati Membri taħt is-
CBAM imur għall-baġit tal-UE. Dan il-mekkaniżmu huwa mistenni li jibda jiġġenera dħul 
għall-baġit tal-UE wara l-perjodu tranżizzjonali ppjanat għall-perjodu 2023-2025. Huwa 
stmat li l-mekkaniżmu se jiġġenera medja ta’ madwar EUR 1 000 000 000 fis-sena għall-
baġit tal-UE fil-perjodu 2026-2030. 

Riżorsa proprja bbażata fuq is-sehem tal-profitti residwi li huma allokati 
lil Stati Membri mill-akbar intrapriżi multinazzjonali u dawk l-aktar 
profittabbli 

09 Il-Kummissjoni tipproponi li l-Istati Membri jagħmlu kontribuzzjoni nazzjonali 
għall-baġit tal-UE abbażi tas-sehem tal-profitti residwi li jiġu riallokati lill-Istati Membri 
mill-akbar intrapriżi multinazzjonali u dawk l-aktar profittabbli (MNEs). L-Istati Membri 
se jkunu eliġibbli li jirċievu sehem tal-profitti riallokati relatati mal-oġġetti jew servizzi 
pprovduti mill-MNEs li jintużaw jew jiġu kkunsmati fi ħdan il-ġuriżdizzjonijiet tagħhom. 

10 Din ir-riżorsa proprja hija bbażata fuq ir-riforma tal-qafas tat-taxxa internazzjonali 
maqbul f’Ottubru 2021 minn aktar minn 130 membru tal-Qafas Inklużiv tal-OECD/G20 
dwar l-Erożjoni tal-Bażi tat-Taxxa u t-Trasferiment tal-Profitti. Il-“Pilastru 1” ta’ dan il-
ftehim għandu l-għan li jippermetti lill-pajjiżi parteċipanti jintaxxaw sehem mill-profitti 
residwi tal-akbar MNEs fid-dinja, proposta li attwalment qed tiġi diskussa 
internazzjonalment. B’konsegwenza ta’ dan, il-Kummissjoni għadha ma adottatx 
proposta għal leġiżlazzjoni settorjali. 

                                                      
12 Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill l-istabbiliment ta’ 

mekkaniżmu ta’ aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera — COM(2021) 564 final 
2021/0214(COD). 
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11 Taħt din ir-riżorsa proprja proposta, l-Istati Membri jkunu jikkontribwixxu lejn il-
baġit tal-UE 15 % tal-proporzjon tal-profitti taxxabbli tal-MNEs li huma allokati lilhom. 
Huwa stmat li din ir-riżorsa proprja se tiġġenera bejn EUR 2.5 biljun u EUR 4 biljun fi 
dħul fis-sena għall-baġit tal-UE. 

Tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji 

12 Ir-“Regolamenti dwar it-Tqegħid għad-Dispożizzjoni”, li jikkomplementaw l-ORD, 
huma l-pilastri tas-sistema finanzjarja tal-UE. Huma jistabbilixxu l-proċeduri u d-dati ta’ 
skadenza biex ir-riżorsi proprji jsiru disponibbli għall-Kummissjoni, kif stabbilit hawn 
taħt: 

o Ir-Regolament Nru 609/2014 (MAR 1) jittratta r-Riżorsi Proprji Tradizzjonali (RPT), 
ir-riżorsi proprji bbażati fuq it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) u r-riżorsi proprji 
bbażati fuq l-Introjtu Nazzjonali Gross (ING); u 

o Ir-Regolament 2021/770 (MAR 2) ikopri r-riżorsa proprja bbażata fuq l-iskart mhux 
irriċiklat mill-imballaġġ tal-plastik. 

13 Jekk jiġu adottati, l-emendi proposti għall-ORD deskritti fil-paragrafi 05sa 11se 
jintroduċu tliet riżorsi proprji oħra fis-sistema finanzjarja tal-UE. Attwalment dawn 
qegħdin taħt diskussjoni leġiżlattiva, iżda f’dan l-istadju bikri l-Kummissjoni diġà 
ppreżentat Proposta biex tintroduċi “Regolament dwar it-Tqegħid għad-Dispożizzjoni” 
għar-riżorsi proprji l-ġodda (MARS 3) (ara l-paragrafu 04). L-Opinjoni tagħna dwar din 
il-Proposta hija ppreżentata hawn taħt. 

Il-Proposta 

14 Skont il-Kummissjoni, il-Proposta żżid arranġamenti prattiċi, inklużi miżuri ta’ 
kontroll, superviżjoni u rieżami għar-riżorsi proprji addizzjonali proposti fl-ORD 
emendata. L-istruttura tagħha tirrifletti jew tirreplika d-dispożizzjonijiet tal-MAR 1 u l-
MAR 2 rigward il-konservazzjoni ta’ dokumenti, il-kooperazzjoni amministrattiva, il-
kontijiet għar-riżorsi proprji, it-teżor u l-arranġamenti kontabilistiċi, u l-immaniġġjar 
tar-riżorsi fi flus kontanti. 

15 Il-Proposta tistabbilixxi regoli dwar it-tqegħid għad-dispożizzjoni tat-tliet riżorsi 
proprji addizzjonali. Hija tinkludi wkoll dispożizzjonijiet dwar pagamenti taħt riżerva u 
proċedura ta’ rieżami, u mgħax ripagabbli jekk ir-riżorsi proprji jkunu saru disponibbli 
tard. 
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16 Il-Kummissjoni ttenni fil-Proposta li d-dispożizzjonijiet dwar it-tqegħid għad-
dispożizzjoni tar-riżorsi kollha għandhom jingħaqdu ladarba jkun intlaħaq ftehim dwar 
il-Proposta sabiex tiġi evitata l-eżistenza parallela ta’ diversi Regolamenti (MAR 1, 
MAR 2 u MAR 3), u biex tiġi żgurata l-koerenza ġuridika f’konformità mal-aġenda għal 
Regolamentazzjoni Aħjar tal-UE13. 

                                                      
13 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Regolazzjoni aħjar: Ningħaqdu 
flimkien biex nagħmlu liġijiet aħjar, COM(2021) 219 final tad-29.4.2021. 



 11 

 

Osservazzjonijiet 

Kummenti ġenerali 

17 Bl-eċċezzjoni tal-komponent prinċipali tar-riżorsa proprja bbażata fuq l-ETS, il-
leġiżlazzjoni settorjali għar-riżorsi proprji l-ġodda stabbilita fil-Proposta għadha mhix 
approvata. Il-proċess leġiżlattiv biex l-ETS tiġi estiża biex tkopri l-emissjonijiet mit-
trasport marittimu u t-trasport bit-triq u mill-bini, u biex jiġi adottat is-CBAM, għadu 
ma ġiex iffinalizzat. Il-bażi għall-kalkolu tal-profitti residwi li jiġu allokati lill-Istati 
Membri mill-akbar MNEs u dawk l-aktar profittabbli għadha ma ġietx stabbilita, lanqas. 
Billi attwalment għadu għaddej ix-xogħol fuq il-Konvenzjoni Multilaterali biex jiġi 
implimentat il-Qafas Inklużiv tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp 
Ekonomiċi (OECD) u l-G20 dwar l-Erożjoni tal-Bażi tat-Taxxa u t-Trasferiment tal-
Profitti14, il-Kummissjoni ħabbret li se tippreżenta proposta għal Direttiva tal-Kunsill 
matul l-2022. 

18 B’riżultat ta' dan, il-Kummissjoni għadha ma stabbilietx proċeduri interni biex 
timmaniġġja r-riżorsi proprji l-ġodda proposti. Dawn jinkludu l-proċeduri għall-kalkolu, 
l-istabbiliment u l-irkupru tad-dħul. In-nuqqas ta’ informazzjoni disponibbli dwar il-
funzjonament ta’ dawn il-proċessi jirrestrinġi l-ambitu ta’ din l-Opinjoni. 

19 Fil-passat irrappurtajna li s-sistema ta’ riżorsi proprji hija kumplessa u nieqsa mit-
trasparenza15. B'segwitu għall-emenda proposta fl-ORD mill-Kummissjoni li żżid tliet 
riżorsi proprji ġodda, il-Proposta tintroduċi settijiet speċifiċi ta’ regoli u metodi biex 
dawn jitqiegħdu għad-dispożizzjoni. Dawn ir-regoli u l-metodi huma differenti minn 
dawk li japplikaw għar-riżorsi proprji eżistenti (ara l-paragrafi 21 sa 38). Għalhekk, fil-
fehma tagħna, is-sistema finanzjarja tal-UE għadha kumplessa. 

                                                      
14 Statement on a two-pillar solution to address the tax challenges arising from the 

digitalisation of the economy, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, it-
8 ta’ Ottubru 2021. 

15 Fl-Opinjoni 2/2012 u l-Opinjoni 2/2006, esprimejna tħassib dwar il-kumplessità u n-nuqqas 
ta’ trasparenza tas-sistemi attwali (u preċedenti) ta’ riżorsi proprji għall-finanzjament tal-
baġit tal-UE. 
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Kummenti speċifiċi 

20 Minbarra l-punti mqajma hawn fuq, nagħmlu kummenti speċifiċi dwar il-kapitoli li 
ġejjin tal-Proposta (b’referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti): 

(a) Dispożizzjonijiet ġenerali (l-Artikoli 1 sa 4 proposti); 

(b) Kontabbiltà għar-riżorsi proprji (l-Artikoli 5 u 6 proposti); 

(c) Kalkolu tar-riżorsi proprji (l-Artikoli 7 u 9 proposti); 

(d) Disponibbiltà tar-riżorsi proprji (l-Artikoli 10 sa 17 proposti); 

(e) Pagamenti taħt proċedura ta’ riżerva u ta’ rieżami (l-Artikoli 18 u 19 proposti); 

(f) Dispożizzjonijiet finali (l-Artikoli 21 u 22 proposti). 

Dispożizzjonijiet ġenerali 

21 Il-Kummissjoni tipproponi li jenħtieġ li l-perjodu għall-konservazzjoni tad-
dokumenti ta’ sostenn ikun ta’ tliet snin għar-riżorsa proprja bbażata fuq l-ETS u 
ħames snin għar-riżorsi proprji bbażati fuq is-CBAM u fuq il-profitti riallokati16. Ir-riżorsi 
proprji eżistenti l-oħra diġà għandhom perjodi differenti għall-konservazzjoni tad-
dokumenti: tliet snin għall-RPT, erba’ snin għar-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u fuq l-
ING, u ħames snin għar-riżorsa proprja bbażata fuq l-iskart mhux irriċiklat mill-
imballaġġ tal-plastik. Għalkemm osservajna li l-perjodi proposti għall-konservazzjoni 
tad-dokumenti ta’ sostenn ivarjaw, nilqgħu il-fatt li huma konsistenti mad-data ta' 
skadenza għall-korrezzjoni ta’ kull riżorsa proprja (ara l-paragrafu 32). 

                                                      
16 L-Artikolu 2 tal-Proposta. 
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Kontijiet għar-riżorsi proprji 

22 Fir-rigward tal-entrata tar-riżorsi proprji fil-kontijiet, il-Proposta tipprevedi snin 
ta’ referenza differenti biex jintużaw għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet għal 
kwalunkwe baġit partikolari (ara l-Istampa 1): 

o is-sena baġitarja fil-każ tar-riżorsa proprja bbażata fuq l-ETS17;  

o sentejn qabel is-sena baġitarja għar-riżorsa propja bbażata fuq is-CBAM18; u 

o tliet snin qabel is-sena baġitarja fil-każ tar-riżorsa propja bbażata fuq il-profitti 
riallokati19. 

Stampa 1 – Perjodu ta’ kalkolu għar-riżorsi proprji differenti 

 
* Il-kontribuzzjonijiet tal-ETS huma bbażati fuq ċifri finali, iżda l-aġġustamenti għall-mekkaniżmu ta’ 
solidarjetà temporanju (ara l-paragrafu 06) huma bbażati fuq previżjonijiet. 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2021/770, ir-Regolament tal-Kunsill (UE, 
Euratom) Nru 609/2014 u l-Proposta. 

23 Filwaqt li l-approċċ propost għar-riżorsa proprja bbażata fuq l-ETS huwa simili 
għal dak użat għall-RPT, l-approċċ propost għar-riżorsi proprji bbażati fuq is-CBAM u 
fuq il-profitti riallokati jissepara s-sena referenzjarja għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet 
nazzjonali mis-sena li fiha huma meħtieġa għall-baġit tal-UE. Dan ifisser li l-

                                                      
17 L-Artikoli 5(3) u 7(1) tal-Proposta. 

18 L-Artikoli 5(4) u 8 tal-Proposta. 

19 L-Artikoli 5(5) u 9 tal-Proposta. 

sena N-3 N-2 N-1 N N+1

Profitti riallokati CBAM RPT

VAT

ING

Skart mhux irriċiklat
mill-plastik

Perjodu użat bħala bażi 
għall-kalkolu 

tal-kontribuzzjoni għas-sena N

Kontribuzzjoni għas-sena N 
ibbażata fuq ċifri finali

Kontribuzzjoni għas-sena N 
ibbażata fuq previżjonijiet, 
korretti fis-snin ta’ wara

BA
Ġ

IT

ETS *
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kontribuzzjoni tal-Istati Membri lejn il-baġit tal-UE mhijiex marbuta mas-sena 
referenzjarja partikolari li fiha jrid jiġi ffinanzjat l-infiq. 

24 L-approċċ għar-riżorsi proprji bbażati fuq is-CBAM u fuq il-profitti riallokati 
jiddevja mill-approċċi eżistenti użati għar-riżorsi proprji attwalment operazzjonali u r-
riżorsa proprja proposta bbażata fuq l-ETS. Ir-riżorsi proprji bbażati fuq l-ING, fuq il-VAT 
u fuq l-iskart mhux irriċiklat mill-imballaġġ tal-plastik huma kollha bbaġitjati fuq il-bażi 
ta’ previżjonijiet tal-ammonti għas-sena baġitarja. Dawn jiġu stabbiliti bil-quddiem u 
mbagħad aġġustati fis-snin ta’ wara (permezz tal-mekkaniżmu ta’ bilanċi u 
aġġustamenti għall-bilanċi). Madankollu, nirrikonoxxu li l-metodu propost għar-riżorsi 
proprji bbażati fuq is-CBAM u fuq il-profitti riallokati jżid il-prevedibbiltà. Dan jista’ 
wkoll inaqqas il-piż amministrattiv involut fl-immaniġġjar tar-riżorsi proprji, minħabba 
li ma hemmx ħtieġa ta’ proċedura ta’ bilanċ fi snin futuri. 

Kalkolu tar-riżorsi proprji 

25 Il-metodi proposti għall-kalkolu tat-tliet riżorsi proprji l-ġodda20 jiddependu ħafna 
fuq l-approvazzjoni tal-emenda għall-ORD proposta mill-Kummissjoni, l-approvazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni settorjali li tinsab taħt diskussjoni leġiżlattiva jew li se tiġi proposta, u l-
iżvilupp ta’ proċeduri għall-immaniġġjar tagħhom (ara l-paragrafi 17 u 18). Għalhekk, 
ma nistgħux inwettqu valutazzjoni komprensiva tad-dispożizzjonijiet proposti għall-
kalkolu ta’ dawn is-sorsi ġodda ta’ dħul. 

Tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji 
Twaqqit għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji 

26 Il-Kummissjoni tipproponi li dawn ir-riżorsi proprji l-ġodda jsiru disponibbli fl-
ewwel jum tax-xogħol tax-xahar: 

o ir-riżorsa proprja bbażata fuq l-ETS se ssir disponibbli fl-ewwel jum tax-xogħol tat-
tieni xahar wara x-xahar li matulu ġie stabbilit l-intitolament21; 

                                                      
20 L-Artikoli 7 sa 9 tal-Proposta. 

21 L-Artikolu 11 tal-Proposta. 
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o ir-riżorsa proprja bbażata fuq il-profitti riallokati se ssir disponibbli fl-ewwel jum 
tax-xogħol ta’ kull xahar (l-ammonti għandhom ikunu wieħed minn tnax tad-
dikjarazzjoni mibgħuta mill-Istati Membri fis-sena preċedenti)22; 

o għar-riżorsa proprja bbażata fuq is-CBAM, il-fondi se jsiru disponibbli kull sena fl-
ewwel ġurnata tax-xogħol ta’ Frar23. 

27 Ir-riżorsi proprji eżistenti jsiru disponibbli wkoll fl-ewwel jum tax-xogħol ta’ kull 
xahar (bl-eċċezzjoni tal-RPT, li jsiru disponibbli fl-ewwel jum tax-xogħol wara d-19-
il jum tat-tieni xahar wara x-xahar li matulu ġie stabbilit l-intitolament). Aħna nilqgħu l-
allinjament tat-twaqqit għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji. 

Ibbilanċjar, korrezzjonijiet u aġġustamenti 

28 Il-Proposta tinkludi eżerċizzju ta’ bbilanċjar tal-“ammont totali ta’ aġġustament”24 
mar-riżorsa proprja bbażata fuq l-ETS25. Dan l-eżerċizzju għandu l-għan li jinkorpora l-
aktar data reċenti dwar l-ING u l-ETS sabiex fi snin sussegwenti jaġġusta l-
kontribuzzjonijiet li l-Istati Membri jkunu għamlu f’sena partikolari. Il-Kummissjoni tkun 
tinforma lill-Istati Membri sal-1 ta’ Frar bir-riżultati ta’ dan l-eżerċizzju ta’ bbilanċjar, u 
kull Stat Membru jkun idaħħal l-ammont nett li jirriżulta minn fil-kontijiet fl-ewwel jum 
tax-xogħol ta’ Marzu tas-sena ta’ wara. 

29 Il-Proposta tistabbilixxi wkoll dispożizzjonijiet għall-korrezzjoni u l-aġġustament 
tar-riżorsi proprji bbażati fuq is-CBM26 u fuq il-profitti riallokati27. Dawn il-
korrezzjonijiet u l-aġġustamenti se jimmodifikaw il-kontribuzzjonijiet magħmula f’sena 
partikolari, u jiġu rreġistrati fid-dikjarazzjoni għas-sena ta’ wara. Għar-riżorsa proprja 
bbażata fuq is-CBAM, l-Istati Membri se jagħmlu disponibbli l-ammonti tal-
aġġustamenti partikolari fl-ewwel jum tax-xogħol ta’ Frar tas-sena ta’ wara s-sena li 
fiha kull Stat Membru jkun bagħat id-dikjarazzjoni annwali tiegħu. Għar-riżorsa proprja 
bbażata fuq il-profitti riallokati, l-aġġustamenti jkunu jsiru disponibbli f’porzjon ta’ 
wieħed minn tnax, fl-ewwel jum tax-xogħol ta’ kull xahar, fis-sena ta’ wara s-sena li fiha 
kull Stat Membru jkun bagħat id-dikjarazzjoni annwali tiegħu. Id-dispożizzjoni proposta 

                                                      
22 L-Artikolu 15 tal-Proposta. 

23 L-Artikolu 13 tal-Proposta. 

24 L-Artikolu 7(4) tal-Proposta. 

25 L-Artikolu 12 tal-Proposta. 

26 L-Artikolu 14 tal-Proposta. 

27 L-Artikolu 16 tal-Proposta. 
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ma tindikax meta jenħtieġ li l-Kummissjoni tinforma lill-Istati Membri b’dawn il-
korrezzjonijiet u l-aġġustamenti, bil-ħsieb li tinkludihom fejn meħtieġ fid-dikjarazzjoni 
annwali li jmiss. L-istabbiliment ta’ data ta' skadenza jkun itejjeb aktar il-prevedibbiltà 
għall-Istati Membri. 

30 Il-proċeduri proposti jvarjaw f’xi aspetti minn dawk il-proċeduri li japplikaw għar-
riżorsi proprji eżistenti. Għar-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u fuq l-ING, ir-riżultati tal-
eżerċizzju ta’ bbilanċjar, li jinkludi xi korrezzjonijiet, jiġu nnotifikati mill-Kummissjoni 
sal-1 ta’ Frar, u kull Stat Membru jdaħħal l-ammont nett fil-kontijiet fl-ewwel jum tax-
xogħol ta’ Marzu tas-sena ta’ wara. Għar-riżorsa proprja bbażata fuq l-iskart mhux 
irriċiklat mill-imballaġġ tal-plastik, l-ammonti se jsiru disponibbli fl-ewwel jum tax-
xogħol ta’ Ġunju tal-istess sena. 

31 Għalkemm nirrikonoxxu li l-bilanċi għall-previżjonijiet, u l-korrezzjonijiet u l-
aġġustamenti għad-dħul miġbur jistgħu jsegwu regoli differenti, kollha għandhom l-
istess objettiv, li jirrevedu l-ammonti ta’ riżorsi proprji li jkunu saru disponibbli fi snin 
preċedenti. Għalhekk aħna nemmnu li hemm lok għal armonizzazzjoni sabiex tonqos il-
kumplessità. 

Data ta' skadenza għall-korrezzjonijiet 

32 Il-Kummissjoni tipproponi li tibdil fir-riżorsa proprja bbażata fuq l-ETS ikun jista’ 
jsir biss sal-31 ta’ Diċembru tat-tielet sena wara s-sena inkwistjoni28. Din hija l-istess 
data ta’ skadenza bħal dik għall-RPT. Għar-riżorsi proprji bbażati fuq is-CBAM u fuq il-
profitti riallokati, id-data ta' skadenza proposta għal tibdil hija l-31 ta’ Lulju tal-ħames 
sena29. Fit-Tabella 1, aħna nqabblu d-dati ta’ skadenza tal-korrezzjonijiet għar-riżorsi 
proprji proposti u dawk eżistenti. Kull riżorsa proprja għandha data ta' skadenza 
differenti, li kif tintemm ma jista’ jittieħed inkunsiderazzjoni l-ebda tibdil għall-
iskopijiet ta’ riżorsi proprji. Anke jekk dawn id-differenzi jistgħu jiġu ġġustifikati sa ċertu 
punt mill-karatteristiċi speċifiċi ta’ kull riżorsa proprja, nemmnu li hemm lok għal 
allinjament aħjar tad-dati ta' skadenza biex isiru l-korrezzjonijiet. 

                                                      
28 L-Artikolu 6 tal-Proposta. 

29 L-Artikoli 14(3) u 16(3) tal-Proposta. 
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Tabella 1 – Data ta' skadenza għall-korrezzjonijiet (preskrizzjoni)  
għar-riżorsi proprji differenti 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2021/770, ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE, Euratom) Nru 1553/1989, ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom), Nru 699/2014 u l-Proposta. 

Imgħax fuq ammonti li jkunu saru disponibbli tard 

33 L-imgħax pagabbli fuq ammonti li jkunu saru disponibbli tard jiġi kkalkulat skont l-
approċċ stipulat fl-MAR 1, inkluż soll ta’ EUR 1 000 li taħtu l-irkupru tal-imgħax jiġi 
rrinunzjat30. Nilqgħu l-fatt li dan jirrifletti l-valur stabbilit għar-riżorsi proprji bbażati fuq 
l-RPT u fuq il-VAT, iżda nosservaw li s-soll għar-rinunzja tal-irkupru tal-imgħax fuq 
ammonti li jkunu saru disponibbli tard, b’rabta mar-riżorsa proprja bbażata fuq l-iskart 
mhux irriċiklat mill-imballaġġ tal-plastik, huwa ta’ EUR 500 biss31. 

                                                      
30 L-Artikolu 17 tal-Proposta. 

31 Ara l-Artikolu 11(3) tar-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-

Tip ta’ riżorsa proprja Bażi ġuridika
Data ta’ skadenza 

għall-korrezzjonijiet

Riżorsa proprja bbażata fuq 
l-iskart mhux irriċiklat

mill-imballaġġ tal-plastik

Riżorsa proprja bbażata
fuq il-VAT

RPT

Riżorsa proprja bbażata fuq l-ING

Riżorsa proprja bbażata fuq l-ETS

Riżorsa proprja bbażata
fuq is-CBAM

Riżorsa proprja bbażata fuq 
il-profitti riallokati

Regolament 2021/770 
(MAR2)

Regolament 
Nru 1553/1989

Regolament 
Nru 609/2014 

(MAR1)

Regolament 609/2014 
(MAR1)

Proposta (l-Artikolu 6)

Proposta (l-Artikolu 14)

Proposta (l-Artikolu 16)

31 ta’ Lulju
tal-ħames sena 

31 ta’ Lulju
tar-raba’ sena 

31 ta’ Diċembru
tat-tielet sena 

30 ta’ Novembru
tar-raba’ sena 

31 ta’ Diċembru
tat-tielet sena 

31 ta’ Lulju
tal-ħames sena 

31 ta’ Lulju
tal-ħames sena 
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Pagamenti taħt proċedura ta’ riżerva u ta’ rieżami 

34 Pagament taħt riżerva huwa permess biss fil-każijiet tar-riżorsi proprji bbażati fuq 
is-CBAM u fuq il-profitti riallokati32. Dawn il-proċeduri jeżistu wkoll għall-RPT u għar-
riżorsa proprja bbażata fuq il-VAT. Madankollu, nosservaw li għar-riżorsi proprji bbażati 
fuq l-ETS, fuq l-ING u fuq l-iskart mhux irriċiklat mill-imballaġġ tal-plastik, ir-regola 
eżistenti u dik proposta ma jipprevedux din il-possibbiltà. 

35 Il-Proposta tindika li l-proċedura ta’ rieżami tapplika għar-riżorsi proprji bbażati 
fuq is-CBAM u fuq il-profitti riallokati33. Din hija simili ħafna għall-proċedura tal-RPT, li 
ġiet introdotta reċentement mill-MAR 134. Madankollu, din il-proċedura hija differenti 
minn dawk stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) 1553/89 għar-riżorsa 
proprja bbażata fuq il-VAT u fil-MAR 2 għar-riżorsa proprja bbażata fuq l-iskart mhux 
irriċiklat mill-imballaġġ tal-plastik. Barra minn hekk, nosservaw li l-Kummissjoni ma 
pproponietx li tintroduċi proċedura ta’ rieżami għar-riżorsa proprja bbażata fuq l-ETS. 
Fit-Tabella 2, nippreżentaw analiżi komparattiva tar-rieżamijiet applikabbli għar-riżorsi 
proprji proposti u dawk eżistenti. 

                                                      
riżorsa proprja, fuq il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti, u fuq ċerti aspetti tar-
riżorsa proprja bbażata fuq id-dħul nazzjonali gross. 

32 L-Artikolu 18 tal-Proposta. 

33 L-Artikolu 19 tal-Proposta. 

34 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2022/615 tal-5 ta April 2022 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 l-ING, ĠU L 115, 13.4.2022, p. 51. 
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Tabella 2 – Tqabbil bejn il-proċeduri ta’ rieżami għar-riżorsi proprji taħt l-
atti ġuridiċi eżistenti u dawk taħt il-Proposta 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2021/770, ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE, Euratom) Nru 1553/1989, ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom), Nru 699/2014 u l-Proposta. 

36 Fl-Opinjoni 2/2021, aħna ssuġġerejna li tiġi proposta proċedura unika ta’ rieżami 
għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji, billi l-eżistenza ta’ proċeduri 
differenti ta’ rieżami jagħmlu s-sistema għall-finanzjament tal-UE aktar kumplessa. 
Inmantnu din il-pożizzjoni u ntennu li “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, il-karatteristiċi speċifiċi ta’ sorsi individwali ta’ dħul u l-oqfsa legali 
rispettivi tagħhom”35. 

                                                      
35 Ara s-Suġġeriment 2 tal-Opinjoni 2/2021. 

Tip ta’ 
riżorsa proprja Bażi ġuridika

Riżorsa proprja bbażata 
fuq l-iskart mhux 

irriċiklat mill-imballaġġ 
tal-plastik

Riżorsa proprja 
bbażata fuq il-VAT

RPT

Riżorsa proprja 
bbażata fuq l-ING

Riżorsa proprja 
bbażata fuq l-ETS

Riżorsa proprja 
bbażata fuq is-CBAM

Riżorsa proprja 
bbażata fuq il-

profitti riallokati

Regolament 2021
/770 (MAR2)

Regolament 
Nru 1553/1989

Regolament 
Nru 609/2014 

(MAR1)

Regolament 
Nru 609/2014 

(MAR1)

Proposta

Proposta

Proposta

L-ebda proċedura ta’ rieżami 
prevista

L-ebda proċedura ta’ rieżami 
prevista

Il-proċedura 
tintemm b’deċiżjoni 

tal-Kummissjoni

Possibbiltà għall-Istat 
Membru biex iressaq 

rikors għal 
annullament quddiem 

il-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea 

(QtĠUE)

Possibbiltà għall-
Istat Membru biex 
iressaq rikors għal 

arrikkiment
indebitu quddiem 

il-QĠUE
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Dispożizzjonijiet finali 

37 Il-Kummissjoni tipproponi li r-regolament attwali japplika mill-1 ta’ Jannar 2023. 
Madankollu, id-dispożizzjonijiet dwar id-dħul fis-seħħ tar-riżorsa proprja bbażata fuq il-
profitti riallokati se japplikaw mid-data tal-applikazzjoni ta’ direttiva li għad trid tiġi 
ppreparata u approvata, jew mill-jum li fih tidħol fis-seħħ il-Konvenzjoni Multilaterali, 
skont liema minnhom tkun l-aktar tard36. Dan joħloq inċertezza dwar meta se jibdew 
jidhru l-effetti ta’ din ir-riżorsa proprja. 

38 Barra minn hekk, nosservaw li l-bidliet proposti għad-Direttiva dwar l-ETS (ara l-
paragrafu 05) u għal-leġiżlazzjoni settorjali tas-CBAM (ara l-paragrafu 07) jistgħu ma 
jiġux approvati sal-1 ta’ Jannar 2023, u dan għandu mnejn idewwem l-applikazzjoni tar-
riżorsi proprji assoċjati, u jkollu impatt sinifikanti fuq il-baġits tal-Istati Membri 
minħabba li l-kontribuzzjonijiet nazzjonali jiġu kkalkulati retroattivament meta tidħol 
fis-seħħ l-ORD. 

                                                      
36 L-Artikolu 22 tal-Proposta. 
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Emendi proposti għall-Proposta 
39 Fl-Anness, aħna nippreżentaw bidliet żgħar issuġġeriti għall-Proposta u kummenti 
dwar punt speċifiku li jikkonċernaha. Ma nissuġġerixxu l-ebda emenda fejn ivarjaw ir-
regoli għat-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ riżorsi proprji ġodda, meta mqabbla ma dawk 
li japplikaw għar-riżorsi proprji eżistenti bbażati fuq l-RPT, fuq l-ING, fuq il-VAT u fuq l-
iskart mhux irriċiklat mill-imballaġġ tal-plastik. 
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Konklużjonijiet 

Progress li sar fl-introduzzjoni ta’ riżorsi proprji ġodda 

40 Nilqgħu l-Proposta li l-Kummissjoni adottat bħala parti mill-pjan direzzjonali lejn  
l-introduzzjoni ta’ riżorsi proprji ġodda, inkluż fil-FII taħt il-QFP 2021-2027. Hija tuża 
struttura li tirrifletti l-MAR 1 u l-MAR 2 (ara l-paragrafu 14), u b’hekk se tagħmilha aktar 
faċli biex jiġu kkonsolidati r-regoli dwar it-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji 
fil-futur. 

41 Nieħdu nota tal-approċċi u l-metodi l-ġodda proposti mill-Kummissjoni għat-
tfassil tas-sorsi l-ġodda ta’ dħul, b’mod partikolari fir-rigward tal-kalkolu tar-riżorsi 
proprji bbażati fuq is-CBAM u fuq il-profitti riallokati, li jużaw data reali minflok 
previżjonijiet, u b'hekk jevitaw il-ħtieġa għal ibbilanċjar (ara l-paragrafu 24). Fil-fehma 
tagħna, dawn jgħinu biex tiżdied il-prevedibbiltà, u jistgħu jnaqqsu l-piż amministrattiv 
tal-immaniġġjar tar-riżorsi proprji. 

Ħtieġa ta’ aktar konsistenza fir-regoli għall-immaniġġjar tar-
riżorsi proprji 

42 Aħna nosservaw li r-regoli li tintroduċi l-Proposta għall-immaniġġjar tar-riżorsi 
proprji mhumiex dejjem konsistenti ma’ dawk stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (UE, 
Euratom) Nru 609/2014 (applikabbli għar-riżorsa proprja bbażati fuq l-RPT, fuq l-ING u 
fuq il-VAT), ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom 2021/770 (applikabbli għar-riżorsa 
proprja bbażata fuq l-iskart mhux irriċiklat mill-imballaġġ tal-plastik), u r-Regolament 
tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1553/89 (applikabbli għar-riżorsa proprja bbażata fuq il-
VAT). 

43 Għalkemm nosservaw il-karatteristiċi speċifiċi tar-riżorsi proprji proposti l-ġodda, 
aħna tal-fehma li huwa possibbli li jkun hemm aktar allinjament f’termini tas-snin ta’ 
referenza użati biex jiġu kkalkulati (ara l-paragrafi 22 sa 24), il-proċessi ta’ bbilanċjar u 
l-aġġustament tagħhom (ara l-paragrafi 28 sa 31), id-dati ta' skadenza għall-
korrezzjonijiet (ara l-paragrafu 32), is-soll għar-rinunzja tal-imgħax fuq pagamenti li 
jkunu saru tard (ara l-paragrafu 33), u l-proċeduri ta’ rieżami (ara l-paragrafi 35 u 36). 
Nissuġġerixxu li l-Kummissjoni tqis il-possibbiltà li tnaqqas id-differenzi bejn ir-regoli 
kemm jista’ jkun, sa mhux aktar tard mill-fużjoni tal-MAR 1, il-MAR 2 u l-MAR 3. 
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Ħtieġa li r-regoli kollha għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-
riżorsi proprji jkunu kkonsolidati f’att leġiżlattiv wieħed 

44 Fil-Proposta tagħha, il-Kummissjoni tadotta l-fehma li jenħtieġ li d-
dispożizzjonijiet kollha dwar it-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji jingħaqdu 
fil-futur meta jintlaħaq ftehim dwar sorsi ġodda ta’ dħul. Għalkemm nieħdu nota ta’ 
dan l-objettiv, nosservaw ukoll li l-fużjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet kollha għadha 
ma ġietx proposta. Intennu li att leġiżlattiv wieħed b’sett komprensiv ta’ 
dispożizzjonijiet dwar it-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji jkun jagħmel is-
sistema aktar sempliċi u trasparenti37. Inħeġġu lill-Kummissjoni biex tipproponi li r-
regoli kollha jiġu kkonsolidati f’“Regolament dwar it-Tqegħid għad-Dispożizzjoni” 
wieħed. 

Dettalji insuffiċjenti biex issir valutazzjoni xierqa 

45 Anke jekk l-osservazzjonijiet tagħna huma bbażati fuq informazzjoni pubblika u 
data oħra miġbura mingħand il-Kummissjoni, il-Proposta hija bbażata fil-biċċa l-kbira 
fuq il-proposti tal-Kummissjoni għal leġiżlazzjoni settorjali tal-UE jew fuq xogħol 
preparatorju li wassal għal dawn il-proposti (ara l-paragrafu 17). Dawn huma 
dokumenti ewlenin li jippermettulna noħorġu Opinjoni infurmata tajjeb, kif meħtieġ 
mill-Artikolu 322(2) TFUE. 

46 Billi dawn ir-riżorsi proprji ġodda huma element importanti tas-sistema 
finanzjarja tal-UE, napprezzaw li kieku l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jerġgħu 
jikkonsultawna meta dettalji sħaħ ikunu disponibbli dwar il-funzjonament tar-riżorsi 
proprji bbażati fuq is-CBAM u r-riżorsi proprji bbażati fuq il-profitti riallokati. 

Din l-Opinjoni ġiet adottata mill-Awla V, immexxija mis-Sur Tony Murphy, Membru tal-
Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-5 ta’ Lulju 2022. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 Il-President   

                                                      
37 Il-paragrafu 12 tal-Opinjoni 5/2018 u l-paragrafu 37 tal-Opinjoni 2/2021. 
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Anness 

Il-bidliet issuġġeriti tagħna għall-Proposta u l-kummenti tagħna 
dwarha 

Test tal-proposta Bidla ssuġġerita Kumment 

L-Artikolu 5(5) 

“Kull Stat Membru 
għandu jibgħat lill-
Kummissjoni sal-
31 ta’ Lulju ..., ikkalkulat 
skont l-Artikolu 15, ..." 

 

Kull Stat Membru għandu 
jibgħat lill-Kummissjoni 
sal-31 ta’ Lulju ..., 
ikkalkulat skont l-
Artikolu 159, ...” 

 

It-test tal-Proposta fih 
referenza skorretta għall-
Artikolu rilevanti. 
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