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DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL
Li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta’ Novembru 2013 dwar lassoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea (“Deċiżjoni
dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea”)
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI
1.

KUNTEST TAL-PROPOSTA

•

Raġunijiet u għanijiet tal-proposta

L-għan tal-proposta huwa li temenda l-Anness VI tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE1
dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej (PTEE) mal-Unjoni Ewropea. Lemenda hija meħtieġa għall-applikazzjoni tas-sistema tal-esportaturi rreġistrati (REX) għaċċertifikazzjoni tal-oriġini.
Il-Pajjiżi u Territorji Extra-Ewropej (PTEE) ilhom assoċjati mal-Unjoni Ewropea (UE) minn
meta daħal fis-seħħ it-Trattat ta’ Ruma. Dawn il-25 gżira li jinsabu fir-reġjuni tal-Atlantiku, lAntartiku, l-Artiku, il-Karibew, l-Oċean Indjan u l-Paċifiku2 mhumiex pajjiżi sovrani iżda
huma dipendenti fuq erba’ Stati Membri tal-UE, jiġifieri d-Danimarka, Franza, ir-Renju Unit
u n-Netherlands.
B’mod ġenerali, il-PTEE jgawdu minn awtonomija wiesgħa, li tkopri oqsma bħall-affarijiet
ekonomiċi, is-suq tax-xogħol, is-saħħa pubblika, l-affarijiet interni u d-dwana. Id-difiża u laffarijiet barranin jibqgħu prinċipalment taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri. Il-PTEE
mhumiex parti mit-territorju doganali tal-Unjoni u ma jiffurmawx parti mis-suq intern.
Għaldaqstant, il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni ma tapplikax għalihom. Bħala ċittadini tal-Istati
Membri tal-UE li magħhom il-pajjiżi u t-territorji tagħhom huma marbutin
kostituzzjonalment, l-abitanti tal-PTEE għandhom iċ-ċittadinanza tal-UE.
Abbażi tal-Artikolu 198 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-għan
ġenerali tal-assoċjazzjoni huwa li tippromovi l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-PTEE u li
tistabbilixxi relazzjonijiet ekonomiċi mill-qrib bejnhom u l-Unjoni kollha kemm hi.
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill EU/2013/755 tal-25 ta’ Novembru 2013 li daħlet fis-seħħ fl-1 ta’
Jannar 2014 – id-Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea – tkopri r-relazzjonijiet bejn
il-PTEE (inkluża Greenland), l-Istati Membri marbutin magħhom u l-Unjoni Ewropea. Din
tiddeskrivi r-relazzjoni speċjali li għandhom il-PTEE mal-Unjoni u l-qafas legali speċifiku li
japplika għalihom, abbażi ta’ tliet pilastri ewlenin, jiġifieri dak tal-politika, il-kummerċ u lkooperazzjoni.
Għall-kummerċ fil-merkanzija, il-prodotti li joriġinaw mill-PTEE jibbenefikaw minn
importazzjoni fl-Unjoni ħielsa mid-dazji u mill-kwoti, skont l-Artikoli 43 u 44 OAD.
L-Anness VI tad-Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea jiddefinixxi l-“prodotti
oriġinarji” u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva bejn l-UE u l-PTEE. Fih
dispożizzjonijiet li għandhom l-għan li jimplimentaw is-sistema REX għaċ-ċertifikazzjoni taloriġini mill-1 ta’ Jannar 2017.
L-Artikolu 58 tal-Anness VI jipprevedi t-twaqqif ta’ bażi tad-data tal-esportaturi rreġistrati
mill-Kummissjoni. Dan jaqra kif ġej: “Il-Kummissjoni twaqqaf bażi tad-data elettronika talesportaturi rreġistrati abbażi tal-informazzjoni fornuta mill-awtoritajiet governattivi talPTEE u l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri.”
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Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta’ Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u tterritorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea (“Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea”), ĠU
L 344, p. 1, 19.12.2013.
Ara l-Anness II TFUE.
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L-Artikolu 63(1) tal-Anness VI jipprevedi deroga għall-implimentazzjoni taddispożizzjonijiet li japplikaw għas-sistema REX: “Il-Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjonijiet li
jippermettu l-applikazzjoni tal-Artikoli 21 sa 35 u l-Artikoli 54, 55 u 56 ta’ dan l-Anness fuq
esportazzjonijiet minn PTEE wieħed jew diversi minnhom wara l-1 ta’ Jannar 2017.”
Il-PTEE ma kinux lesti mill-1 ta’ Jannar 2017 biex japplikaw is-sistema REC kif previst flAnness VI tal-OAD. Għaldaqstant, f’konformità mal-Artikolu 63(2) tal-Anness VI tadDeċiżjoni 2013/755/UE permezz ta’ ittri indirizzati lill-Kummissjoni, il-PTEE kollha talbu
deroga ta’ tliet snin. Fid-29 ta’ Novembru 2016, il-Kummissjoni adottat id-Deċiżjoni ta’
Implimentazzjoni (UE) 2016/20933 li pposponiet id-data tat-twaqqif tas-sistema REX għallPTEE għall-1 ta’ Jannar 2020.
Dan ifisser li mill-1 ta’ Jannar 2020, il-PTEE jridu japplikaw is-sistema REX kif previst skont
l-OAD attwali.
Fl-10 ta’ Marzu 2015, permezz tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni Nru 2015/4284, ilKummissjoni emendat ir-regoli ta’ oriġini li jirrigwardaw is-sistema REX tas-Sistema
Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP) stabbilita permezz tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93.
Fl-24 ta’ Novembru 2015, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE)
2015/24475, fejn ġew trasferiti r-regoli ġenerali kollha għall-implimentazzjoni tal-Kodiċi
Doganali tal-Unjoni, fosthom id-dispożizzjonijiet li jindirizzaw is-sistema REX tas-SĠP.
Minħabba f’hekk, id-dispożizzjonijiet fl-Anness VI tal-OAD dwar il-“proċeduri għall-iskema
tal-esportatur irreġistrat” huma differenti minn dawk fir-regoli ta’ oriġini tas-SĠP.
L-Anness VI tal-OAD jenħtieġ għalhekk li jiġi emendat sabiex tkun aċċertata l-kompatibbiltà
mad-dispożizzjonijiet dwar is-sistema REX stipulati fir-Regolament (UE) 2015/2447.
Fil-kuntest tan-negozjati għall-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss, il-Kummissjoni, fl-14 ta’
Ġunju 2018, ressqet proposta għal Deċiżjoni ġdida dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea
(OAD ġdida). Dik il-proposta tinkludi dispożizzjonijiet aġġornati dwar is-sistema REC, li
huma kompatibbli mal-leġiżlazzjoni l-ġdida. Madankollu, din għandha tidħol fis-seħħ biss
minn Jannar 2021, wara li titlesta l-proċedura leġiżlattiva speċjali f’konformità mal-Artikolu
203 TFUE. Minħabba f’hekk, l-OAD il-ġdida se tindirizza biss il-kwistjoni tal-kompatibbiltà
mas-sistema REX minn dik id-data biss.
•

Konsistenza mad-dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam ta’ politika

Ir-regoli u l-proċeduri attwali tal-assoċjazzjoni bejn l-UE u l-PTEE huma stipulati fidDeċiżjoni 2013/755/UE tal-25 ta’ Novembru 20136 dwar l-assoċjazzjoni tal-PTEE mal-Unjoni
Ewropea (OAD), li tkopri wkoll Greenland. Dispożizzjonijiet addizzjonali dwar irrelazzjonijiet ma’ Greenland huma stipulati fid-Deċiżjoni 2014/137/UE tal-14 ta’ Marzu
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Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2093 tad-29 ta' Novembru 2016 dwar
deroga fir-rigward tad-data ta' applikazzjoni tas-sistema tal-esportaturi reġistrati dwar l-esportazzjonijiet
minn pajjiżi u territorji extra-Ewropej, C/2016/7606, ĠU L 324, 30.11.2016, p. 18.
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/428 tal-10 ta’ Marzu 2015 li jemenda
r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 u r-Regolament (UE) Nru 1063/2010 fir-rigward tar-regoli ta' oriġini
dwar l-iskema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati u l-miżuri ta' tariffi preferenzjali għal ċerti pajjiżi jew
territorji (ĠU L70, 14.03.2015, p. 12).
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta' Novembru 2015 li
jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru
952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L343,
29.12.2015, p. 558).
ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1.
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20147 dwar ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea min-naħa l-waħda, u Greenland u r-Renju
tad-Danimarka min-naħa l-oħra.
•

Konsistenza ma’ politiki oħra tal-Unjoni

Din l-emenda timmodifika d-dispożizzjonijiet tekniċi li jqisu l-evoluzzjoni tal-leġiżlazzjoni
f’dan il-qasam.
2.

BAŻI ĠURIDIKA, SUSSIDJARJETÀ U PROPORZJONALITÀ

•

Bażi ġuridika

L-OAD hija bbażata fuq il-Parti Erbgħa tat-TFUE. Ir-regoli u l-proċeduri dettaljati talassoċjazzjoni huma stipulati f’Deċiżjonijiet tal-Kunsill abbażi tal-Artikolu 203 TFUE, skont
liema atti bħal dawn jiġu adottati permezz ta’ proċedura leġiżlattiva speċjali.
L-Artikoli 198 sa 204 tat-TFUE japplikaw għal Greenland, soġġetti għad-dispożizzjonijiet
speċifiċi stabbiliti fil-Protokoll Nru 34 dwar l-arranġamenti speċjali għal Greenland annessi
mat-TFUE.
Billi l-annessi huma parti integrali mid-Deċiżjoni OAD, kwalunkwe emenda tal-annessi taqa’
taħt l-istess bażi ġuridika u proċedura applikabbli.
•

Sussidjarjetà (għall-kompetenza mhux esklużiva)

L-arranġamenti dettaljati tad-dispożizzjonijiet fil-Parti Erbgħa tat-TFUE jridu jsiru fuq livell
tal-Unjoni għaliex l-iskop tal-assoċjazzjoni – l-iżvilupp soċjali u ekonomiku u r-rabtiet
ekonomiċi mill-qrib bejn il-PTEE u l-Unjoni kollha kemm hi – ma jistax jinkiseb permezz ta’
azzjoni fil-livell tal-Istati Membri individwali.
Barra minn hekk, l-Istati Membri mhumiex f’pożizzjoni li jieħdu azzjoni fir-rigward tar-reġim
tal-kummerċ tal-PTEE peress li l-UE biss hija responsabbli għall-politika kummerċjali
komuni (Parti Ħamsa, it-Titolu II tat-TFUE). L-implimentazzjoni uniformi tas-sistema REX
hija aċċertata b’din l-emenda.
•

Proporzjonalità

Il-proposta hija limitata għall-aġġornament tal-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex jiġu definiti l“prodotti oriġinarji” u l-metodi għall-kooperazzjoni amministrattiva bejn il-PTEE u l-Unjoni.
Għaldaqstant din tipprevedi l-aġġornament tad-dispożizzjonijiet dwar is-sistema REX.
L-ipproċessar tad-data personali huwa f’konformità sħiħa mar-regoli nazzjonali u tal-Unjoni
għall-protezzjoni tad-data.
3.

RIŻULTATI
TAL-EVALWAZZJONIJIET
EX
POST,
TALKONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI U TALVALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

Mhux applikabbli.
4.

IMPLIKAZZJONIJIET GĦALL-BAĠIT

Din il-proposta ma għandha l-ebda implikazzjoni għall-baġit. Hija strettament marbuta malallokazzjonijiet approvati għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni OAD fis-seħħ.
7
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ĠU L 76, 15.3.2014, p. 1.
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5.

ELEMENTI OĦRA

•

Pjanijiet ta’ implimentazzjoni u arranġamenti dwar il-monitoraġġ, levalwazzjoni u r-rapportar

Mhux applikabbli.
•

Spjegazzjoni fid-dettall tad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-proposta

Din il-proposta tinkorpora fl-Anness VI tal-OAD id-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni
tas-sistema REX stabbilita permezz tar-Regolament (UE) 2015/2447. Tissostitwixxi l-Anness
VI kollu kemm hu.
Il-bidliet ewlenin huma:

MT

1.

Fl-Artikolu 1, id-definizzjoni tas-“sistema REX” żdiedet bħala punt(i) ġdid/ġodda.
Tirreferi għall-Artikolu 80 (1) tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni - l-Att ta’
Implimentazzjoni (KDU-AI). Ir-referenzi għall-KDU-AI jinsabu fin-nota f’qiegħ ilpaġna relatata;

2.

Fl-Artikolu 8(3), titħassar l-esklużjoni tal-prodotti mill-Appendiċi XIII u titħassar
ukoll l-Appendiċi XIII innifisha, billi l-esklużjoni ma baqgħetx tapplika mill-1 ta’
Ottubru 2015;

3.

Fl-Artikolu 9, ir-referenzi preċedenti għar-Regolament 732/2008 ġew sostitwiti birreferenzi għar-Regolament 978/2012. L-Artikolu 9(3) jipprevedi, permezz ta’ nota
f’qiegħ il-paġna, Ir-referenzi għall-Kodiċi Doganali tal-Unjoni - l-Att Delegat (KDUAD);

4.

Fl-Artikolu 10(1) (a), ġie inkorporat dak li kien il-paragrafu tal-Artikolu 59 rigward
il-kontroll tal-oriġini, li fih ir-rekwiżit tal-kooperazzjoni amministrattiva fil-qafas talakkumulazzjoni estiża. Dan il-paragrafu kellu ftit li xejn rilevanza fl-Artikolu 59;

5.

tħassru t-Taqsima 2 tat-Titolu IV u t-Taqsima 2 tat-Titolu V, li kienu jirreferu għal
sitwazzjoni qabel ir-REX, u t-tnejn li huma minn “Taqsima 3” saru “Taqsima 2”;

6.

L-ordni ta’ dawk li qabel kienu l-Artikoli 37 u 38 inqaleb (issa nnumerati
rispettivament l-Artikoli 23 u 22) u dak li qabel kien l-Artikolu 37 dwar ir-“Reġistru
tal-esportaturi rreġistrati” ngħata l-isem ġdid ta’ “Reġistrazzjoni”;

7.

Fl-Artikolu 23(2) (numerazzjoni ġdida), il-lista tal-informazzjoni li għandha tiġi
rreġistrata ġiet allinjata ma’ dik tal-Artikolu 40 dwar “id-drittijiet ta’ aċċess” li ġiet
aġġornata bil-bidliet riċenti għall-Artikolu 82 tal-KDU-AI;

8.

Fl-Artikolu 25(3) issir referenza għall-Artikolu 27 il-ġdid dwar id-“dikjarazzjoni talfornitur”;

9.

L-Artikolu 26 issa jkopri kemm id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini u l-informazzjoni
għall-fini tal-akkumulazzjoni (sħiħa) li kienet tinsab f’dak li qabel kien l-Artikolu 32;

10.

L-Artikolu 27 il-ġdid jirrifletti d-dispożizzjonijiet relatati mad-dikjarazzjoni talfornitur ta’ dak li qabel kien l-Artikolu 32, iżda biss f’dak li jirrigwarda ddikjarazzjoni tal-fornitur għall-prodotti mhux oriġinarji għall-fini tal-applikazzjoni
tal-akkumulazzjoni sħiħa prevista fl-Artikoli 2(2), 7(2) u 8(2). L-Appendiċi VII
preċedenti dwar id-dikjarazzjoni tal-fornitur għall-prodotti oriġinarji tħassret;
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11.

Fl-Artikolu 27(2), żdiedet il-possibbiltà ta’ dikjarazzjoni tal-fornitur fit-tul,
b’referenza għall-indikazzjoni tal-perjodu ta’ validità fin-nota (7) f’qiegħ il-paġna flAppendiċi V;

12.

Fl-Artikolu 40, il-lista tal-informazzjoni li għandha tiġi ppubblikata ġiet aġġornata
bil-bidliet riċenti għall-Artikolu 82 tal-KDU-AI.

13.

Fl-Artikolu 41 u fin-noti tal-Appendiċi VI, ir-referenzi għad-Direttiva 95/46/KE ġew
sostitwiti bir-referenzi għar-Regolament (UE) 2016/679 (GDPR) il-ġdid;

14.

Artikolu 44 ġdid huwa ddedikat għall-verifika tad-dikjarazzjonijiet tal-fornituri u
jinkludi l-elementi ta’ dak li qabel kien l-Artikolu 55;

15.

Fl-Artikolu 45(2), issir referenza għall-Artikolu 68 tal-KDU-AI li jinkludi l-formola
għar-reġistrazzjoni tal-esportaturi fl-Unjoni, u titħassar l-Appendiċi XI A preċedenti.

16.

Tħassru l-Appendiċijiet minn III sa VII, XI A u XIII. L-Appendiċijiet minn VIII sa
XI u XII ġew organizzati mill-ġdid u rinumerati skont kif jidhru fit-test u allinjati
mal-modifiki tat-test, fejn meħtieġ.
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2019/0162 (CNS)
Proposta għal
DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL
Li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta’ Novembru 2013 dwar lassoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea (“Deċiżjoni
dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea”)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,
Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari lArtikolu 203 tiegħu,
Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,
Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,
Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,
Filwaqt li jaġixxi skont proċedura leġiżlattiva speċjali,
Billi:
(1)

L-Anness VI tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE1 “Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni
Extra-Ewropea”, jiddefinixxi l-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Unjoni u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej
(“PTEE”). Jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tas-Sistema talEsportaturi Rreġistrati (REX) għall-PTEE għall-fini taċ-ċertifikazzjoni tal-oriġini.

(2)

L-Artikolu 58 tal-Anness VI tad-Deċiżjoni 2013/755/UE jipprevedi t-twaqqif ta’ bażi
tad-data tal-esportaturi rreġistrati, u l-Artikolu 63 ta’ dak l-Anness jagħti lok għal
deroga mis-sistema REX.

(3)

Skont l-Artikolu 63(2) tal-Anness VI tad-Deċiżjoni 2013/755/UE, il-PTEE kollha
applikaw għal deroga ta’ tliet snin mill-applikazzjoni tas-sistema REX.
Konsegwentement, il-Kummissjoni pposponiet id-data tal-applikazzjoni tas-sistema
REX mill-PTEE għall-1 ta’ Jannar 2020 permezz tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni
tal-Kummissjoni (UE) 2016/20932.

(4)

Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3, li
jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, ħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE)
Nru 2913/924.

1

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta’ Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u tterritorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2093 tad-29 ta' Novembru 2016 dwar
deroga fir-rigward tad-data ta' applikazzjoni tas-sistema tal-esportaturi reġistrati dwar l-esportazzjonijiet
minn pajjiżi u territorji extra-Ewropej (ĠU L 324, 30.11.2016, p. 18).
Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li
jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).
Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali talKomunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).
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(5)

Id-dispożizzjonijiet tar-regoli tal-oriġini tas-Sistema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi
(“SĠP”) li jirrigwardaw is-sistema REX, stabbiliti permezz tar-Regolament (KEE)
Nru 2454/93,5 li kien jistipula dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament
tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92, ġew emendati permezz tar-Regolament ta’
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/4286.

(6)

Ir-Regolament (UE) 2016/4817 sussegwentement ħassar ir-Regolament (KEE) Nru
2454/93.

(7)

Għaldaqstant, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/24478,
li jistipula r-regoli ġenerali kollha għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru
952/2013, inkorpora d-dispożizzjonijiet emendati tas-sistema REX stipulati mirRegolament (UE) Nru 2015/428, fis-Sistema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (“SĠP”).

(8)

Billi ħafna mir-regoli ġenerali għall-implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni
jikkonċernaw is-sistema REX, huwa meħtieġ li jsiru l-modifiki xierqa fl-Anness VI
tad-Deċiżjoni 2013/755/UE. Għaldaqstant dak l-Anness jenħtieġ li jiġi emendat sabiex
id-dispożizzjonijiet tiegħu dwar is-sistema REX jiġu allinjati mad-dispożizzjonijiet
tas-sistema REX stipulati mir-Regolament (UE) 2015/2447,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:
Artikolu 1
Emenda għad-Deċiżjoni 2013/755/UE
L-Anness VI tad-Deċiżjoni 2013/755/UE huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta’ din idDeċiżjoni.
Artikolu 2
Dħul fis-seħħ
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea..

5

6

7

8

MT

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993 li jiffissa d-dispożizzjonijiet
għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi
Doganali Komunitarju (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1).
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/428 tal-10 ta’ Marzu 2015 li jemenda
r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 u r-Regolament (UE) Nru 1063/2010 fir-rigward tar-regoli ta' oriġini
dwar l-iskema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati u l-miżuri ta' tariffi preferenzjali għal ċerti pajjiżi jew
territorji (ĠU L70, 14.03.2015, p. 12).
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/481 tal-1 ta' April 2016 li jħassar irRegolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni
tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju
(ĠU L 87, 2.4.2016, p. 24).
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta' Novembru 2015 li
jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru
952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L343,
29.12.2015, p. 558).

7

MT

Għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2020.
Magħmul fi Brussell,

Għall-Kunsill
Il-President

MT

8

MT

