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REGOLAMENT (KE) Nru .../2005 TAL-PARLAMENT EWROPEW 

 U TAL-KUNSILL  

ta' 

 

dwar kontrolli ta' flus kontanti deħlin fil-Komunità jew ħerġin mill-Komunità 

 

 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA, 

 

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikoli 95 

u 135 tiegħu, 

 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni 1, 

 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 2, 

 

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat 3,  

 

 

                                                 
1  ĠU C 227 E, 24.9.2002, p.574. 
2  ĠU 
3  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Mejju 2003 (ĠU C 67 E, 17.3.2004, p.259), il-

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' … (li għadha ma ġietx pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), u l-
Pożizzjoni tal-Parlament Europew (li għadha ma ġietx pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). 
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Billi: 

 

(1) Wieħed mill-kompiti tal-Komunità huwa li tippromwovi l-iżvilupp armonjuż, bilanċjat u 

sostenibbli ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità kollha billi tistabbilixxi suq komuni u 

unjoni ekonomika u monetarja. Għal dak l-għan is-suq intern jinkludi spazju mingħajr 

fruntieri interni li fih jiġi żgurat il-moviment liberu ta' merkanzija, persuni, servizzi u kapital. 

 

(2) L-introduzzjoni fis-sistema finanzjarja tar-rikavat ta' attivitajiet illegali u l-investiment ta' dan 

ir-rikavat wara r-riċiklaġġ (laundering) tiegħu huma dannużi għall-iżvilupp ekonomiku san u 

sostenibbli. Għaldaqstant, id-Direttiva tal-Kunsill 91/308/KEE ta' l-10 ta' Ġunju 1991 dwar il-

prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-fini ta' money laundering 1 introduċiet 

mekkaniżmu Komunitarju li jimpedixxi l-money laundering billi jissorvelja t-transazzjonijiet 

li jsiru permezz ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji u ċerti tipi ta' professjonijiet. Billi 

hemm ir-riskju li l-applikazzjoni ta' dak il-mekkaniżmu jwassal għal żieda fil-movimenti ta' 

flus kontanti għal finijiet illeċiti, id-Direttiva 91/308/KEE għandha tiġi supplimentata 

b'sistema ta' kontroll fuq il-flus kontanti li jidħlu fil-Komunità jew joħorġu mill-Komunità. 

                                                 
1 ĠU L 166, 28.6.1991, p.77.  Direttiva kif emendata mid-Direttiva 2001/97/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 344, 28.12.2001, p. 76). 
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(3) Fil-preżent tali sistemi ta' kontroll huma applikati biss minn ftit Stati Membri, li jaġixxu 

skond il-liġi nazzjonali.  Id-differenzi fil-liġijiet huma dannużi għall-funzjonament tajjeb tas-

suq intern. L-elementi bażiċi għandhom għalhekk jiġu armonizzati fuq il-livell Komunitarju 

biex jiġi żgurat livell ekwivalenti ta' kontroll fuq movimenti ta' flus kontanti li qed jaqsmu l-

fruntieri tal-Komunità.  Tali armonizzazzjoni ma għandhiex, madankollu, taffetwa l-

possibbiltà għall-Istati Membri li japplikaw, skond id-disposizzjonijiet eżistenti tat-Trattat, 

kontrolli nazzjonali fuq movimenti ta' flus kontanti fi ħdan il-Komunità. 

 

(4) Għandu jittieħed kont ukoll ta' attivitajiet kumplimentari mwettqa f'fora internazzjonali oħra, 

partikolarment tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja dwar il-Money Laundering (FATF) li 

ġiet stabbilita mill-Laqgħa Għolja tal-G-7 li saret f'Pariġi fl-1989.  Ir-Rakkomandazzjoni 

Speċjali IX tat-22 ta' Ottubru 2004 tal-FATF tinterpella lill-gvernijiet sabiex jieħdu miżuri 

sabiex jiġu skoperti movimenti fiżiċi ta' flus kontanti, inkluża xi sistema ta' dikjarazzjoni jew 

xi obbligu ieħor ta' svelar ta' informazzjoni.  

 

(5) Għaldaqstant, il-flus kontanti li kwalunkwe persuna fiżika ġġorr meta tkun dieħla fil-

Komunità jew tkun ħierġa mill-Komunità għandhom ikunu soġġetti għall-prinċipju ta' 

dikjarazzjoni obbligatorja.  Dan il-prinċipju għandu jippermetti lill-awtoritajiet tad-dwana 

sabiex jiġbru informazzjoni dwar tali movimenti ta' flus kontanti u, fejn xieraq, jittrasmettu 

tali informazzjoni lil awtoritajiet oħrajn.  L-awtoritajiet tad-dwana huma preżenti fil-fruntieri 

tal-Komunità, fejn il-kontrolli huma l-iktar effettivi, u hemm diversi minnhom li diġà bnew 

esperjenza prattika f'dan il-qasam.  Għandu jsir użu tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 

515/97 tat-13 ta' Marzu 1997 dwar l-assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi ta' 

l-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn ta' l-aħħar u l-Kummissjoni sabiex tiġi żgurata l-

applikazzjoni korretta tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli 1.  Din l-assistenza reċiproka 

għandha tiżgura kemm l-applikazzjoni korretta ta' kontrolli tal-flus kontanti kif ukoll it-

trasmissjoni ta' informazzjoni li tista' tgħin biex jinkisbu l-għanijiet tad-Direttiva 91/308/KEE. 

 

                                                 
1 ĠU  L 82, 22.3.1997, p. 1.  Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 807/2003 (ĠU 

L 122, 16.5.2003, p.36). 
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(6) Fid-dawl ta' l-għan preventiv u tal-karattru deterrent tiegħu, l-obbligu ta' dikjarazzjoni għandu 

jiġi sodisfatt meta persuna tidħol fil-Komunità jew toħroġ mill-Komunità.  Madankollu, 

sabiex l-azzjoni ta' l-awtoritajiet tiġi ffukata fuq movimenti sinifikanti ta' flus kontanti, biss 

dawk il-movimenti ta' EUR 10 000 jew iżjed għandhom ikunu soġġetti għal tali obbligu.  

Għandu jiġi speċifikat ukoll li l-obbligu ta' dikjarazzjoni japplika għall-persuna fiżika li ġġorr 

il-flus kontanti, mingħajr ma jitqies jekk dik il-persuna hijiex jew le l-proprjetarju. 

 

(7) Għandu jsir użu minn standard komuni għall-informazzjoni li għandha tiġi provduta.  Dan 

jippermetti lill-awtorijiet kompetenti sabiex jiskambjaw informazzjoni b'iktar faċilità. 

 

(8) Huwa kunsiljabbli li jiġu stabbiliti d-definizzjonijiet meħtieġa għall-interpretazzjoni uniformi 

ta' dan ir-Regolament. 

 

(9) L-informazzjoni miġbura mill-awtoritajiet kompetenti taħt dan ir-Regolament għandha tiġi 

mgħoddija lill-awtoritajiet msemmija fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 91/308/KEE.  

 

(10) Fejn ikun hemm indikazzjonijiet li s-somom ta' flus kontanti huma konnessi ma' xi attività 

illegali, assoċjata mal-moviment ta' flus kontanti, kif imsemmi fid-Direttiva 91/308/KEE, l-

informazzjoni miġbura skond dan ir-Regolament mill-awtoritajiet kompetenti tista' tiġi 

mgħoddija lill-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri oħra u/jew lill-Kummissjoni.  B'mod 

simili, għandu jsir provvediment sabiex ċerta informazzjoni tiġi trasmessa kull meta jkun 

hemm indikazzjonijiet ta' movimenti ta' flus kontanti li jinvolvu somom iktar baxxi mil-limitu 

stabbilit f'dan ir-Regolament.  
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(11) L-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw is-setgħat meħtieġa biex jeżerċitaw kontroll 

effettiv fuq il-movimenti ta' flus kontanti. 

 

(12) Is-setgħat ta' l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu supplimentati mill-obbligu ta' l-Istati 

Memrbi li jistabbilixxu pieni.  Madankollu, il-pieni għandhom jiġu imposti biss fin-nuqqas li 

ssir dikjarazzjoni skond dan ir-Regolament.  

 

(13) Billi l-għan ta' dan ir-Regolament ma jistax jiġi miksub b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u 

jista' għalhekk, minħabba l-iskala transnazzjonali tal-money laundering fis-suq intern, jinkiseb 

aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' 

sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat.  Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif 

stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex 

jintlaħaq dak il-għan. 

 

(14) Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti, 

b'mod partikolari, fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, 

 

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:
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Artikolu 1 

 

Għan  

 

1. Dan ir-Regolament jikkumplimenta d-disposizzjonijiet tad-Direttiva 91/308/KEE dwar 

transazzjonijiet li jsiru permezz ta' istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu u ċerti professjonijiet billi 

jistabbilixxi regoli armonizzati għall-kontroll, mill-awtoritajiet kompetenti, ta' flus kontanti deħlin 

fil-Komunità jew ħerġin mill-Komunità. 

 

2. Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għal miżuri nazzjonali għall-kontroll ta' 

movimenti ta' flus kontanti fil-Komunità fejn tali miżuri huma meħuda skond l-Artikolu 58 tat-

Trattat. 

 

Artikolu 2 

 

Definizzjonijiet  

 

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament: 

 

1) "awtoritajiet kompetenti" tfisser l-awtoritajiet tad-dwana ta' l-Istati Membri jew kwalunkwe 

awtorità oħra mogħtija s-setgħa mill-Istati Membri biex tapplika dan ir-Regolament; 
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2) "flus kontanti" tfisser: 

 

(a) strumenti negozjabbli għall-portatur inklużi strumenti monetarji f'forma għall-portatur 

bħal travellers cheques, strumenti negozjabbli (inklużi ċekkijiet, promissory notes u 

money orders) li huma jew f'forma għall-portatur, imdawra mingħajr restrizzjoni, 

mogħtija lil prenditur fittizju, jew inkella f'tali forma li t-titoli tagħhom jiġu trasferiti 

ma' l-għoti tagħhom, u strumenti mhux kompleti (inklużi ċekkijiet, promissory notes u 

money orders) iffirmati iżda mingħajr l-isem tal-prenditur;  

 

(b) munita (biljetti ta' flus u muniti li huma fiċ-ċirkolazzjoni bħala mezz ta' skambju). 

 

Artikolu 3 

 

Obbligu ta' dikjarazzjoni  

 

1. Kwalunkwe persuna fiżika dieħla fil-Komunità jew ħierġa mill-Komunità u li ġġorr flus 

kontanti ta' valur ta' EUR 10 000 jew iżjed għandha tiddikjara dik is-somma lill-awtoritajiet 

kompetenti ta' l-Istat Membru li minnu tidħol fil-Komunità jew toħroġ mill-Komunità skond dan ir-

Regolament.  L-obbligu ta' dikjarazzjoni ma jkunx ġie sodisfatt jekk l-informazzjoni provduta ma 

tkunx korretta jew ma tkunx kompleta.  
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2. Id-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tikkontieni dettalji dwar:  

 

(a) id-dikjarant, inklużi l-isem sħiħ, id-data u l-post tat-twelid u n-nazzjonalità; 

 

(b) il-proprjetarju tal-flus kontanti; 

 

(ċ) min hu intiż li jirċievi l-flus kontanti; 

 

(d) l-ammont u n-natura tal-flus kontanti; 

 

(e) il-provenjenza u l-użu intiż tal-flus kontanti; 

 

(f) ir-rotta tat-trasport; 

 

(g) il-mezz tat-trasport. 

 

3. L-informazzjoni għandha tiġi provduta bil-miktub, b'mod orali jew elettroniku, kif determinat 

mill-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 1.  Madankollu, fejn id-dikjarant hekk jitlob, għandu 

jkollu l-jedd li jipprovdi l-informazzjoni bil-miktub.  Fejn tkun ġiet preżentata dikjarazzjoni bil-

miktub, għandha tiġi mogħtija kopja ċertifikata lid-dikjarant jekk dan jitlobha.  
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Artikolu 4 

 

Setgħat ta' l-awtoritajiet kompetenti  

 

1. Sabiex tiġi vverifikata l-konformità ma' l-obbligu ta' dikjarazzjoni stabbilit fl-Artikolu 3, l-

uffiċjali ta' l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu mogħtija s-setgħa, skond il-kondizzjonijiet 

stabbiliti fil-liġi nazzjonali, biex jikkontrollaw persuni fiżiċi, il-bagalji tagħhom u l-mezzi ta' 

trasport tagħhom. 

 

2. Fejn ikun hemm nuqqas ta' konformità ma' l-obbligu ta' dikjarazzjoni stabbilit fl-Artikolu 3, 

jistgħu jiġu miżmuma flus kontanti permezz ta' deċiżjoni amministrattiva skond il-kondizzjonijiet 

stabbiliti fil-liġi nazzjonali 

 

Artikolu 5 

 

Reġistrazzjoni u proċessar ta' informazzjoni  

 

1. L-informazzjoni miksuba taħt l-Artikolu 3 u/jew l-Artikolu 4 għandha tiġi reġistrata u 

proċessata mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 3(1) u għandha tkun 

disponibbli għall-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 91/308/KEE ta' dak l-Istat 

Membru. 
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2. Fejn jidher mill-kontrolli previsti fl-Artikolu 4 li persuna fiżika tkun dieħla fil-Komunità jew 

tkun ħierġa mill-Komunità b'somom ta' flus kontanti ta' ammonti anqas mil-limitu stabbilit fl-

Artikolu 3 u fejn hemm indikazzjonijiet ta' attivitajiet illegali assoċjati mal-moviment ta' flus 

kontanti, kif inhu msemmi fid-Direttiva 91/308/KEE, dik l-informazzjoni, l-isem sħiħ, id-data u l-

post tat-twelid u ċ-ċittadinanza ta' dik il-persuna u d-dettalji tal-mezzi ta' trasport użat jistgħu wkoll 

jiġu reġistrati u proċessati mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 3(1) 

u jistgħu jkunu disponibbli għall-awtoritajiet msemmija fl-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 91/308/KEE 

ta' dak l-Istat Membru. 

 

Artikolu 6 

 

Skambju ta' informazzjoni  

 

1. Fejn hemm indikazzjonijiet li s-somom ta' flus kontanti huma konnessi ma' xi attività illegali 

assoċjata mal-moviment ta' flus kontanti, kif imsemmi fid-Direttiva 91/308/KEE, l-informazzjoni 

miġbura permezz tad-dikjarazzjoni prevista fl-Artikolu 3 jew il-kontrolli previsti fl-Artikolu 4 

jistgħu jiġu trasmessi lill-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri oħra. 

 

Ir-Regolament (KE) Nru 515/97 għandu japplika mutatis mutandis. 

 
2. Fejn hemm indikazzjonijiet li s-somom ta' flus kontanti jinvolvu r-rikavat ta' frodi jew ta' 

kwalunkwe attività illegali oħra li tagħmel dannu lill-interessi finanzjarji tal-Komunità, l-

informazzjoni għandha tiġi trasmessa wkoll lill-Kummissjoni. 
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Artikolu 7 

 

Skambju ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi  

 

Fil-qafas ta' assistenza amministrattiva reċiproka, l-informazzjoni miksuba skond dan ir-

Regolament tista' tiġi komunikata mill-Istati Membri jew mill-Kummissjoni lil pajjiż terz, soġġetta 

għall-kunsens ta' l-awtoritajiet kompetenti li kisbu l-informazzjoni skond l-Artikolu 3 u/jew l-

Artikolu 4 u għall-konformità mad-disposizzjonijiet pertinenti nazzjonali u Komunitarji dwar it-

trasferiment ta' data personali lil pajjiżi terzi.  L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-

Kummissjoni dwar tali skambji ta' informazzjoni fejn dawn huma partikolarment pertinenti għall-

implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

 

Artikolu 8 

 

Pieni  

 

1. Kull Stat Membru għandu jintroduċi l-pieni li għandhom japplikaw fejn ikun hemm nuqqas ta' 

konformità ma' l-obbligu ta' dikjarazzjoni stabbilit fl-Artikolu 3. Tali pieni għandhom ikunu 

effettivi, proporzjonati u dissważivi. 

 

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, sa mhux aktar tard minn  ……..∗, 

dwar il-pieni applikabbli fil-każ ta' nuqqas ta' konformità ma' l-obbligu ta' dikjarazzjoni stabbilit fl-

Artikolu 3. 

 

                                                 
∗  18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 
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Artikolu 9 

 

Valutazzjoni  

 

Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

  

Artikolu 10 

 

Dħul fis-seħħ  

 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal 

Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.  

 

Għandu japplika minn ………….*. 
 

 

 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha. 

 

Magħmul fi Brussel, 

 

 Għall-Parlament Ewropew  Għall-Kunsill  

 Il-President  Il-President  

 

     

 

 

 
 

                                                 
*  18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 
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I. INTRODUZZJONI 

 

Fil-25 ta' Ġunju 2002, il-Kummissjoni issottomettiet lill-Kunsill ir-Rapport tagħha fuq il-

kontroll ta' movimenti ta' flus kontanti min-naħa għall-oħra tal-fruntieri flimkien ma' proposta 

għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-laundering tal-

flus permezz tal-koperazzjoni tad-dwana, ibbażata fuq l-Artikolu 135 tat-Trattat1 . 

 

Il-Parlament Ewropew ta l-Opinjoni tiegħu fl-ewwel qari fil-15 ta’ Mejju 20032, waqt li adotta 

23 emenda għall-proposta. 

 

Il-Kummissjoni ippreżentat lill-Kunsill fit-3 ta’ Lulju 2003 proposta emendata dwar is-suġġett 

imsemmi hawn fuq3. 

 

Fis-17 ta' Frar 2005, il-Kunsill adotta l-posizzjoni komuni tiegħu skond l-Artikolu 251(2) tat-

Trattat. 

 

II. GĦAN 

 

L-għan tal-proposta hu li tintroduċi obbligu għal persuni fiżiċi biex jiddikjaraw movimenti ta' 

flus kontanti li jaqbżu livell speċifiku fil-fruntieri esterni ta' l-UE. Barra minn dan, il-proposta 

timmira li ttejjeb il-kontrolli fil-fruntieri ta' movimenti ta' flus kontanti u li ttejjeb l-iskambju 

ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet rilevanti. 

                                                 
1 dok. 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823 - COM(2002)328 

finali 
2 dok. 8975/03 CODEC 592 JUR 202 UD 40 EF 20 ECOFIN 119 CRIMORG 37 
3 dok. 11151/03 UD 67 EF 35 ECOFIN 203 CRIMORG 51 CODEC 948 
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III. ANALIŻI TAL-POSIZZJONI KOMUNI 

 

1. Ġenerali 

 

Il-posizzjoni komuni tal-Kunsill, skond il-proposta tal-Kummissjoni, timmira li 

tintroduċi kontrolli armonizzati fil-fruntieri ta' movimenti ta' flus kontanti, u b'hekk tkun 

qed tissupplimenta d-Direttiva 91/308/KEE4 u tiżgura l-funzjonament tajjeb tas-suq 

intern permezz ta' l-eliminazzjoni tad-disparitajiet attwali fil-leġislazzjoni nazzjonali. 

 

2. Posizzjoni tal-Kunsill fid-dettall 

 

Il-Kunsill ħa l-posizzjonijiet li ġejjin dwar l-emendi adottati mill-Parlament Ewropew: 

 

a) Bażi legali 

 

 Konformi ma' l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew (emenda 2) il-Kunsill żied l-

Artikolu 95 bħala bażi legali għall-proposta. Il-Kunsill ikkunsidra li l-element 

prinċipali ta' l-abbozz tar-Regolament m'għandhiex tkun il-prevenzjoni tal-

lauendering tal-flus (li għal dan ikun hemm il-ħtieġa ta' bażi legali differenti) iżda 

l-introduzzjoni ta' kontrolli armonizzati fil-fruntiera għall-movimenti ta' flus 

kontanti, li għal dan l-Artikolu 95 tat-Trattat, li jirregola l-approssimazzjoni tal-

liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri fir-

rigward tal-funzjonament tas-suq intern, jikkostitwixxi l-bażi legali xierqa. 

 

                                                 
4 Direttiva tal-Kunsill 91/308/KEE ta' l-10 ta' Ġunju 1991 dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-

sistema finanzjarja għall-iskop ta' laundering ta' flus. 
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b) Trasformazzjoni f'Direttiva 

 

 Il-Kunsill ma setax jaċċetta l-emendi tal-PE konnessi mat-trasformazzjoni tal-

proposta f'Direttiva (emendi 1, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23), meta jitqies li grad 

suffiċjenti ta' armonizzazzjoni f'perijodu ta' żmien relattivament qasir jista' 

jinkiseb biss permezz ta' Regolament, li ġeneralment ikun applikabbli, jorbot fl-

intier tiegħu u applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha. 

 

ċ) Dikjarazzjoni Obbligatorja 

 

 Fil-posizzjoni komuni tiegħu, il-Kunsill appoġġa l-proposta tal-Kummissjoni għal 

sistema ta' dikjarazzjoni obbligatorja. Il-Kunsill ma qabilx ma' l-idea li l-Istati 

Membri jitħallew jagħżlu bejn sistema ta' dikjarazzjoni jew sistema ta' żvelar kif 

suġġerit mill-Parlament Ewropew (emendi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 19). Tali 

għażla bejn żewġ sistemi tmur kontra l-applikazzjoni uniformi fil-Komunità 

kollha tal-miżuri proposti. Madankollu, il-Kunsill introduċa grad ta' flessibbiltà 

billi ħalla l-għażla biex jiġi introdott l-obbligu ta' dikjarazzjonijiet miktuba, orali 

jew elettroniċi f'idejn l-Istati Membri. Konsegwentement, il-Kunsill qabel li 

jħassar il-formola tad-dikjarazzjoni li tinsab fl-Anness għall-proposta u li jżid 

disposizzjoni dwar l-informazzjoni li trid tiġi provduta fid-dikjarazzjonijiet 

miktuba, orali jew elettroniċi (ara wkoll il-punt 3.b hawn taħt). 

 

d) Il-limitu għal dikjarazzjoni 

 

 Il-Kunsill għażel limitu ta' Eur 10 000 li hu aktar baxx mil-limiti previsti fil-

proposta tal-Kummissjoni u fl-Opinjoni tal-Parlament Ewropew (emendi 3, 7). Il-

limitu aktar baxx jirrefletti l-fatt li l-leġislazzjoni ta' ħafna mill-Istati Membri 

attwalment tipprevedi limiti ferm aktar baxxi u l-limitu inizjalment propost (EUR 

15 000) ikun jirriżulta f'tnaqqis kbir fl-intensità tal-kontrolli f'dawk l-Istati 

Membri. 
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 Il-limitu aktar baxx jibgħat ukoll, f'livell internazzjonali, sinjal ċar tar-rieda tal-

Kunsill li jadotta miżuri ta' sorveljanza tal-movimenti ta' flus kontanti billi jiġi 

introdott limitu strett u uniformi fil-Komunità kollha, faċli biex jiġi implimentat u 

li jkun jingħaraf malajr mill-vjaġġaturi li jidħlu jew joħorġu mill-Komunità. 

 

e) Setgħat ta’ l-awtoritajiet kompetenti 

  

 Fir-rigward tas-setgħat ta' l-awtoritajiet kompetenti, il-Kunsill qabel mal-

Parlament Ewropew (emendi 10 u 17) li din id-disposizzjoni għandha titqiegħed 

f'kuntest differenti u b'hekk ġiet imqiegħda fl-Artikolu li jsegwi immedjatament 

id-disposizzjoni dwar l-obbligu ta' dikjarazzjoni. F'dak li hu l-kontenut ta' din id-

disposizzjoni, il-Kunsill ikkunsidra li l-għotja ta' setgħat lill-awtoritajiet 

nazzjonali għandha issir skond il-kondizzjonijiet stabbiliti taħt il-leġislazzjoni 

nazzjonali. Barra minn dan, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom ukoll ikollhom is-

setgħa biex jikkontrollaw il-mezz tat-trasport sabiex tiġi kkontrollata l-konformità 

ma' l-obbligu ta' dikjarazzjoni. Madankollu, il-Kunsill ma żammx il-perijodu ta' 

żmien massimu ta' tlitt ijiem għad-detenzjoni ta' flus kontanti kif previst fil-

proposta u sostnut fl-emenda 11, meta jiġi kkunsidrat li tali limitazzjoni fil-ħin ma 

tkunx tippermetti l-flessibbiltà meħtieġa biex l-awtoritajiet iwettqu kontrolli u 

investigazzjonijiet sussegwenti sabiex jiġi determinat jekk f'każ speċifiku kienx 

hemm bżonn tinbeda proċedura penali. 

 

f) Definizzjoni ta' "flus kontanti" 

 

 It-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja dwar il-Laundering tal-Flus (FATF) adottat, 

fit-22 ta' Ottubru 2004, ir-Rakkomandazzjoni Speċjali IX tagħha dwar il-kurriera 

ta' flus kontanti. Din ir-Rakkomandazzjoni, miftiehma f'livell internazzjonali, 

tinkludi definizzjoni ta' "flus kontanti", li l-Kunsill żied fl-abbozz tar-Regolament 

attwali sabiex jiggarantixxi l-usa' koerenza possibbli tar-regoli f'livelli sew 

Komunitarji kif ukoll internazzjonali. Kif rikjest fl-emenda 13, it-test jestendi t-

tifsira ta’ flus kontanti biex ikopri firxa usa’ ta’ ċekkijiet milli inizjalment propost. 
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g) Skambju ta’ informazzjoni 

 

 Il-Kunsill iċċara u irristruttura d-disposizzjonijiet dwar l-iskambju ta' 

informazzjoni bejn l-awtoritajiet (emenda 15): 

 

- L-ewwelnett, hu ċċarat li l-informazzjoni miksuba minn dikjarazzjonijiet 

jew kontrolli għandha tiġi irreġistrata u ipproċessata mill-awtoritajiet 

kompetenti ta' Stat membru u, ġewwa dak l-Istat Membru stess, tkun 

disponibbli għall-Unità ta' Tagħrif Sigriet Finanzjarju (FIU), waqt li l-punt 

ta' l-aħħar jiġi wkoll espliċitament inkluż fir-Rakkomandazzjoni Speċjali IX 

tal-FATF. Fil-każ ta' persuni li jidħlu jew iħallu l-Komunità b'inqas minn 

EUR 10000 iżda fejn ikun hemm indikazzjonijiet ta' attivitajiet illegali, ċerta 

informazzjoni dwar din il-persuna tista' wkoll tiġi irreġistrata u ipproċessata 

mill-awtoritajiet kompetenti ġewwa Stat Membru wieħed u tkun disponibbli 

għall-FIU ta' dak l-Istat Membru. 

 

- It-tieni, l-informazzjoni miksuba minn dikjarazzjonijiet jew kontrolli tista' 

tiġi skambjata bejn l-Istati Membri. Għal dan l-iskambju ta' informazzjoni 

bejn Stati Membri, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 515/97 tat-13 ta' 

Marzu 1997 dwar assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi ta' 

l-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn ta' l-aħħar u l-Kummissjoni 

sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-liġi dwar kwistjonijiet 

doganali u agrikoli japplika mutatis mutandis. 

 

- Finalment, tista' tiġi skambjata informazzjoni ma' pajjiżi terzi, fil-qafas ta' 

ftehim reċiproku dwar l-assistenza amministrattiva. Madankollu, il-

komunikazzjoni ta' l-informazzjoni hi soġġetta għall-kunsens ta' l-awtorità li 

tkun inizjalment ġabret l-informazzjoni u għad-disposizzjonijiet dwar il-

protezzjoni ta' data personali. Il-Kummissjoni għandha tiġi notifikata b'tali 

skambji ta' informazzjoni fejn dawn ikunu partikolarment rilevanti għall-

implimentazzjoni tar-Regolament. 
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h) Database konġunta 

 

 Il-Kunsill m'aċċettax l-idea li l-informazzjoni miksuba tgħaddi ġewwa database 

amministrata b'mod konġunt mill-Istati Membri u li tinżamm mill-Uffiċċju 

Ewropew tal-Pulizija (Europol) (emenda 16). Il-Kunsill ikkunsidra li tali 

disposizzjoni ma tkunx koperta mill-bażi legali ta' l-abbozz tar-Regolament. 

 

i) Rapport mill-Kummissjoni 

 

 Fil-posizzjoni komuni tiegħu, il-Kunsill aċċetta l-idea riflessa fl-emenda 22 u 

introduċa disposizzjoni li teħtieġ lill-Kummissjoni tissottometti rapport lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill erba' snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament. 

 

3. Elementi ġodda ntrodotti mill-Kunsill 

 
Barra mill-partiti li dwarhom il-Parlament Ewropew ta l-Opinjoni tiegħu u li fuqhom il-

posizzjoni komuni tal-Kunsill hi riflessa hawn fuq, il-Kunsill żied l-elementi ġodda li 

ġejjin fil-proposta: 

 

a) Firxa ta’ applikazzjoni tar-Regolament 

 
 Kontrolli intra-komunitarji ta’ flus kontanti jistgħu jinżammu fejn dawn il-miżuri 

huma f’konformità mat-Trattat. 

 

 Barra minn hekk, il-Kunsill adatta l-kopertura ġeografika tar-Regolament waqt li 

qies li, sabiex ikun hemm trasparenza għall-vjaġġaturi u sabiex tiġi faċilitata l-

applikazzjoni tar-Regolament mill-awtoritajiet kompetenti, il-kontroll tal-

movimenti ta' flus kontanti għandu jsir meta persuna fiżika tkun dieħla fi jew 

ħierġa mit-territorju Komunitarju. Din is-soluzzjoni tkun tiżgura wkoll 

applikazzjoni ġeografika parallela tad-Direttiva 91/308/KEE u ta' l-abbozz tar-

Regolament preżenti. 
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b) Formola ta' dikjarazzjoni 

 

 Il-formola ta' dikjarazzjoni uniformi proposta mill-Kummissjoni ma ġietx 

aċċettata mill-Kunsill. Minflok, il-Kunsill ipprefera li d-data li trid tingħata tiġi 

speċifikata fid-dikjarazzjoni. Dan hu intiż sabiex jiġi limitat il-piż amministrattiv 

ta' l-awtoritajiet kompetenti għal wieħed strettament minimu meta tkun qed 

tinġabar l-informazzjoni mill-vjaġġaturi, waqt li jiġi żgurat li jinġabar ammont 

minimu ta' informazzjoni dwar il-movimenti ta' flus kontanti u, sussegwentement, 

tkun disponibbli biex tiġi skambjata ma' awtoritajiet oħrajn. 

 

ċ) Kopja ta' dikjarazzjoni bil-miktub 

 

 Fil-każ ta' dikjarazzjoni bil-miktub minn min jagħmel id-dikjarazzjoni, il-Kunsill 

żied disposizzjoni li tiżgura li min jagħmel id-dikjarazzjoni għandu jkun intitolat 

li jirċievi kopja iffirmata tad-dikjarazzjoni jekk issir talba għaldaqstant. 

 

d) Pieni 

 

 Il-Kunsill issimplifika d-disposizzjoni dwar il-pieni waqt li allinjaha ma' 

disposizzjonijiet simili f'atti legali komparabbli5 . L-Istati Membri għandhom 

għalhekk jintroduċu penali ta' natura effettiva, dissważiva u proporzjonata għall-

ksur ta' l-obbligu biex jiġu dikjarati movimenti ta' flus kontanti meta jinqasmu l-

fruntieri esterni tal-Komunità. Il-Kunsill aċċetta l-emenda 19 dwar l-estensjoni 

tat-terminu perentorju għan-notifika lill-Kummissjoni tal-pieni applikabbli. 

Stabbilixxa perijodu ta' 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament. 

 

                                                 
5 Ara eż. Art 18 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003 dwar 

azzjoni doganali kontra merkanzija li hi suspettata li tikser xi drittijiet ta' proprjetà 
intellettwali u l-miżuri li għandhom jittieħdu kontra merkanzija li tinsab li tkun kisret dawk 
id-drittijiet. 
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IV. KONKLUŻJONI 

 
 L-għan tar-Regolament propost sabiex jiġu introdotti kontrolli armonizzati fil-fruntieri ta' 

movimenti ta' flus kontanti u sabiex tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti 

hu sostnut mill-posizzjoni komuni tal-Kunsill. Billi hemm riskju li l-applikazzjoni ta' kontrolli 

aktar stretti fis-settur finanzjarju wara l-adozzjoni tad-Direttiva 91/308/KEE twassal għal 

żieda fil-movimenti ta' flus kontanti għal skopijiet illeċiti, il-Komunità tisħaq fuq l-impenn 

tagħha għall-ġlieda kontra l-problema ta' movimenti illegali ta' flus kontanti permezz ta' l-

introduzzjoni ta' obbligu għal persuni fiżiċi li jiddikjaraw movimenti ta' flus kontanti fil-

fruntieri Komunitarji 'l fuq minn limitu ta' EUR 10 000, waqt li tevita effetti negattivi 

possibbli fuq il-funzjonament tas-suq intern bl-applikazzjoni ta' dawn il-miżuri, permezz ta' 

Regolament, b'mod armonizzat fil-Komunità kollha. 
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STATEMENT TO BE ENTERED IN THE COUNCIL MINUTES 
 

Statement by the Council on the use of the word “penalties” in the English version of legal 
instruments of the European Community 
 

"In the opinion of the Council, when the word “penalties” is used in the English version of legal 

instruments of the European Community, this word is used in a neutral sense and does not relate 

specifically to criminal law sanctions, but could also include administrative and financial sanctions, 

as well as other types of sanctions. When Member States are obliged under a Community act to 

introduce “penalties”, it is up to them to choose the appropriate type of sanction in conformity with 

the case law of the ECJ.  
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In the Community language Data Base, the following translations are made of the word “penalty” in 

some other languages: 

 

in Spanish, “sanciones”, in Danish, “sanktioner”, in German, “Sanktionen”, in Hungarian, 

“jogkövetkezmények”, in Italian, “sanzioni”, in Latvian, “sankcijas“, in Lithuanian, “sankcijos”, in 

Dutch, “sancties”, in Portuguese, “sanções”, in Slovak, “sankcie”, and in Swedish, “sanktioner”. 

If, in revised English versions of legal instruments where the word “sanctions” has previously been 

used, this word is replaced with the word “penalties”, this does not constitute a substantive 

difference." 

 

___________ 
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KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

Brussel 18.2.2005 
KUMM(2005) 58 finali 

2002/0132 (COD) 

  

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI  
LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 
skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE 

 
li jikkonċerna 

il-pożizzjoni komuni milħuqa mill-Kunsill bil-ħsieb li jiġi adottat Regolament tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-kontrolli ta’ flus kontanti li jidħlu u joħorġu 

mill-Komunità 
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2002/0132 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI  
LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 
skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE 

 
li jikkonċerna 

il-pożizzjoni komuni milħuqa mill-Kunsill bil-ħsieb li jiġi adottat Regolament tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-kontrolli ta’ flus kontanti li jidħlu u joħorġu 

mill-Komunità 

1- SFOND 

Data ta' trasmissjoni tal-proposta lill-PE u lill-Kunsill(dokument 
KUMM(2002)328 finali 2002/0132 (COD): 

25 ta' Ġunju 2002 

Data ta' l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: 15 ta' Mejju 2003 

Data tat-transmissjoni tal-proposta emendata (KUMM(2003)371 
finali – 2002/0132 COD) 

1 ta' Lulju 2003 

Data ta' l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni  17.02.2005 

2- L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL- KUMMISSJONI 

L-għan ewlieni tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li żżid mad-Direttiva 
91/308/KEE, li tistabbilixxi sistema ta’ superviżjoni u ta’ informazzjoni dwar it-
transazzjonijiet ta’ flus mill-istituzzjonijiet finanzjarji u tal-kreditu. Għal dan il-għan 
il-proposta timmira li tintroduċi kontroll armonizzat u proċedura ta’ informazzjoni 
għal ċaqliq fuq skala kbira ta’ flus il-ġewwa u il-barra mill-Komunità u tagħti s-
setgħa lill-awtoritajiet li jieħdu azzjonijiet amministrattivi xierqa, inkluż l-
obbligazzjoni li jagħtu l-penali.  

Id-dispożizzjonijiet tal-proposti għalhekk ikunu jisgħu jgħinu biex ma jħallux li jsir 
il-ħasil tal-flus jew l-iffinanzjar tat-turiżmu. 

3- KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

3.1 RIMARKI ĠENERALI 

Il-Kummissjoni tilqa’ l-approvazzjoni tal-prinċipji ewlenin tal-proposta tal-
Kummissjoni.  



 

MT 3   MT 

3.2 KUNSIDERAZZJONI TA' L-EMENDI PROPOSTI MILL-PARLAMENT FL-EWWEL QARI 

Fil-pożizzjoni komuni tiegħu, il-Kunsill tratta numru ta’ emendi tal-Parlament 
inklużi l-emendi ewlenin li ġejjin: 

Emenda 2 li titratta iż-żieda tal-Artikolu 95 għall-bażi legali 

Emenda 13 li testendi l-firxa ta’ "ċekkijiet" koperti bil-proposta 

Emenda 15 li tikkjarifika ir-rwoli ta’ l-awtoritajiet kompetenti rispettivi 

Il-Kunsill ma jittrattax l-emendi kollha l-oħra inkluż li ġej:  

L-Emenda 1, 20, 21 u 23: biex tkun żgurata applikazzjoni aħjar u uniformi tal-
proċeduri tal-kontroll tal-flus f’kontanti, il-Kunsill u l-Kummissjoni huma favur 
regolament minflok direttiva, kif propost mill-PE. 

Emenda 3, 4 u 8, 12, 14 u 18: sabiex tkun żgurata sigurtà legali u speċjalment biex 
in-nies deħlin u ħerġin mill-Komunità b’somom kbar ta’ flus jiġu trattati indaqs, il-
Kunsill u l-Kummissjoni jippreferu approċċ obbligatorju waħdieni; milli l-emendi 
tal-PE li joffru lill-Istati Membri il-possibilità li jużaw kemm dikjarazzjoni ta’ 
mandat jew sistema bbażata fuq żvelar ta’ tagħrif fuq it-talba ta’ l-awtoritajiet 
kompetenti. 

Emenda 16: Il-Kunsill u l-Kummissjoni ma jaqblux mat-trażmissjoni tad-data 
miksuba permezz ta’ proċedura ta’ dikjarazzjoni jew waqt l-attivitajiet ta’ kontroll 
għal bażi ċentrali li hija mmexxija mill-Istati Membri u il-EUROPOL flimkien. Is-
Sistemi ta’ Informazzjoni tad-Dwana (CIS) kif previst fit-titoli V u VI tar-
Regolament 515/97 (assistenza reċiproka) jikkostitwixxu strument ekwivalenti għal 
dak propost mill-PE. 

3.3 DISPOŻIZZJONIJIET ĠODDA INTRODOTTI MILL-KUNSILL 

Il-Kunsill emenda ħafna dispożizzjonijiet. L-emendi ewlenin huma kif ġej: 

B’żieda mal-bażi inizjali legali ta’ l-att – l-Artikolu 135 tat-Trattat (kooperazzjoni 
tad-dwana) - il-Kunsill talab ukoll l-Artikolu 95 (l-armonizzazzjoni tad-
dispożizzjonjiet tas-suq intern) biex ikun ċar li l-miżuri uniformi previsti għall-
kontrolli fil-fruntieri esterni tal-Komunità jikkontribwixxu ukoll għall-iffunzjonar 
tas-suq intern. Iż-żieda ta’ l-Artikolu 95 kien mitlub ukoll mill-PE fl-ewwel qari. Il-
Kummissjoni tista’ taċċetta dan. 

L-iskop ġeografiku huwa emendat biex jimxi ma' l-iskop ġeografiku tad-Direttiva 
91/308/KEE. Il-Kummissjoni tista’ taċċetta dan. 

Biex jkunu żgurati kontrolli effettivi b' burokrazija mill-inqas, id-dikjarazzjoni hija 
obbligatorja iżda tista’ tieħu forma miktuba, orali jew elektronika. Il-Kunsill, bħall-
Parlament, jinstab ikkonċernat dwar ir-riskji ta’ ħafna burokrazija marbuta mal-
ħtieġa ġenerali li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni miktuba, iżda ipprefera sistema 
waħda bbażata fuq ħtieġa ta’ dikjarazzjoni obbligatorja (bil-piż għal min jiddikjara u 
għall-amministrazzjonijiet jitnaqqas permezz tal-flessibilità fejn tidħol il-forma li 
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tkun meħtieġa għad-dikjarazzjoni). Il-Kummissjoni tappoġġja is-sistema ta’ 
dikjarazzjoni mandatorja u tista’ taċċetta din l-emenda.  

F’dak li għandu x’jaqsam mal-penali għal min jonqos li jiddikjara, ir-regola rilevanti 
għamluha li taqbel mat-test standard li jintuża f' atti legali oħra (il-karattru effettiv 
proporzjonat u diswassiv tal-penali). Il-Kummissjoni tappoġġja dan. 

Mhemmx limitu ta’ ħin fiss għas-setgħa biex jinżammu l-flus kontanti fil-kas li jkun 
hemm nuqqas ta’ dikjarazzjoni. Is-setgħa li jinżammu l-flus kontanti u l-perijodu li 
jinżammu huma bbażati fuq deċiżjoni amministrattiva skond il-liġi nazzjonali. Il-
Kummissjoni tista’ taċċetta dan. 

Il-Kummissjoni hija msejħa biex tippreżenta rapport ta’ evalwazzjoni lill-PE u l-
Kunsill erba’ snin wara id-dħul fis-seħħ tar-regolament. Dan jikkorrispondi għal 
talba simili li għamel il-Parlament fl-Emenda 22 tiegħu. Il-Kummissjoni tista’ 
taċċetta dan. 

Il-limitu biex issir dikjarazzjoni tnaqqset minn € 15 000 għal € 10 000. Dan ivarja 
mill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni, li kienet identika għal-limitu fid-Direttiva 
91/308/KEE. Madankollu, il-Kunsill ikkunsidra li limitu iżgħar huwa ġustifikat 
minħabba li ċ-ċaqliq li jaqsam il-fruntieri tal-flus kontanti huwa iktar faċli li jsir 
minn trasferimenti via l-istituzzjonijiet finanzjarja u minħabba r-riskju ta’ ammonti 
iżgħar ta’ flus kontanti li jiġu wżati speċifikament biex jiffinanzjaw attivitajiet 
terroristiċi. Il-Kummissjoni tista’ taċċetta dan. 

Sabiex il-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu tkun tista’ issir 
bl-iktar mod effettiv huwa indikat li l-Istati Membri jistgħu, skond it-Trattat, ikomplu 
japplikaw il-kontrolli nazzjonali intra komunitarji tal-flus kontanti. Il-Kummissjoni 
tista’ taċċetta dan.  

4. KONKLUŻJONI 

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-pożizzjoni komuni tikkonstitwixxi kompromess 
aċċettabbli anke jekk ma ttrattatx l-emendi kollha tal-PE. 

Minkejja dan, il-Kummissjoni hija konvinta li l-fehmiet tal-Kunsill u tal-Parlament 
huma biżżejjed viċini biex jissuġġerixxu li pożizzjoni ta’ qbil tista’ tintlaħaq fil-futur 
qarib, speċjalment meta tqis l-interess minn kull naħa biex jitjiebu l-kontrolli u 
jitwaqqfu l-flussi ta’ fondi lit-terroristi u l-organizzazzjonijiet kriminali.  

5. STQARRIJA TAL-KUNSILL GĦALL-MINUTI 

L-istqarrija ġenerali, dwar l-użu tal-kelma "penali" fl-istrumenti legali tal-Komunità, 
turi biċ-ċar li "penali" hija wżata fit-test fis-sens newtrali biex tkopri wkoll 
sanzjonijiet amministrattivi, finanzjarji u tipi oħra ta’ sanzjonijiet. Il-Kummissjoni 
tista’ taċċetta dan. 




