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 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati. Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill fir-rigward tal-flus deħlin jew ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament 

(KE) Nru 1889/2005 

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-

Kunsill (COM(2016)0825), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 33 u 114 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-

proposta lill-Parlament (C8-0001/2017), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-kontributi ppreżentati mil-Kamra tad-Deputati Ċeka, u mill-Qrati 

Ġenerali Spanjoli dwar l-abbozz ta' att leġiżlattiv, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew tas-

27 ta' April 20171, 

– wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijet konġunti tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji kif ukoll tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern skont l-

Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura, 

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

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0394/2017), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-

proposta tagħha, temendaha b'mod sostanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 

sostanzjali; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

                                                 
1  ĠU C 246, 28.7.2017, p. 22. 
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Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Il-kriminali jdaħħlu l-flus kontanti 

fl-Unjoni b'kuntrabandu iżda ma teżisti l-

ebda stima ċara dwar l-iskala u l-valur 

tal-ammonti li jinġarru b'kuntrabandu 

bejn il-fruntieri. Ir-responsabbiltà għall-

identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni u l-

investigazzjoni tal-movimenti tal-flus 

kontanti hija mifruxa bejn l-Istati 

Membri, u l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu 

jaffaċċjaw ostakoli legali li jipprevjenu 

lill-awtoritajiet doganali milli 

jikkontrollaw jew jirrappurtaw dwar il-

movimenti tal-flus kontanti li jidħlu jew 

joħorġu mill-Unjoni. Rarament isiru 

rapporti dwar xi strumenti tal-portatur ta' 

valur għoli għajr il-flus kontanti, bħalma 

huma d-deheb, id-djamanti, il-kards bi 

ħlas antiċipat, il-kartieri diġitali, l-ishma 

tal-portatur, minħabba li huwa diffiċli li 

dawn jiġu identifikati jew minħabba li 

attwalment, dawn ma jaqgħux fil-kamp 

ta' applikazzjoni tar-regolamenti dwar il-

flus kontanti fil-maġġoranza tal-Istati 

Membri. 

 

 Emenda 2 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Billi kien hemm riskju li l-

applikazzjoni tad-Direttiva 91/308/KEE 

twassal għal żieda fil-movimenti tal-flus 

kontanti għal finijiet illeċiti, li jistgħu 

joħolqu theddida għas-sistema finanzjarja u 

għas-suq intern, dik id-Direttiva ġiet 

issupplimentata bir-Regolament (KE) 

Nru 1889/2005 tal-Parlament u tal-

Kunsill20. Dan ir-Regolament għandu l-

għan li jipprevjeni u jidentifika l-ħasil tal-

(4) Billi kien hemm riskju li l-

applikazzjoni tad-Direttiva 91/308/KEE 

twassal għal żieda fil-movimenti tal-flus 

kontanti għal finijiet illeċiti, li jistgħu 

joħolqu theddida għas-sistema finanzjarja u 

għas-suq intern, dik id-Direttiva ġiet 

issupplimentata bir-Regolament (KE) 

Nru 1889/2005 tal-Parlament u tal-

Kunsill20. Dan ir-Regolament għandu l-

għan li jipprevjeni u jidentifika l-ħasil tal-
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flus u l-finanzjament tat-terroriżmu billi 

jistabbilixxi sistema ta' kontrolli 

applikabbli għall-persuni fiżiċi deħlin jew 

ħerġin mill-Unjoni filwaqt li jġorru 

ammonti ta' flus jew strumenti negozjabbli 

għall-portatur ta' EUR 10 000 jew aktar, 

jew l-ekwivalenti tiegħu f'muniti oħra. 

flus u l-finanzjament tat-terroriżmu billi 

jistabbilixxi sistema ta' kontrolli 

applikabbli għall-persuni fiżiċi deħlin jew 

ħerġin mill-Unjoni filwaqt li jġorru 

ammonti ta' flus ta' EUR 10 000 jew aktar, 

jew l-ekwivalenti tiegħu f'muniti oħra. 

Jenħtieġ li t-terminu "deħlin jew ħerġin 

mill-Unjoni" jiġi definit b'referenza għat-

territorju tal-Unjoni kif definit fl-

Artikolu 355 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament 

ikollu l-aktar kamp ta' applikazzjoni 

wiesa' possibbli u li l-ebda żona, bħaż-

żoni ħielsa, iż-żoni ta' tranżitu 

internazzjonali u żoni simili, ma tiġi 

eżentata mill-applikazzjoni tiegħu u 

tippreżenta opportunitajiet sabiex jiġu 

evitati l-kontrolli applikabbli. 

__________________ __________________ 

20 Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ottubru 2005 dwar il-kontrolli ta' 

flus kontanti deħlin fil-Komunità jew 

ħerġin mill-Komunità (ĠU L 309, 

25.11.2005, p. 9). 

20 Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ottubru 2005 dwar il-kontrolli ta' 

flus kontanti deħlin fil-Komunità jew 

ħerġin mill-Komunità (ĠU L 309, 

25.11.2005, p. 9). 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) L-importanza tal-kontrolli tal-

movimenti ta' flus kontanti lejn u barra 

mill-Unjoni hija enfasizzata mill-

anomaliji rrapportati mill-Europol, 

partikolarment li minkejja ż-żieda kostanti 

fl-użu ta' metodi ta' pagament mhux bi 

flus kontanti u t-tnaqqis moderat fl-użu 

ta' flus kontanti għall-pagamenti, il-valur 

totali tal-karti tal-flus tal-euro li huma 

fiċ-ċirkolazzjoni jkompli jiżdied lil hinn 

mir-rata tal-inflazzjoni u d-domanda 

għall-karti b'denominazzjoni għolja, li 

normalment ma jiġux assoċjati mal-
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pagamenti, ġiet sostnuta u din tista' 

tindika rabta ma' attivitajiet kriminali, kif 

indikat fir-rapport tal-Europol għall-

2015, intitolat "Why is Cash still King?" 

(Għalfejn il-flus kontanti għadhom 

jirrenjaw?). 

  

  

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Id-Direttiva (UE) 2015/849 

tidentifika u tiddeskrivi għadd ta' 

attivitajiet kriminali li r-rikavat tagħhom 

jista' jkun soġġett għall-ħasil tal-flus jew 

jintuża biex jiffinanzja t-terroriżmu. Ħafna 

drabi, biex jinħaselu jew jintuża għall-

finanzjament tat-terroriżmu, ir-rikavat ta' 

dawk l-attivitajiet kriminali jitwassal għan-

naħa l-oħra tal-fruntiera esterna tal-Unjoni. 

Dan ir-Regolament, dan għandu jqisu u 

għandu jistabbilixxi sistema ta' regoli li 

mhux biss jgħinu fil-prevenzjoni tal-ħasil 

tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu, 

iżda wkoll jiffaċilitaw id-detezzjoni u l-

investigazzjoni tal-attivitajiet kriminali 

identifikati fid-Direttiva (UE) 2015/849. 

(6) Id-Direttiva (UE) 2015/849 

tidentifika u tiddeskrivi għadd ta' 

attivitajiet kriminali li r-rikavat tagħhom 

jista' jkun soġġett għall-ħasil tal-flus jew 

jintuża biex jiffinanzja t-terroriżmu. Ħafna 

drabi, biex jinħasel jew jintuża għall-

finanzjament tat-terroriżmu, ir-rikavat ta' 

dawk l-attivitajiet kriminali jitwassal għan-

naħa l-oħra tal-fruntiera esterna tal-Unjoni. 

Jenħtieġ li dan ir-Regolament iqis dan il-

fatt u jistabbilixxi sistema ta' regoli, li 

mhux biss jgħinu fil-prevenzjoni tal-ħasil 

tal-flus, inklużi reati presupposti bħal 

reati fiskali, u tal-finanzjament tat-

terroriżmu, iżda wkoll jiffaċilitaw id-

detezzjoni u l-investigazzjoni tal-attivitajiet 

kriminali identifikati fid-Direttiva 

(UE) 2015/849, kif ukoll dawk li 

jaffettwaw is-sigurtà tal-Unjoni u tal-

Istati Membri tagħha. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Dan ir-Regolament ma għandux l-

effett li jemenda l-obbligu dwar ir-rispett 
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tad-drittijiet fundamentali u l-prinċipji 

legali fundamentali kif stabbiliti fl-

Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea u fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (minn 

hawn 'il quddiem "il-Karta"). 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Ġabra ta' regoli armonizzati tal-

Unjoni li jippermettu l-kontroll tal-

movimenti ta' flus kontanti fi ħdan l-

Unjoni għandha tiffaċilita ħafna l-isforzi 

għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu. 

 

 Emenda7 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Filwaqt li tiġi kkunsidrata l-

preżenza tagħhom fil-fruntieri esterni tal-

Unjoni, l-għarfien espert tagħhom fit-

twettiq ta' kontrolli fuq il-passiġġieri u l-

merkanzija li jaqsmu l-fruntiera esterna u l-

esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 1889/2005, l-

awtoritajiet doganali għandhom ikomplu 

jaġixxu bħala l-awtoritajiet kompetenti 

għall-finijiet ta' dan ir-Regolament. Fl-

istess ħin, l-Istati Membri għandhom 

jibqgħu jkunu jistgħu jagħżlu awtoritajiet 

nazzjonali oħra preżenti fil-fruntiera 

esterna biex jaġixxu bħala awtoritajiet 

kompetenti. 

(11) Filwaqt li tiġi kkunsidrata l-

preżenza tagħhom fil-fruntieri esterni tal-

Unjoni, l-għarfien espert tagħhom fit-

twettiq ta' kontrolli fuq il-passiġġieri u l-

merkanzija li jaqsmu l-fruntiera esterna u l-

esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 1889/2005, l-

awtoritajiet doganali jenħtieġ li jkomplu 

jaġixxu bħala l-awtoritajiet kompetenti 

għall-finijiet ta' dan ir-Regolament. Fl-

istess ħin, jenħtieġ li l-Istati Membri 

jibqgħu jkunu jistgħu jagħżlu awtoritajiet 

nazzjonali oħra preżenti fil-fruntiera 

esterna biex jaġixxu bħala awtoritajiet 

kompetenti. Il-persunal tal-awtoritajiet 

doganali u ta' awtoritajiet nazzjonali oħra 

jenħtieġ li jirċievu taħriġ speċifiku dwar 

kif għandhom jidentifikaw il-ħasil tal-flus 

ibbażat fuq il-flus kontanti u jenħtieġ li l-

Istati Membri jallokaw ir-riżorsi skont 
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analiżi tar-riskju u ma jinjorawx il-

kontrolli meħtieġa tal-ajruplani u l-

jottijiet privati li jidħlu u jħallu t-territorji 

tagħhom. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Wieħed mill-kunċetti ewlenin użati 

f'dan ir-Regolament huwa dak tal-“flus”, li 

għandu jiġi ddefinit li jinkludi erba' 

kategoriji: il-muniti, l-istrumenti 

negozjabbli għall-portatur, il-komoditajiet 

li jintużaw bħala ħażniet likwidi ħafna ta' 

valur u ċerti tipi ta' kards bi ħlas antiċipat. 

Minħabba l-karatteristiki tagħhom, ċerti 

strumenti negozjabbli għall-portatur, jew 

komoditajiet li jintużaw bħala ħażniet 

likwidi ħafna ta' valur, kif ukoll il-kards bi 

ħlas antiċipat li ma jkunux marbutin ma' 

kont bankarju x'aktarx li jintużaw flok 

munita bħala mezz anonimu ta' 

trasferiment ta' valur minn naħa għal oħra 

tal-fruntieri esterni li ma jistax jiġi ntraċċat 

mill-awtoritajiet pubbliċi bis-sistema 

klassika ta' sorveljanza. Jenħtieġ li dan ir-

Regolament jistabbilixxi l-komponenti 

essenzjali tad-definizzjoni ta' “flus” 

filwaqt li fl-istess ħin jippermetti lill-

Kummissjoni temenda l-komponenti mhux 

essenzjali bħala reazzjoni għall-isforzi tal-

persuni kriminali u sħabhom biex jevitaw 

miżura li tikkontrolla tip wieħed biss ta' 

ħażna likwida ħafna ta' valur billi jġibu tip 

ieħor ta' ħażna ta' valur likwida ħafna min-

naħa għal oħra tal-fruntieri esterni. Jekk 

tiġi identifikata evidenza ta' din l-imġiba 

fuq skala apprezzabbli, huwa essenzjali li 

jittieħdu miżuri malajr biex tiġi rimedjata 

s-sitwazzjoni. 

(12) Wieħed mill-kunċetti ewlenin użati 

f'dan ir-Regolament huwa dak tal-"flus 

kontanti", li jenħtieġ li jiġi ddefinit li 

jinkludi erba' kategoriji: il-muniti, l-

istrumenti negozjabbli għall-portatur, il-

komoditajiet li jintużaw bħala ħażniet 

likwidi ħafna ta' valur u ċerti tipi ta' kards 

anonimi bi ħlas antiċipat. Minħabba l-

karatteristiki tagħhom, ċerti strumenti 

negozjabbli għall-portatur, jew 

komoditajiet li jintużaw bħala ħażniet 

likwidi ħafna ta' valur, kif ukoll il-kards 

anonimi bi ħlas antiċipat li ma jkunux 

marbutin ma' kont bankarju x'aktarx li 

jintużaw flok munita bħala mezz anonimu 

ta' trasferiment ta' valur minn naħa għal 

oħra tal-fruntieri esterni li ma jistax jiġi 

ntraċċat mill-awtoritajiet pubbliċi bis-

sistema klassika ta' sorveljanza. L-

awtoritajiet doganali attwalment 

jaffaċċjaw diffikultajiet tekniċi meta 

jintalbu jivverifikaw l-ammont ta' flus 

maħżun f'kards bi ħlas antiċipat f'qafas 

ta' żmien qasir. Jenħtieġ għalhekk li dan 

ir-Regolament jistabbilixxi l-komponenti 

essenzjali tad-definizzjoni ta' "flus 

kontanti" filwaqt li fl-istess ħin jippermetti 

lill-Kummissjoni temenda l-komponenti 

mhux essenzjali bħala reazzjoni għall-

isforzi tal-persuni kriminali u l-assoċjati 

tagħhom biex jevitaw miżura li 

tikkontrolla tip wieħed biss ta' ħażna 

likwida ħafna ta' valur billi jġibu tip ieħor 

ta' ħażna ta' valur likwida ħafna min-naħa 

għal oħra tal-fruntieri esterni. Jekk tiġi 

identifikata evidenza ta' din l-imġiba fuq 
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skala apprezzabbli, huwa essenzjali li 

jittieħdu miżuri malajr biex tiġi rimedjata 

s-sitwazzjoni. Minkejja l-livell ta' riskju 

għoli li jippreżentaw il-muniti virtwali, kif 

indikat fir-rapport tal-Kummissjoni tas-

26 ta' Ġunju 2017 dwar il-valutazzjoni 

tar-riskji tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw 

is-suq intern u li huma relatati ma' 

attivitajiet transfruntiera1a, l-awtoritajiet 

doganali ma għandhomx riżorsi biex 

jimmonitorjawhom. 

 _____________ 

 1a (COM(2017)340 final u 

SWD(2017)241 final) 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-kards bi ħlas antiċipat huma 

kards mhux nominattivi li jaħżnu valur 

monetarju jew fondi li jistgħu jintużaw 

f'tranżazzjonijiet ta' ħlas, fl-akkwist ta' 

oġġetti jew servizzi jew għat-tifdija ta' 

muniti u li ma għandhomx rabta ma' kont 

bankarju. Dawn jintużaw ħafna għal 

diversi skopijiet leġittmi u xi wħud minn 

dawn l-istrumenti jippreżentaw ukoll 

interess soċjali ċar. It-trasferiment ta' dawn 

il-kards bi ħlas antiċipat huwa faċli u 

jistgħu jintużaw faċilment biex jinġarru 

valuri kbar minn naħa għal oħra tal-

fruntieri esterni. Għaldaqstant jeħtieġ li l-

kards bi ħlas antiċipat jiġu inklużi fid-

definizzjoni ta' flus kontanti. Dan ikun 

jippermetti li l-miżuri jiġu estiżi għal ċerti 

tipi ta' kards bi ħlas antiċipat jekk ikun 

hemm ġustifikazzjoni mill-evidenza, 

filwaqt li jitqiesu l-proporzjonalità u l-

infurzabbiltà fil-prattika. 

(15) Il-kards anonimi bi ħlas antiċipat 

huma kards mhux nominattivi li jaħżnu jew 

li jipprovdu aċċess għal valur monetarju 

jew fondi li jistgħu jintużaw fi 

tranżazzjonijiet ta' ħlas, fl-akkwist ta' 

oġġetti jew servizzi jew għat-tifdija ta' 

muniti u li ma għandhomx rabta ma' kont 

bankarju. Dawn jintużaw ħafna għal 

diversi skopijiet leġittimi u xi wħud minn 

dawn l-istrumenti jippreżentaw ukoll 

interess soċjali ċar. It-trasferiment ta' dawn 

il-kards anonimi bi ħlas antiċipat huwa 

faċli u jistgħu jintużaw faċilment biex 

jinġarru valuri kbar minn naħa għal oħra 

tal-fruntieri esterni. Għaldaqstant jeħtieġ li 

kards bi tali ħlas antiċipat jiġu inklużi fid-

definizzjoni ta' flus kontanti, b'mod 

partikolari jekk dawn jistgħu jinxtraw 

mingħajr proċeduri tad-diliġenza dovuta 

tal-klijent. Dan ikun jippermetti li l-miżuri 

jiġu estiżi għal ċerti tipi ta' kards anonimi 

bi ħlas antiċipat jekk ikun hemm 

ġustifikazzjoni mill-evidenza, filwaqt li 

jitqiesu l-proporzjonalità u l-infurzabbiltà 
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fil-prattika, abbażi tat-teknoloġija 

disponibbli. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Biex ma jitħalliex isir ħlas ta' flus u 

finanzjament tat-terroriżmu, għandu jiġi 

imponut l-obbligu tad-dikjarazzjoni fuq il-

persuni fiżiċi li jidħlu jew joħorġu mill-

Unjoni. Biex ma jiġix limitat il-moviment 

liberu mingħajr raġuni valida u biex iċ-

ċittadini u l-awtoritajiet ma jitgħabbewx iż-

żejjed bil-formalitajiet amministrattivi, l-

obbligu ta' dikjarazzjoni għandu jiġi 

soġġett għal-livell limitu ta' EUR 10 000 

jew l-ekwivalenti tiegħu f'komoditajiet li 

jintużaw bħala ħażna ta' valur likwida 

ħafna, fi strumenti negozjabbli għall-

portatur jew fil-valur tal-kards bi ħlas 

antiċipat jew f'muniti oħra. Għandu 

japplika għal persuni fiżiċi li jġorru dawn l-

ammonti fuqhom stess, fil-bagalja tagħhom 

jew fil-mezz użat biex jaqsmu l-fruntiera 

esterna. Huma għandhom jintalbu jagħmlu 

l-flus disponibbli għall-awtoritajiet 

kompetenti għall-kontroll. 

(16) Biex ma jitħalliex isir ħasil ta' flus 

u finanzjament tat-terroriżmu, jeħtieġ li jiġi 

impost l-obbligu ta' dikjarazzjoni fuq il-

persuni fiżiċi li jidħlu jew joħorġu mill-

Unjoni. Biex ma jiġix limitat il-moviment 

liberu mingħajr raġuni valida u biex iċ-

ċittadini u l-awtoritajiet ma jitgħabbewx iż-

żejjed b'formalitajiet amministrattivi, l-

obbligu ta' dikjarazzjoni għandu jiġi 

soġġett għal-livell limitu ta' EUR 10 000 

jew l-ekwivalenti tiegħu f'komoditajiet li 

jintużaw bħala ħażna ta' valur likwida 

ħafna, fi strumenti negozjabbli għall-

portatur jew fil-valur tal-kards anonimi bi 

ħlas antiċipat jew f'muniti oħra. Jenħtieġ li 

dan japplika għal portaturi, li għall-finijiet 

ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġu 

definiti bħala persuni fiżiċi li jġorru dawn 

l-ammonti fuqhom stess, fil-bagalja 

tagħhom jew fil-mezz użat biex jaqsmu l-

fruntiera esterna. Jenħtieġ li huma jintalbu 

jagħmlu l-flus disponibbli għall-

awtoritajiet kompetenti għall-kontroll. Id-

definizzjoni ta' "portatur" jenħtieġ li 

tinftiehem li teskludi portaturi 

professjonisti li jwettqu t-trasport 

professjonali ta' beni u persuni. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Fir-rigward tal-movimenti tal-flus li 

mhumiex akkumpanjati mis-sid, l-

(17) Fir-rigward tal-movimenti tal-flus 

kontanti li mhumiex akkumpanjati mill-
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ispeditur, ir-riċevitur intenzjonat jew ir-

rappreżentant tagħhom, bħal flus deħlin 

jew ħerġin mill-Unjoni f'pakketti postali, 

konsenji bil-kurrier, bagalji mhux 

akkumpanjati jew merkanzija fil-

kontejners, l-awtoritajiet kompetenti fil-

fruntiera esterna jeħtieġ ikollhom is-

setgħa li jitolbu lill-ispeditur jew lir-

riċevitur jew lir-rappreżentant tagħhom 

biex jagħmlu dikjarazzjoni ta' 

divulgazzjoni. Din id-divulgazzjoni 

għandha tkopri għadd ta' elementi, bħall-

oriġini, id-destinazzjoni, il-provenjenza 

ekonomika u l-użu intenzjonat tal-fondi, li 

mhumiex koperti mid-dokumentazzjoni 

tas-soltu ppreżentata lid-dwana, bħal 

dokumenti tal-konsenja u dikjarazzjonijiet 

doganali. Dan jippermetti lill-awtoritajiet 

kompetenti jwettqu analiżi tar-riskju u 

jikkonċentraw l-isforzi tagħhom fuq dawk 

il-konsenji li jqisu li jippreżentaw l-ogħla 

riskju, filwaqt li ma jimponux formalitajiet 

addizzjonali sistematiċi. L-obbligu ta' 

divulgazzjoni għandu jkun soġġett għal 

livell limitu identiku għal dak tal-flus li 

jinġarru minn persuni fiżiċi. 

portatur, bħal flus kontanti deħlin jew 

ħerġin mill-Unjoni f'pakketti postali, 

konsenji bil-kurrier, bagalji mhux 

akkumpanjati jew merkanzija fil-

kontejners, l-awtoritajiet kompetenti 

jenħtieġ li jkollhom is-setgħa li jitolbu lill-

ispeditur jew lir-riċevitur jew lir-

rappreżentant tagħhom biex jagħmlu 

dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni. Din id-

divulgazzjoni jenħtieġ li tkopri għadd ta' 

elementi, bħall-oriġini, id-destinazzjoni, il-

provenjenza ekonomika u l-użu intenzjonat 

tal-fondi, li mhumiex koperti mid-

dokumentazzjoni tas-soltu ppreżentata lid-

dwana, bħal dokumenti tal-konsenja u 

dikjarazzjonijiet doganali. Dan jippermetti 

lill-awtoritajiet kompetenti jwettqu analiżi 

tar-riskju u jikkonċentraw l-isforzi 

tagħhom fuq dawk il-konsenji li jqisu li 

jippreżentaw l-ogħla riskju, filwaqt li ma 

jimponux formalitajiet addizzjonali 

sistematiċi. L-obbligu ta' divulgazzjoni 

jenħtieġ li jkun soġġett għal livell limitu 

identiku għal dak tal-flus kontanti li 

jinġarru minn persuni fiżiċi. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Fejn jidentifikaw ammonti ta' flus 

taħt il-livell limitu, iżda jkun hemm 

indikazzjonijiet li l-flus jistgħu jkunu 

marbuta ma' attività kriminali kif iddefinita 

f'dan ir-Regolament, l-awtoritajiet 

kompetenti għandhom ikunu jistgħu 

jirreġistraw l-informazzjoni essenzjali 

dwar il-persuni li jġorru l-flus, bħad-

dettalji tal-identità u tan-nazzjonalità 

tagħhom, u dettalji rigward il-mezz tat-

trasport użat, bħat-tip ta' mezz użat biex 

jaslu minn post għall-ieħor, il-punt tat-tluq 

u d-destinazzjoni. 

(20) Fejn jidentifikaw ammonti ta' flus 

kontanti taħt il-livell limitu, iżda jkun 

hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti 

jistgħu jkunu marbuta ma' attività kriminali 

kif iddefinita f'dan ir-Regolament, l-

awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu 

jistgħu jirreġistraw, f'każ ta' flus kontanti 

akkumpanjati, l-informazzjoni dwar il-

portatur, is-sid u r-riċevitur intenzjonat, 

bħad-dettalji tal-identità u tal-kuntatt u 

tan-nazzjonalitajiet tagħhom, u dettalji 

rigward il-provenjenza ekonomika u l-użu 

previst tal-flus kontanti, u d-dettalji dwar 

il-mezz tat-trasport użat, bħat-tip ta' mezz 
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użat biex jaslu minn post għall-ieħor, il-

punt tat-tluq u d-destinazzjoni. F'każ ta' 

flux kontanti mhux akkumpanjati, l-

awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu 

jistgħu jirreġistraw tali informazzjoni 

dwar l-ispeditur, is-sid, u l-benefiċjarju 

intenzjonat tal-flus kontanti. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Din l-informazzjoni għandha 

tintbagħat lill-Unità tal-Intelligence 

Finanzjarja tal-Istat Membru kkonċernat. 

Dawk l-unitajiet huma maħturin biex ikunu 

l-elementi ċentrali fil-ġlieda kontra l-ħasil 

tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li 

jirċievu u jipproċessaw l-informazzjoni 

minn diversi sorsi, bħalma huma l-

istituzzjonijiet finanzjarji, u janalizzawha 

biex jiddeterminaw jekk hemmx raġunijiet 

għal aktar investigazzjoni li jistgħu ma 

jkunux evidenti għall-awtoritajiet 

kompetenti li jiġbru d-dikjarazzjonijiet tal-

kontroll u jwettqu l-kontrolli skont dan ir-

Regolament. 

(21) Din l-informazzjoni jenħtieġ li 

tintbagħat lill-Unità tal-Intelligence 

Finanzjarja tal-Istat Membru kkonċernat, li 

minnufih jenħtieġ li tagħmilha 

disponibbli għall-Unitajiet tal-Intelligence 

Finanzjarja tal-Istati Membri l-oħra. 

Dawk l-unitajiet huma maħturin biex ikunu 

l-elementi ċentrali fil-ġlieda kontra l-ħasil 

tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li 

jirċievu u jipproċessaw l-informazzjoni 

minn diversi sorsi, bħalma huma l-

istituzzjonijiet finanzjarji, u janalizzawha 

biex jiddeterminaw jekk hemmx raġunijiet 

għal aktar investigazzjoni li jistgħu ma 

jkunux evidenti għall-awtoritajiet 

kompetenti li jiġbru d-dikjarazzjonijiet tal-

kontroll u jwettqu l-kontrolli skont dan ir-

Regolament. Għal dan il-għan, jenħtieġ li 

tiġi implimentata interkonnessjoni bejn is-

sistemi ta' skambju tal-informazzjoni 

użati mill-awtoritajiet kompetenti u l-

Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja 

rispettivament. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 21a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) Sabiex tkompli tissaħħaħ il-

kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-

Intelligence Finanzjarja, jenħtieġ li l-

Kummissjoni tevalwa l-adegwatezza tal-

istabbiliment ta' Unità tal-Intelligence 

Finanzjarja tal-Unjoni, u tippreżenta 

proposta leġiżlattiva, kif xieraq.  

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Minħabba li l-movimenti ta' flus li 

jiġu soġġetti għal kontrolli skont dan ir-

Regolament iseħħu minn naħa għal oħra 

tal-fruntiera esterna, u minħabba d-

diffikultà li tittieħed azzjoni ladarba l-flus 

jkunu ħallew il-punt tad-dħul jew tal-ħruġ 

u r-riskju assoċjat jekk anki ammonti żgħar 

jintużaw b'mod illeċitu, f'ċerti ċirkostanzi l-

awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom 

il-jedd li jżommu l-flus temporanjament, 

dejjem skont ċerti kontrokontrolli: l-ewwel, 

fejn l-obbligu ta' dikjarazzjoni jew ta' 

divulgazzjoni ma jkunx ġie ssodisfat u, it-

tieni, fejn ikun hemm indikazzjonijiet ta' 

attività kriminali, irrispettivament mill-

ammont jew jekk il-flus jinġarrux minn 

persuna fiżika jew ikunux akkumpanjati 

jew le. Minħabba n-natura ta' dan is-

sekwestru u ż-żamma temporanja u l-

impatt li jista' jkollhom fuq il-libertà tal-

moviment u fuq id-dritt tal-proprjetà, il-

perjodu taż-żamma għandu jiġi limitat 

għaż-żmien minimu assolut li jkollhom 

bżonn l-awtoritajiet kompetenti l-oħra, biex 

jiddeterminaw jekk hemmx raġunijiet għal 

aktar interventi bħal investigazzjonijiet jew 

sekwestru tal-flus kontanti abbażi ta' 

strumenti legali oħrajn. Deċiżjoni li l-flus 

jinżammu temporanjament skont dan ir-

Regolament għandha tkun akkumpanjata 

(23) Minħabba li l-movimenti ta' flus 

kontanti li jiġu soġġetti għal kontrolli 

skont dan ir-Regolament iseħħu minn naħa 

għal oħra tal-fruntiera esterna, u minħabba 

d-diffikultà li tittieħed azzjoni ladarba l-

flus jkunu ħallew il-punt tad-dħul jew tal-

ħruġ u r-riskju assoċjat jekk anki ammonti 

żgħar jintużaw b'mod illeċitu, f'ċerti 

ċirkostanzi l-awtoritajiet kompetenti 

jeħtieġ li jkollhom il-jedd li jżommu l-flus 

temporanjament, dejjem skont ċerti 

kontrokontrolli: l-ewwel, fejn l-obbligu ta' 

dikjarazzjoni jew ta' divulgazzjoni ma 

jkunx ġie ssodisfat u, it-tieni, fejn ikun 

hemm indikazzjonijiet ta' attività kriminali. 

Minħabba n-natura ta' dan is-sekwestru u 

ż-żamma temporanja u l-impatt li jista' 

jkollhom fuq il-libertà tal-moviment u fuq 

id-dritt tal-proprjetà, il-perjodu taż-żamma 

jeħtieġ li jiġi limitat għaż-żmien minimu 

assolut li jkollhom bżonn l-awtoritajiet 

kompetenti l-oħra biex jiddeterminaw jekk 

hemmx raġunijiet għal aktar interventi, 

bħal investigazzjonijiet jew sekwestru tal-

flus kontanti abbażi ta' strumenti legali 

oħrajn. Persuni fiżiċi li jkunu affettwati 

mis-sekwestru u ż-żamma temporanja tal-

flus kontanti tagħhom, safejn dan 

jirrappreżenta tbatija żejda għalihom, 

jeħtieġ li jkunu offruti l-possibbiltà li 
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minn dikjarazzjoni tar-raġunijiet u 

tiddeskrivi tajjeb il-fatturi speċifiċi li jkunu 

wasslu għal din l-azzjoni. Jekk, fi tmiem il-

limitu taż-żmien ma tkun ittieħdet ebda 

deċiżjoni dwar interventi oħra, jew jekk l-

awtorità kompetenti tiddeċiedi li ma 

jeżistux raġunijiet biex ikomplu jinżammu 

l-flus kontanti, dawn jeħtieġ isiru 

disponibbli immedjatament għad-

dikjarant. 

jżommu ammont minimu ta' flus kontanti, 

fejn ikun possibbli skont it-tip tal-flus 

kontanti sekwestrati u miżmuma, sabiex 

dawn ikunu jistgħu jħallsu għall-ikel, l-

ilma u l-kenn. Deċiżjoni li l-flus jinżammu 

temporanjament skont dan ir-Regolament 

jenħtieġ li tkun akkumpanjata minn 

dikjarazzjoni tar-raġunijiet u tiddeskrivi 

tajjeb il-fatturi speċifiċi li jkunu wasslu 

għal din l-azzjoni. Jekk, fi tmiem il-limitu 

taż-żmien ma tkun ittieħdet ebda deċiżjoni 

dwar interventi oħra, jew jekk l-awtorità 

kompetenti tiddeċiedi li ma jeżistux 

raġunijiet biex ikomplu jinżammu l-flus 

kontanti, jenħtieġ li dawn jiġu rilaxxati 

immedjatament lill-partijiet interessati 

rilevanti. 

 

 Emenda16 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Huwa essenzjali li l-awtoritajiet 

kompetenti li jiġbru l-informazzjoni skont 

dan ir-Regolament jibagħtuha malajr lill-

Unità tal-Intelligence Finanzjarja biex din 

tkun tista' tkompli tanalizzaha u tqabbilha 

ma' dejta oħra, kif previst fid-Direttiva 

2015/849. 

(24) Huwa essenzjali li l-awtoritajiet 

kompetenti li jiġbru l-informazzjoni skont 

dan ir-Regolament jibagħtuha malajr lill-

Unità tal-Intelligence Finanzjarja, li 

minnufih jenħtieġ li tagħmel din l-

informazzjoni disponibbli għall-Unitajiet 

tal-Intelligence Finanzjarja tal-Istati 

Membri l-oħra, biex l-Unitajiet tal-

Intelligence Finanzjarja jkunu jistgħu 

jkomplu janalizzawha u jqabblu din l-

informazzjoni ma' data oħra, kif previst 

fid-Direttiva (UE). 2015/849. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Fejn jirreġistraw li ma tkunx saret 

dikjarazzjoni jew divulgazzjoni jew 

ikollhom indikazzjonijiet ta' attività 

(25) Fejn jirreġistraw li ma tkunx saret 

dikjarazzjoni jew divulgazzjoni jew 

ikollhom indikazzjonijiet ta' attività 
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kriminali, l-awtoritajiet kompetenti 

għandhom ikunu jistgħu jaqsmu l-

informazzjoni permezz tal-mezzi xierqa 

ma' awtoritajiet kompetenti għall-ġlieda 

kontra l-attività kriminali inkwistjoni. Dan 

l-iskambju tad-dejta huwa proporzjonat 

meta wieħed iqis li t-trasgressuri li jkunu 

evitaw l-obbligu tad-dikjarazzjoni u li 

jkunu nqabdu fi Stat Membru wieħed, 

x'aktarx jagħżlu Stat Membru ieħor biex 

idaħħlu jew joħorġu l-flus, fejn l-

awtoritajiet kompetenti ma jkollhom l-ebda 

għarfien dwar il-ksur li jkunu wettqu qabel. 

L-iskambju ta' din l-informazzjoni għandu 

jsir obbligatorju sabiex tiġi żgurata 

applikazzjoni konsistenti fl-Istati Membri 

kollha. Fejn ikun hemm indikazzjonijiet li 

l-flus ikunu relatati ma' attività kriminali li 

tista' taffettwa ħażin l-interessi finanzjarji 

tal-Unjoni, dik l-informazzjoni għandha 

ssir disponibbli wkoll għall-Kummissjoni. 

Sabiex jintlaħqu aħjar l-għanijiet preventivi 

u dissważivi ta' dan ir-Regolament fir-

rigward tal-evażjoni tal-obbligu ta' 

dikjarazzjoni, l-informazzjoni 

anonimizzata dwar ir-riskju u r-riżultati tal-

analiżi tar-riskju għandhom jiġu skambjati 

wkoll, b'mod obbligatorju, bejn l-Istati 

Membri u l-Kummissjoni. 

kriminali, l-awtoritajiet kompetenti 

jenħtieġ li minnufih jaqsmu l-

informazzjoni permezz tal-mezzi adegwati 

ma' awtoritajiet kompetenti ta' Stati 

Membri oħra għall-ġlieda kontra l-attività 

kriminali inkwistjoni. Dan l-iskambju tad-

data huwa proporzjonat meta wieħed iqis li 

t-trasgressuri li jkunu evitaw l-obbligu ta' 

dikjarazzjoni u li jkunu nqabdu fi Stat 

Membru wieħed, x'aktarx jagħżlu Stat 

Membru ieħor biex idaħħlu jew joħorġu l-

flus, fejn l-awtoritajiet kompetenti ma 

jkollhom l-ebda għarfien dwar il-ksur li 

jkunu wettqu qabel. L-iskambju ta' din l-

informazzjoni jenħtieġ li jsir obbligatorju 

sabiex tiġi żgurata applikazzjoni 

konsistenti fl-Istati Membri kollha. Fejn 

ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus 

kontanti jkunu relatati ma' attività 

kriminali li tista' taffettwa ħażin l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni, dik l-informazzjoni 

jenħtieġ li ssir disponibbli wkoll għall-

Kummissjoni u għall-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku Ewropew. Sabiex 

jintlaħqu aħjar l-għanijiet preventivi u 

dissważivi ta' dan ir-Regolament fir-

rigward tal-evażjoni tal-obbligu ta' 

dikjarazzjoni, l-informazzjoni 

anonimizzata dwar ir-riskju u r-riżultati tal-

analiżi tar-riskju jenħtieġ li jiġu skambjati 

wkoll, b'mod obbligatorju, bejn l-Istati 

Membri u l-Kummissjoni, skont l-

istandards stabbiliti fl-atti ta' 

implimentazzjoni li għandhom jiġu 

adottati skont dan ir-Regolament. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 25a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (25a) Bil-għan li l-Unitajiet ta' 

Intelligence Finanzjarji jkollhom aċċess 

fil-pront għall-informazzjoni meħtieġa 

għat-twettiq tal-investigazzjonijiet 

tagħhom, jenħtieġ li tiġi mħeġġa l-
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interkonnessjoni tas-Sistema ta' 

Informazzjoni Doganali u n-netwerk 

deċentralizzat tal-kompjuter FIU.net. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Għandu jkun possibbli li tiġi 

skambjata informazzjoni bejn awtorità 

kompetenti ta' Stat Membru jew il-

Kummissjoni u l-awtoritajiet ta' pajjiż terz, 

dejjem bis-salvagwardji xierqa. Dan l-

iskambju għandu jkun permess biss 

sakemm jitħarsu d-dispożizzjonijiet 

rilevanti nazzjonali u tal-Unjoni dwar id-

drittijiet fundamentali u t-trasferiment tad-

dejta personali, u wara awtorizzazzjoni 

mill-awtoritajiet li jkunu kisbu l-

informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 

tiġi infurmata dwar kull skambju ta' 

informazzjoni li jsir ma' pajjiżi terzi kif 

previst f'dan ir-Regolament. 

(26) Jenħtieġ li jkun possibbli li tiġi 

skambjata informazzjoni bejn awtorità 

kompetenti ta' Stat Membru jew il-

Kummissjoni u l-awtoritajiet ta' pajjiż terz, 

dejjem bis-salvagwardji xierqa. Dan l-

iskambju jenħtieġ li jkun permess biss 

sakemm jitħarsu d-dispożizzjonijiet 

rilevanti nazzjonali u tal-Unjoni dwar id-

drittijiet fundamentali u t-trasferiment tad-

data personali, u wara awtorizzazzjoni 

mill-awtoritajiet li jkunu kisbu l-

informazzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 

tiġi infurmata dwar kull skambju ta' 

informazzjoni li jsir ma' pajjiżi terzi kif 

previst f'dan ir-Regolament, u jenħtieġ li 

hija tirrapporta dwar din l-informazzjoni 

lill-Parlament Ewropew fuq bażi annwali. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 27 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Minħabba n-natura tal-

informazzjoni li tinġabar u l-aspettattiva 

leġittima tad-dikjaranti li d-dejta personali 

tagħhom u l-informazzjoni dwar is-somom 

ta' flus li jkunu daħħlu jew ħarġu mill-

Unjoni jkunu se jiġu ttrattati b'mod 

kunfidenzjali, l-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jipprovdu biżżejjed 

salvagwardji fir-rigward tar-rispett tas-

segretezza professjonali mill-aġenti li 

jitolbu aċċess għall-informazzjoni, u 

(27) Minħabba n-natura tal-

informazzjoni li tinġabar u l-aspettattiva 

leġittima tal-portaturi u tad-dikjaranti li d-

data personali tagħhom u l-informazzjoni 

dwar il-valur tal-flus kontanti li jkunu 

daħħlu jew ħarġu mill-Unjoni jkunu se jiġu 

ttrattati b'mod kunfidenzjali, l-awtoritajiet 

kompetenti jenħtieġ li jipprovdu biżżejjed 

salvagwardji fir-rigward tar-rispett tas-

segretezza professjonali mill-aġenti li 

jitolbu aċċess għall-informazzjoni, u 
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jipproteġuha tajjeb kontra l-aċċess, l-użu 

jew il-komunikazzjoni mhux awtorizzati. 

Sakemm mhux previst mod ieħor minn dan 

ir-Regolament jew mil-liġi nazzjonali, 

b'mod partikolari fil-kuntest tal-

proċedimenti legali, jeħtieġ li l-

informazzjoni ma tiġix divulgata mingħajr 

il-permess tal-awtorità li tkun ġabritha. 

Kull ġbir, divulgazzjoni, trażmissjoni, 

komunikazzjoni u pproċessar ieħor tad-

dejta personali fil-kamp ta' applikazzjoni 

ta' dan ir-Regolament għandu jkun soġġett 

għar-rekwiżiti tad-Direttiva 95/46/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u tar-

Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

jipproteġuha tajjeb kontra l-aċċess, l-użu 

jew il-komunikazzjoni mhux awtorizzati. 

Sakemm mhux previst mod ieħor minn dan 

ir-Regolament jew mid-dritt nazzjonali, 

b'mod partikolari fil-kuntest tal-

proċedimenti legali, jenħtieġ li l-

informazzjoni ma tiġix divulgata mingħajr 

il-permess tal-awtorità li tkun ġabritha. 

Kull ġbir, divulgazzjoni, trażmissjoni, 

komunikazzjoni u pproċessar ieħor tad-

data personali fil-kamp ta' applikazzjoni ta' 

dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun soġġett 

għar-rekwiżiti tad-Direttiva 95/46/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill21, u tar-

Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill22. 

__________________ __________________ 

21 Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 

1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-

rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u 

dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta 

(ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31). 

21 Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 

individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 

data personali u dwar il-moviment liberu 

ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, 

p. 31). 

22 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 

tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 

dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-

korpi tal-Komunità u dwar il-movement 

liberu ta' dik id-dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, 

p. 1.). 

22 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 

ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 

data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi 

tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' 

dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1). 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 28 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Għall-finijiet tal-analiżi li titwettaq 

mill-Unitajiet tal-Intelliġence Finanzjarja u 

biex l-awtoritajiet ta' Stati Membri oħra 

jkunu jistgħu jikkontrollaw u jinfurzaw l-

obbligu tad-dikjarazzjoni, b'mod 

partikolari fir-rigward tad-dikjaranti li 

(28) Għall-finijiet tal-analiżi li titwettaq 

mill-Unitajiet tal-Intelliġence Finanzjarja u 

biex l-awtoritajiet ta' Stati Membri oħra 

jkunu jistgħu jikkontrollaw u jinfurzaw l-

obbligu ta' dikjarazzjoni, b'mod partikolari 

fir-rigward tal-persuni li jkunu diġà wettqu 
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jkunu diġà wettqu ksur kontra dak l-

obbligu, jeħtieġ li d-dejta tad-dikjarazzjoni 

tinħażen għal perjodu twil biżżejjed biex 

jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti 

effettivament iwettqu l-investigazzjonijiet. 

L-ipproċessar tad-dejta personali skont dan 

ir-Regolament għandu l-istess għanijiet 

bħal tal-ipproċessar tad-dejta personali 

skont id-Direttiva (UE) 2015/849. Skont 

din id-Direttiva, l-Unitajiet tal-Intelligence 

Finanzjarja jżommu d-dejta li tingħatalhom 

mill-“entitajiet obbligati” għal ħames snin. 

Biex l-obbligu tad-dikjarazzjoni jiġi 

kkontrollat u nfurzat b'mod effettiv, il-

perjodu taż-żamma tad-dejta tad-

dikjarazzjoni għandu jikkonforma ma' 

dak previst fid-Direttiva (UE) 2015/849. 

ksur kontra dak l-obbligu, jeħtieġ li d-data 

tad-dikjarazzjoni tinħażen għal perjodu 

twil biżżejjed biex jippermetti lill-

awtoritajiet kompetenti effettivament 

iwettqu l-investigazzjonijiet. L-ipproċessar 

tad-data personali skont dan ir-Regolament 

għandu l-istess għanijiet bħal tal-

ipproċessar tad-data personali skont id-

Direttiva (UE) 2015/849. Skont din id-

Direttiva, l-Unitajiet tal-Intelligence 

Finanzjarja jżommu d-data li tingħatalhom 

mill-"entitajiet obbligati" għal ħames snin. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Sabiex tiġi inkoraġġita l-konformità 

u skoraġġita l-evażjoni, l-Istati Membri 

għandhom jintroduċu penali għal nuqqas 

ta' konformità mal-obbligi ta' dikjarazzjoni 

jew ta' divulgazzjoni. Il-penali għandhom 

japplikaw biss għan-nuqqas ta' 

dikjarazzjoni jew ta' divulgazzjoni skont 

dan ir-Regolament u ma għandhomx iqisu 

l-attività kriminali potenzjalment assoċjata 

mal-flus, li tista' tkun l-għan ta' 

investigazzjoni ulterjuri u miżuri li jaqgħu 

barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament. Dawn għandhom ikunu 

effettivi, proporzjonati u dissważivi, u ma 

għandhomx imorru lil hinn minn dak li hu 

meħtieġ biex tiġi inkoraġġita l-konformità. 

(29) Sabiex tiġi inkoraġġita l-konformità 

u skoraġġita l-evażjoni, l-Istati Membri 

jenħtieġ li jintroduċu penali għal nuqqas ta' 

konformità mal-obbligi ta' dikjarazzjoni 

jew ta' divulgazzjoni. Il-penali jenħtieġ li 

japplikaw biss għan-nuqqas ta' 

dikjarazzjoni jew ta' divulgazzjoni skont 

dan ir-Regolament u ma għandhomx iqisu 

l-attività kriminali potenzjalment assoċjata 

mal-flus kontanti, li tista' tkun l-għan ta' 

investigazzjoni ulterjuri u miżuri li jaqgħu 

barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament. Dawn jenħtieġ li jkunu 

effettivi, proporzjonati u dissważivi, u ma 

għandhomx imorru lil hinn minn dak li hu 

meħtieġ biex tiġi inkoraġġita l-konformità. 

Sabiex tkun effettiva u biex tiġi evitata 

sitwazzjoni fejn il-kriminali jagħżlu l-Istat 

Membru tad-dħul jew ta' ħruġ mill-

Unjoni skont il-livelli ta' penali fis-seħħ, 

dan ir-Regolament għandu jintroduċi il-

konverġenza tal-penali nazzjonali. 
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 Emenda23 

Proposta għal regolament 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Biex tiġi żgurata applikazzjoni 

uniformi tal-kontrolli u l-ipproċessar, it-

trażmissjoni u l-analiżi effettivi tad-

dikjarazzjonijiet mill-awtoritajiet 

kompetenti, il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħat ta' implimentazzjoni biex 

tadotta l-mudell tal-formoli tad-

dikjarazzjoni u tad-divulgazzjoni, biex jiġu 

ddeterminati l-kriterji ta' qafas komuni 

tal-ġestjoni tar-riskju, biex jiġu stabbiliti 

r-regoli tekniċi u l-modalitajiet u l-mudell 

tal-formoli li se jintużaw għad-

dikjarazzjonijiet u għall-iskambju tal-

informazzjoni, u biex jiġu stabbiliti r-regoli 

u l-format li se jintużaw għall-għoti ta' 

informazzjoni statistika lill-Kummissjoni. 

Dan għandu jinkludi l-istabbiliment ta' 

sistemi elettroniċi xierqa. Dawn is-setgħat 

għandhom jiġu eżerċitati b'konformità 

mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

(30) Filwaqt li bosta Stati Membri diġà 

jużaw formola ta' dikjarazzjoni 

armonizzata, il-Formola ta' Dikjarazzjoni 

tal-Muniti tal-UE (UE-CDF), fuq bażi 

volontarja, biex tiġi żgurata applikazzjoni 

uniformi tal-kontrolli u l-ipproċessar, it-

trażmissjoni u l-analiżi effettivi tad-

dikjarazzjonijiet mill-awtoritajiet 

kompetenti, jenħtieġ li l-Kummissjoni 

tingħata s-setgħat ta' implimentazzjoni biex 

tadotta l-mudell tal-formoli tad-

dikjarazzjoni u tad-divulgazzjoni, biex jiġu 

stabbiliti r-regoli tekniċi u l-modalitajiet u 

l-mudell tal-formoli li se jintużaw għad-

dikjarazzjonijiet, għall-iskambju tal-

informazzjoni bejn l-awtoritajiet 

kompetenti u għall-interkonnessjoni bejn 

is-sistemi ta' skambju tal-informazzjoni 

użati mill-awtoritajiet kompetenti u mill-

Unitajiet tal-Investigazzjonijiet 

Finanzjarji rispettivament, kif ukoll biex 

jiġu stabbiliti r-regoli u l-format li se 

jintużaw għall-għoti ta' informazzjoni 

statistika lill-Kummissjoni. Dan jenħtieġ li 

jinkludi l-istabbiliment ta' sistemi 

elettroniċi xierqa. Dawn is-setgħat jenħtieġ 

li jiġu eżerċitati b'konformità mar-

Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

__________________  

23 Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 

l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 

p. 13). 
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Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 30a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (30a) Sabiex tkun żgurata l-

applikazzjoni uniformi tagħha mill-

awtoritajiet kompetenti, jenħtieġ li l-

kontrolli primarjament jiġu bbażati fuq 

analiżi tar-riskju, bil-għan li jiġu 

identifikati u evalwati r-riskji u l-iżvilupp 

tal-kontromiżuri meħtieġa. L-

istabbiliment ta' qafas dwar il-ġestjoni 

tar-riskju għall-Istati Membri kollha 

jenħtieġ li ma jżommhomx milli jwettqu 

kontrolli permezz ta' spezzjonijiet fuq bażi 

każwali. 

  

  

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Sabiex ikunu jistgħu jitqiesu f'qasir 

żmien il-modifiki fl-istandards 

internazzjonali li jsiru fil-futur, stabbiliti 

mit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja, jew 

biex tiġi evitata l-evażjoni ta' dan ir-

Regolament billi wieħed jistrieħ fuq il-

ħażniet likwidi ta' valur li mhumiex koperti 

mid-definizzjoni ta' “flus”, b'konformità 

mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ 

tiġi delegata s-setgħa lill-Kummissjoni 

biex din tadotta atti fir-rigward ta' modifiki 

għal dik id-definizzjoni. Huwa 

partikolarment importanti li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-

ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 

tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 

isiru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

(31) Sabiex ikunu jistgħu jitqiesu f'qasir 

żmien il-modifiki fl-istandards 

internazzjonali li jsiru fil-futur, stabbiliti 

mit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja, jew 

biex tiġi evitata l-evażjoni ta' dan ir-

Regolament billi wieħed jistrieħ fuq il-

ħażniet likwidi ta' valur li mhumiex koperti 

mid-definizzjoni ta' "flus kontanti", 

b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

jenħtieġ li tiġi delegata s-setgħa lill-

Kummissjoni fir-rigward tar-regoli 

dettaljati għat-twettiq ta' kontrolli mill-

awtoritajiet kompetenti, b'kunsiderazzjoni 

tal-qafas komuni ta' mmaniġġjar tar-

riskju kif iddefinit fir-Regolament (UE) 

Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill23a u l-analiżi tal-valutazzjoni 
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Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201624 , 

b'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata l-

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 

delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' 

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-

tħejjija tal-atti delegati. 

tar-riskju mwettqa skont id-Direttiva 

(UE) 2015/849, u fir-rigward ta' modifiki 

għall-Anness I ta' dan ir-Regolament. 

Huwa partikolarment importanti li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 

inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet isiru f'konformità mal-

prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet tat-13 ta' April 2016.24 B'mod 

partikolari, sabiex tiġi żgurata l-

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 

delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' 

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-

tħejjija tal-atti delegati. 

__________________ __________________ 

 23a 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). 

24 Ref. għal ĠU [L 123/1] 24 Ref. għal ĠU [L 123/1] 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Premessa 31a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (31a) Sabiex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni 

attwali fejn bosta vjaġġaturi mhumiex 

konxji tal-obbligi tagħhom li jiddikjaraw 

il-flus kontanti, jenħtieġ li l-Istati 

Membri, f'kooperazzjoni mal-

Kummissjoni, jiżviluppaw materjali 

adegwati u jniedu kampanji regolari ta' 

informazzjoni indirizzati lejn iċ-ċittadini 

tal-UE u lejn iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi 

kif ukoll għal persuni ġuridiċi. Jenħtieġ li 

dawn il-kampanji jiġu armonizzati 
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minħabba l-fatt li jenħtieġ li jiġu mfassla 

għall-fruntieri esterni tal-Unjoni. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jipprevedi sistema ta' 

kontrolli fir-rigward tal-flus deħlin jew 

ħerġin mill-Unjoni biex jikkomplementa l-

qafas legali għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-

flus u l-finanzjament tat-terroriżmu 

stabbilit fid-Direttiva (EU) 2015/849. 

Dan ir-Regolament jipprevedi sistema ta' 

kontrolli fir-rigward tal-flus kontanti 

deħlin jew ħerġin mill-Unjoni, biex 

jikkomplementa l-qafas legali għall-

prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu stabbilit fid-

Direttiva (EU) 2015/849, kif ukoll għall-

prevenzjoni ta' kwalunkwe attività illeċita 

oħra kontra s-sigurtà tal-Unjoni u tal-

Istati Membri tagħha. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- l-istrumenti negozjabbli għall-

portatur imsemmija fl-Anness I; 

- l-istrumenti negozjabbli għall-

portatur; 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- il-komoditajiet li jintużaw bħala 

ħażniet likwidi ħafna ta' valur imsemmija 

fl-Anness I; 

- il-komoditajiet li jintużaw bħala 

ħażniet likwidi ħafna ta' valur; 
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Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- il-kards bi ħlas antiċipat imsemmija 

fl-Anness I; 

- il-kards anonimi bi ħlas antiċipat; 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) “strument negozjabbli għall-

portatur” tfisser strument li mhuwiex 

munita li jagħti d-dritt lill-portatur jitlob 

ammont finanzjarju meta jippreżenta l-

istrument, mingħajr ma jkollu bżonn jagħti 

prova tal-identità tiegħu jew jagħti prova li 

huwa intitolat għal dak l-ammont; 

(d) "strument negozjabbli għall-

portatur" tfisser strument li mhuwiex 

munita li jagħti d-dritt lill-portatur jitlob 

ammont finanzjarju meta jippreżenta l-

istrument, mingħajr ma jkollu bżonn jagħti 

prova tal-identità tiegħu/tagħha jew jagħti 

prova li huwa/hija intitolat/a għal dak l-

ammont. Dawn l-istrumenti negozjabbli 

għall-portatur huma elenkati fl-Anness I; 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) “komoditajiet li jintużaw bħala 

ħażniet likwidi ħafna ta' valur” tfisser 

oġġetti li għandhom proporzjon kbir bejn 

il-valur u l-volum tagħhom u li jistgħu 

jinbidlu f'muniti faċilment permezz tas-

swieq tan-negozjar aċċessibbli filwaqt li 

jiġġarrbu biss spejjeż tat-tranżazzjoni 

żgħar; 

(e) "komoditajiet li jintużaw bħala 

ħażniet likwidi ħafna ta' valur" tfisser 

oġġetti li għandhom proporzjon kbir bejn 

il-valur u l-volum tagħhom u li jistgħu 

faċilment jinbidlu f'muniti permezz tas-

swieq tan-negozjar aċċessibbli filwaqt li 

jiġġarrbu biss spejjeż tat-tranżazzjoni 

żgħar. Dawn il-komoditajiet huma 

elenkati fl-Anness I; 
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Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) “kards bi ħlas antiċipat” huma 

kards mhux nominattivi li jaħżnu valur 

monetarju jew fondi li jistgħu jintużaw 

f'tranżazzjonijiet ta' ħlas, fl-akkwist ta' 

oġġetti jew servizzi jew għat-tifdija ta' 

muniti u li ma għandhomx rabta ma' kont 

bankarju; 

(f) "kards anonimi bi ħlas antiċipat" 

huma kards mhux nominattivi li jaħżnu jew 

jipprovdu aċċess għal valur monetarju jew 

fondi li jistgħu jintużaw fi tranżazzjonijiet 

ta' ħlas, fl-akkwist ta' oġġetti jew servizzi 

jew għat-tifdija ta' muniti u li ma 

għandhomx rabta ma' kont bankarju; Dawn 

il-kards anonimi bi ħlas antiċipat huma 

elenkati fl-Anness I; 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) "portatur" tfisser kwalunkwe 

persuna fiżika li tidħol jew toħroġ mill-

Unjoni u li ġġorr flus kontanti fuq il-

persuna tagħha, fil-bagalja tagħha jew 

fil-mezz użat minnha biex taqsam il-

fruntiera esterna; 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt h 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) “flus mhux akkumpanjati” tfisser 

flus li jagħmlu parti minn konsenja f'każ li 

s-sid, l-ispeditur jew ir-riċevitur 

intenzjonat tal-flus ma jivvjaġġax mal-

konsenja; 

(h) "flus kontanti mhux 

akkumpanjati" tfisser flus li jagħmlu parti 

minn konsenja mingħajr portatur; 
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Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-

Artikolu 14 biex jiġi emendat l-Anness I 

biex jitqiesu x-xejriet ġodda tal-ħasil tal-

flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu, kif 

inhu ddefinit fil-paragrafi 3, 4, u 5 tal-

Artikolu 1 tad-Direttiva (UE) 2015/849, 

jew l-aħjar prattiki għall-prevenzjoni tal-

ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-

terroriżmu jew biex jiġi prevenut l-użu 

minn persuni kriminali ta' strumenti 

negozjabbli għall-portatur, jew ta' 

komoditajiet li jintużaw bħala ħażniet 

likwidi ħafna ta' valur, jew ta' kards bi ħlas 

antiċipat, biex jiġu evitati l-obbligi 

stabbiliti fl-Artikoli 3 u 4. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-

Artikolu 14 biex jiġi emendat l-Anness I 

biex jitqiesu x-xejriet ġodda tal-ħasil tal-

flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu, kif 

inhu ddefinit fil-paragrafi 3, 4, u 5 tal-

Artikolu 1 tad-Direttiva (UE) 2015/849, 

jew l-aħjar prattiki għall-prevenzjoni tal-

ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-

terroriżmu, jew biex jiġi evitat l-użu minn 

persuni kriminali ta' strumenti negozjabbli 

għall-portatur, jew ta' komoditajiet li 

jintużaw bħala ħażniet likwidi ħafna ta' 

valur, jew ta' kards anonimi bi ħlas 

antiċipat biex jiġu evitati l-obbligi stabbiliti 

fl-Artikoli 3 u 4. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-obbligu tad-dikjarazzjoni L-obbligu ta' dikjarazzjoni ta' flus 

kontanti akkumpanjati 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull persuna fiżika li tidħol jew 

toħroġ mill-Unjoni u li ġġorr flus ta' valur 

ta' EUR 10 000 jew aktar fuqha, fil-bagalji 

tagħha jew fil-mezz tat-trasport tagħha 

għandha tiddikjara dawk il-flus lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li 

1. Kull portatur li jġorr flus ta' valur 

ta' EUR 10 000 jew aktar fuqu jew fuqha, 

fil-bagalji tiegħu jew tagħha jew fil-mezz 

tat-trasport tiegħu jew tagħha għandu 

jiddikjara dawk il-flus lill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istat Membru li jkun 
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tkun għaddejja minnu biex tidħol jew 

toħroġ mill-Unjoni u tgħaddihom għall-

kontroll. L-obbligu tad-dikjarazzjoni ma 

għandux jitqies li jkun issodisfat jekk l-

informazzjoni li tingħata ma tkunx korretta 

jew sħiħa jew jekk il-flus ma jingħaddewx 

għall-kontroll. 

għaddej jew għaddejja minnu biex 

jidħol/tidħol jew joħroġ/toħroġ mill-

Unjoni u jgħaddihom jew tgħaddihom 

għall-kontroll. L-obbligu ta' dikjarazzjoni 

ma għandux jitqies li jkun issodisfat jekk l-

informazzjoni li tingħata ma tkunx korretta 

jew sħiħa jew jekk il-flus ma jingħaddewx 

għall-kontroll. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) id-dikjarant, inklużi l-isem sħiħ, id-

data u l-post tat-twelid u n-nazzjonalità; 

(a) il-portatur, inklużi l-isem sħiħ, id-

dettalji ta' kuntatt (inkluż l-indirizz), id-

data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u 

n-numru ta' dokument ta' 

identifikazzjoni; 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) id-dikjarant, inklużi l-isem sħiħ, id-

data u l-post tat-twelid u n-nazzjonalità; 

(b) is-sid tal-flus kontanti inklużi l-

isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt (inkluż l-

indirizz), id-data u l-post tat-twelid, in-

nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' 

identifikazzjoni għall-persuni fiżiċi, jew l-

isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt (inkluż l-

indirizz), in-numru ta' reġistrazzjoni jew 

in-numru ta' reġistrazzjoni tat-Taxxa fuq 

il-Valur Miżjud għall-persuna ġuridika; 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) id-dikjarant, inklużi l-isem sħiħ, id-

data u l-post tat-twelid u n-nazzjonalità; 

(c) ir-riċevitur intenzjonat tal-flus 

kontanti inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' 

kuntatt (inkluż l-indirizz), id-data u l-post 

tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-

dokument ta' identifikazzjoni għall-

persuni fiżiċi, jew l-isem sħiħ, id-dettalji 

ta' kuntatt (inkluż l-indirizz), in-numru ta' 

reġistrazzjoni jew in-numru ta' 

reġistrazzjoni tat-Taxxa fuq il-Valur 

Miżjud għall-persuna ġuridika; 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

kontanti; 

(d) in-natura u l-ammont jew il-valur 

tal-flus kontanti; 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) il-provenjenza u l-użu intenzjonat 

tal-flus kontanti; 

(e) il-provenjenza ekonomika; 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) l-użu maħsub tal-flus kontanti; 
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Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-informazzjoni għandha tiġi 

pprovduta bil-miktub jew b'mod 

elettroniku permezz tal-formola stabbilita 

skont l-Artikolu 15(a). Meta tintalab, 

għandha tintbagħat kopja approvata lid-

dikjarant. 

3. L-informazzjoni għandha tiġi 

pprovduta bil-miktub jew b'mod 

elettroniku permezz tal-formola stabbilita 

skont l-Artikolu 15(a). Għandha tintbagħat 

kopja approvata lid-dikjarant. 

Ġustifikazzjoni 

Jenħtieġ li d-dikjaranti dejjem ikunu jistgħu jiskbu kopja bil-miktub, peress li dawn mhux 

dejjem jistgħu jkunu f'pożizzjoni li jitolbu waħda (pereżempju meta ma jkunux jafu li huma 

intitolati għaliha, peress li ma jitkellmux il-lingwa tal-pajjiż). 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-obbligu tad-divulgazzjoni L-obbligu ta' divulgazzjoni fir-rigward ta' 

flus kontanti mhux akkumpanjati 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta flus kontanti ta' valur ta' EUR 

10 000 jew aktar ikunu deħlin jew ħerġin 

mill-Unjoni mhux akkumpanjati, l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membri li 

minnu jkunu deħlin jew ħerġin il-flus 

jistgħu, wara analiżi tar-riskju, jeżiġu li l-

ispeditur jew ir-riċevitur jew ir-

rappreżentanti tagħhom jagħmlu 

dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni. L-obbligu 

tad-dikjarazzjoni ma għandux jitqies li 

1. Meta flus kontanti ta' valur ta' 

EUR 10 000 jew aktar ikunu deħlin jew 

ħerġin mill-Unjoni mhux akkumpanjati, l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membri li 

minnu jkunu deħlin jew ħerġin il-flus 

jistgħu, wara analiżi tar-riskju, jesiġu li l-

ispeditur jew ir-riċevitur jew ir-

rappreżentanti tagħhom jagħmlu 

dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni, sal-

iskadenza stabbilita ta' mhux aktar minn 
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jkun issodisfat jekk l-informazzjoni li 

tingħata ma tkunx korretta jew sħiħa jew 

jekk il-flus ma jingħaddewx għall-

kontroll. 

30 jum. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 

jżommu l-flus kontanti sakemm l-

ispeditur, ir-riċevitur jew ir-rappreżentant 

tiegħu jagħmlu dikjarazzjoni ta' 

divulgazzjoni.   

 L-obbligu ta' dikjarazzjoni ma għandux 

jitqies li jkun issodisfat jekk id-

dikjarazzjoni ma ssirx qabel l-għeluq tal-

iskadenza, jekk l-informazzjoni li tingħata 

ma tkunx korretta jew sħiħa, jew jekk il-

flus ma jingħaddewx għall-kontroll. 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) id-dikjarant, inklużi l-isem sħiħ, id-

data u l-post tat-twelid u n-nazzjonalità; 

(a) id-dikjarant, inklużi l-isem sħiħ, id-

dettalji ta' kuntatt (inkluż l-indirizz), id-

data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u 

n-numru ta' dokument ta' 

identifikazzjoni; 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) id-dikjarant, inklużi l-isem sħiħ, id-

data u l-post tat-twelid u n-nazzjonalità; 

(b) is-sid tal-flus kontanti inklużi l-

isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt (inkluż l-

indirizz), id-data u l-post tat-twelid, in-

nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' 

identifikazzjoni għall-persuni fiżiċi, jew l-

isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt (inkluż l-

indirizz), in-numru ta' reġistrazzjoni jew 

in-numru ta' reġistrazzjoni tat-Taxxa fuq 

il-Valur Miżjud għall-persuni ġuridiċi; 
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Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) id-dikjarant, inklużi l-isem sħiħ, id-

data u l-post tat-twelid u n-nazzjonalità; 

(c) l-ispeditur tal-flus kontanti inklużi 

l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt (inkluż l-

indirizz), id-data u l-post tat-twelid, in-

nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' 

identifikazzjoni għall-persuni fiżiċi, jew l-

isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt (inkluż l-

indirizz), in-numru ta' reġistrazzjoni jew 

in-numru ta' reġistrazzjoni tat-Taxxa fuq 

il-Valur Miżjud għall-persuni ġuridiċi; 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) id-dikjarant, inklużi l-isem sħiħ, id-

data u l-post tat-twelid u n-nazzjonalità; 

(d) ir-riċevitur jew ir-riċevitur 

intenzjonat tal-flus kontanti inklużi l-isem 

sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt (inkluż l-

indirizz), id-data u l-post tat-twelid, in-

nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' 

identifikazzjoni għall-persuni fiżiċi, jew l-

isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt (inkluż l-

indirizz), in-numru ta' reġistrazzjoni jew 

in-numru ta' reġistrazzjoni tat-Taxxa fuq 

il-Valur Miżjud għall-persuni ġuridiċi; 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) l-ammont u n-natura tal-flus 

kontanti; 

(e) in-natura u l-ammont jew il-valur 

tal-flus kontanti; 
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Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) il-provenjenza u l-użu intenzjonat 

tal-flus kontanti; 

(f) il-provenjenza ekonomika; 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) l-użu intenzjonat tal-flus kontanti. 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-informazzjoni għandha tiġi 

pprovduta bil-miktub jew b'mod 

elettroniku permezz tal-formola stabbilita 

skont l-Artikolu 15(a). Meta tintalab, 

għandha tintbagħat kopja approvata lid-

dikjarant. 

3. L-informazzjoni għandha tiġi 

pprovduta bil-miktub jew b'mod 

elettroniku permezz tal-formola stabbilita 

skont l-Artikolu 15(a). Għandha tintbagħat 

kopja approvata lid-dikjarant. 

Ġustifikazzjoni 

Jenħtieġ li d-dikjaranti dejjem ikunu jistgħu jiskbu kopja bil-miktub, peress li dawn mhux 

dejjem jistgħu jkunu f'pożizzjoni li jitolbu waħda (pereżempju meta ma jkunux jafu li huma 

intitolati għaliha, peress li ma jitkellmux il-lingwa tal-pajjiż). 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Jekk ma jkunx ġie ssodisfat l-

obbligu skont l-Artikolu 3 jew l-obbligu 

tad-divulgazzjoni skont l-Artikolu 4, l-

awtoritajiet kompetenti għandhom 

jistabbilixxu bil-miktub jew f'forma 

elettronika, dikjarazzjoni ex officio li 

għandha tinkludi kemm jista' jkun mid-

dettalji elenkati fl-Artikolu 3(2) jew l-

Artikolu 4(2), skont il-każ. 

3. Jekk ma jkunux ġew issodisfati d-

dikjarazzjoni skont l-Artikolu 3 jew l-

obbligu ta' divulgazzjoni skont l-

Artikolu 4, l-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jistabbilixxu bil-miktub jew 

f'forma elettronika, dikjarazzjoni ex officio 

li għandha tinkludi kemm jista' jkun 

possibbli d-dettalji elenkati fl-Artikolu 3(2) 

jew l-Artikolu 4(2), skont il-każ. 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-kontrolli għandhom ikunu 

bbażati primarjament fuq analiżi tar-

riskju, bil-għan li jiġu identifikati u 

evalwati r-riskji u li jiġu żviluppati l-

kontromiżuri meħtieġa, u għandhom 

jitwettqu fil-qafas komuni tal-ġestjoni tar-

riskju b'konformità mal-kriterji stabbiliti 

skont l-Artikolu 15(b). 

4. Il-kontrolli għandhom 

primarjament jiġu bbażati fuq analiżi tar-

riskju, bil-għan li jiġu identifikati u 

evalwati r-riskji u l-iżvilupp tal-

kontromiżuri meħtieġa.  

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. L-analiżi tar-riskju msemmija fil-

paragrafu 4 ma għandhiex tipprevjeni lill-

awtoritajiet kompetenti milli jipproċedu 

bil-kontrolli spontanji jew bil-kontrolli 

bbażati fuq informazzjoni speċifika 

miksuba minn awtorità oħra. L-

awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu 

mgħammra b'għodod adegwati għall-

finijiet tal-kontrolli. 
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Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4b. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 

li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 14 

rigward ir-regoli dettaljati għat-twettiq 

tal-kontrolli mill-awtoritajiet kompetenti, 

b'kunsiderazzjoni tal-qafas komuni tal-

ġestjoni tar-riskju kif definit fir-

Regolament (UE) Nru 952/2013 u l-

analiżi tal-valutazzjoni tar-riskju mwettqa 

skont l-Artikoli 6 u  77 tad-Direttiva 

(UE) 2015/849; 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4c. Is-setgħat mogħtija lill-awtoritajiet 

kompetenti minn dan l-Artikolu 

għandhom jiġu estiżi wkoll għall-

Artikolu 6. 

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ammonti taħt il-livell limitu Ammonti taħt il-livell limitu ssusspettati li 

jkunu relatati mal-attività kriminali 

 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta l-awtoritajiet kompetenti 

jidentifikaw li persuna fiżika tkun dieħla 

fl-Unjoni jew ħierġa mill-Unjoni 

b'ammont ta' flus kontanti taħt il-livell 

limitu msemmi fl-Artikolu 3, u li wara 

analiżi tar-riskju jkun hemm 

indikazzjonijiet li l-flus huma marbutin ma' 

attività kriminali, dawn għandhom 

jirreġistraw dik l-informazzjoni, l-isem 

sħiħ, l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, 

u n-nazzjonalità ta' dik il-persuna, u l-

informazzjoni dwar il-mezz tat-trasport 

użat. 

1. Meta l-awtoritajiet kompetenti jsibu 

li portatur ikun dieħel fl-Unjoni jew 

ħiereġ mill-Unjoni b'ammont ta' flus 

kontanti taħt il-livell limitu msemmi fl-

Artikolu 3, u li jkun hemm indikazzjonijiet 

li l-flus kontanti huma marbutin ma' 

attività kriminali, dawn għandhom 

jirreġistraw dik l-informazzjoni u d-dettalji 

stabbiliti fl-Artikolu 3(2). 

 

Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta l-awtoritajiet kompetenti 

jidentifikaw li konsenja ta' flus mhux 

akkumpanjati ta' ammont taħt il-livell 

limitu msemmi fl-Artikolu 4 tkun dieħla fl-

Unjoni jew ħierġa mill-Unjoni u li wara 

analiżi tar-riskju jkun hemm 

indikazzjonijiet li l-flus huma marbutin ma' 

attività kriminali, dawn għandhom 

jirreġistraw dik l-informazzjoni, l-isem 

sħiħ, l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, 

u n-nazzjonalità tal-ispeditur, tar-riċevitur 

intenzjonat jew tar-rappreżentant 

tagħhom, u l-informazzjoni dwar il-mezz 

ta' konsenja użat. 

2. Meta l-awtoritajiet kompetenti jsibu 

li konsenja ta' flus kontanti mhux 

akkumpanjati ta' ammont taħt il-livell 

limitu msemmi fl-Artikolu 4 tkun dieħla fl-

Unjoni jew ħierġa mill-Unjoni, u li jkun 

hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti 

huma marbutin ma' attività kriminali, dawn 

għandhom jirreġistraw dik l-informazzjoni 

u d-dettalji stabbiliti fl-Artikolu 4(2). 

 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus (b) ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus 
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jkunu marbutin ma' attività kriminali, 

irrispettivament minn jekk jinġarrux 

minn persuna fiżika jew ikunux flus 

mhux akkumpanjati. 

kontanti jkunu marbutin ma' attività 

kriminali. 

 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-deċiżjoni amministrattiva 

msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun 

akkumpanjata minn dikjarazzjoni ta' 

raġunijiet, li trid tiġi kkomunikata lill-

persuna affettwata fil-ħin li tinħareġ, u 

għandha tkun soġġetta għal rimedju 

effettiv b'konformità mal-proċeduri 

previsti fil-liġi nazzjonali. 

2. Id-deċiżjoni amministrattiva 

msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun 

akkumpanjata minn dikjarazzjoni ta' 

raġunijiet, u kkomunikata fil-ħin li tinħareġ 

lill-: 

 (a) il-persuna mitluba tagħmel 

dikjarazzjoni skont l-Artikolu 3 jew 

dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni skont l-

Artikolu 4; jew 

 (b) il-portatur u s-sid fis-

sitwazzjonijiet msemmija fl-Artikolu 6(1) 

jew is-sid, ir-riċevitur intenzjonat u l-

ispeditur fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-

Artikolu 6(2). 

Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Id-deċiżjoni amministrattiva 

msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun 

soġġetta għal rimedju effettiv skont il-

proċeduri stabbiliti fid-dritt nazzjonali. 

 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-perjodu taż-żamma temporanja 

għandu jkun limitat strettament għal dak 

meħtieġ biex l-awtoritajiet kompetenti 

jiddeterminaw jekk iċ-ċirkostanzi tal-każ 

jiġġustifikawx żamma itwal. Il-perjodu 

massimu taż-żamma temporanja għandu 

jkun stabbilit permezz tal-liġi nazzjonali; 

ma jistax ikun itwal minn 30 jum. Jekk ma 

ssirx determinazzjoni dwar żamma itwal 

tal-flus f'dak il-perjodu, jew jekk issir 

determinazzjoni li ċ-ċirkostanzi tal-każ ma 

jiġġustifikawx żamma itwal, il-flus 

għandhom jingħataw minnufih lid-

dikjarant. 

3. Il-perjodu taż-żamma temporanja 

għandu jkun limitat strettament għal dak 

meħtieġ biex l-awtoritajiet kompetenti 

jiddeterminaw jekk iċ-ċirkostanzi tal-każ 

jiġġustifikawx żamma itwal. Il-perjodu 

massimu taż-żamma temporanja għandu 

jkun stabbilit permezz tad-dritt nazzjonali; 

ma għandux ikun itwal minn 30 jum. Jekk 

ma ssirx determinazzjoni dwar żamma 

itwal tal-flus f'dak il-perjodu, jew jekk issir 

determinazzjoni li ċ-ċirkostanzi tal-każ ma 

jiġġustifikawx żamma itwal, il-flus 

għandhom jiġu rilaxxati minnufih: 

 (a) lid-dikjarant jew il-portatur fis-

sitwazzjonijiet msemmija fl-Artikoli 3 u 4; 

jew 

 (b) lill-portatur jew is-sid fis-

sitwazzjonijiet msemmija fl-Artikolu 6(1) 

jew is-sid, riċevitur intenzjonat jew l-

ispeditur fis-sitwazzjonijiet msemmija fl-

Artikolu 6(2). 

 

Emenda  68 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jirreġistraw l-informazzjoni 

miksuba skont l-Artikoli 3, 4, 5(3) jew 6 u 

jittrażmettuha lill-Unità tal-Intelliġence 

Finanzjarja tal-Istat Membru fejn tkun 

inkisbet, b'konformità mar-regoli tekniċi 

stabbiliti skont l-Artikolu 15(c). 

1. L-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jirreġistraw l-informazzjoni 

miksuba skont l-Artikoli 3, 4, 5(3) jew 6 u 

jittrażmettuha lill-Unità tal-Intelligence 

Finanzjarja tal-Istat Membru fejn tkun 

inkisbet, li għandha tittrażmetti malajr l-

informazzjoni lill-Unitajiet tal-

Intelligence Finanzjarja tal-Istati Membri 

l-oħra, b'konformità mar-regoli tekniċi 

stabbiliti skont l-Artikolu 15(c). 
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Emenda  69 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Għall-finijiet ta' dan ir-

Regolament, mingħajr preġudizzju għar-

regoli dwar il-protezzjoni tad-data tal-

Unjoni, partikolarment fir-rigward tal-

limitazzjoni tal-iskop u d-drittijiet tal-

aċċess, interkonnessjoni bejn is-sistema 

użata mill-awtoritajiet kompetenti għall-

iskambju tal-informazzjoni skont ir-

Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 515/971a, u s-sistema użata mill-

Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarju 

għall-iskambju ta' informazzjoni skont id-

Deċiżjoni tal-Kunsill  2000/642/JHA1b 

għandha tiddaħħal fis-seħħ f'konformità 

mar-regoli tekniċi stabbiliti mill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 15(ca). 

 _______________ 

 1a Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 515/97 tat-13 ta' Marzu 1997 dwar 

għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet 

amministrattivi tal-Istati Membri u l-

koperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-

Kummissjoni biex ikun assigurat l-

applikar korrett tal-liġi dwar materji 

doganali u agrikoli, ĠU L 82, 22.3.1997, 

p. 1, kif emendat finalment mir-

Regolament (KE) Nru 2015/1525 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

9 ta' Settembru 2015, ĠU L 243, tat-

18.9.2015, p. 1.  

 1b Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/JHA 

tas-17 ta' Ottubru 2000 li tikkonċerna l-

arranġamenti għall-kooperazzjoni bejn l-

unitajiet tal-intelliġenza finanzjarja tal-

Istati Membri fir-rigward tal-iskambju 

tal-informazzjoni. ĠU L 271 tal-

24.10.2000, p. 4. 
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Emenda  70 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-informazzjoni msemmija fil-

paragrafu 1 għandha tiġi kkomunikata 

malajr kemm jista' jkun, u mhux aktar tard 

minn xahar wara d-data ta' meta tkun 

inġabret. 

2. L-informazzjoni msemmija fil-

paragrafu 1 għandha tiġi kkomunikata 

malajr kemm jista' jkun, u mhux aktar tard 

minn erbat ijiem ta' ħidma wara d-data ta' 

meta tkun inġabret. 

 

Emenda  71 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Sal-1 ta' Jannar 2019, il-

Kummissjoni għandha tivvaluta jekk 

ikunx xieraq li tiġi stabbilita Unitá għall-

Intelligence Finanzjarju tal-Unjoni u 

għandha, jekk xieraq, tippreżenta 

proposta leġiżlattiva. 

 

Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta jkun hemm indikazzjonijiet li 

l-flus ikunu marbutin ma' attività kriminali 

li tista' taffettwa ħażin l-interessi finanzjarji 

tal-Unjoni, dik l-informazzjoni msemmija 

fil-paragrafu 1 għandha tiġi trażmessa 

wkoll lill-Kummissjoni. 

2. Meta jkun hemm indikazzjonijiet li 

l-flus kontanti jkunu marbutin ma' attività 

kriminali li tista' taffettwa ħażin l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni, dik l-informazzjoni 

msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi 

trażmessa wkoll lill-Kummissjoni, lill-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

Ewropew, lill-Eurojust u lill-Europol. Il-

Kummissjoni għandha twettaq analiżi 

statistika tal-informazzjoni li tirċievi, u 

għandha tagħmilha disponibbli għall-

pubbliku. 
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Emenda  73 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-awtorità kompetenti għandha 

tikkomunika l-informazzjoni msemmija fil-

paragrafi 1 u 2 b'konformità mar-regoli 

tekniċi stabbiliti skont l-Artikolu 15(c) u 

permezz tal-formola stabbilita skont l-

Artikolu 15(d). 

3. L-awtorità kompetenti għandha 

tikkomunika l-informazzjoni msemmija fil-

paragrafi 1 u 2 b'konformità mar-regoli 

tekniċi stabbiliti skont l-Artikolu 15(ca) u 

permezz tal-formola stabbilita skont l-

Artikolu 15(d). 

 

Emenda  74 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-informazzjoni msemmija fil-

paragrafi 1 u 2 għandha tiġi kkomunikata 

malajr kemm jista' jkun, u mhux aktar tard 

minn xahar wara d-data ta' meta tkun 

inġabret. 

4. L-informazzjoni msemmija fil-

punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 u l-

paragrafu 2 għandha tiġi kkomunikata 

malajr kemm jista' jkun, u mhux aktar tard 

minn erbat ijiem ta' ħidma wara d-data ta' 

meta tkun inġabret; 

 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. L-informazzjoni u r-riżultati 

msemmija fil-punt(d) tal-paragrafu 1, 

għandhom jiġu kkomunikata kull sitt 

xhur jew fuq talba lill-Istati Membri 

kollha u lill-Kummissjoni. 

 

Emenda  76 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fil-qafas tal-għajnuna 

amministrattiva reċiproka, l-Istati Membri 

jew il-Kummissjoni jistgħu jikkomunikaw 

l-informazzjoni li ġejja lil pajjiż terz, 

soġġett għall-awtorizzazzjoni tal-awtorità 

kompetenti li tkun kisbet l-informazzjoni 

mingħand id-dikjarant jew mingħand ir-

rappreżentant tiegħu u sakemm din il-

komunikazzjoni tikkonforma mad-

dispożizzjonijiet rilevanti nazzjonali u tal-

Unjoni dwar it-trasferiment ta' dejta 

personali lil pajjiżi terzi: 

1. Fil-qafas tal-għajnuna 

amministrattiva reċiproka, l-Istati Membri 

jew il-Kummissjoni jistgħu jikkomunikaw 

l-informazzjoni li ġejja lil pajjiż terz, 

soġġett għall-awtorizzazzjoni tal-awtorità 

kompetenti li tkun kisbet l-informazzjoni 

mingħand il-portatur jew id-dikjarant jew 

mingħand ir-rappreżentant tiegħu, u 

sakemm din il-komunikazzjoni 

tikkonforma mad-dispożizzjonijiet rilevanti 

nazzjonali u tal-Unjoni dwar it-trasferiment 

ta' data personali lil pajjiżi terzi: 

 

Emenda  77 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 

jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi 

kwalunkwe komunikazzjoni ta' 

informazzjoni skont il-paragrafu 1. 

2. L-Istati Membri għandhom 

jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi 

kwalunkwe komunikazzjoni ta' 

informazzjoni skont il-paragrafu 1 u l-

Kummissjoni għandha tirrapporta fuq 

bażi annwali lill-Parlament Ewropew 

dwar l-informazzjoni kkomunikata. 

 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jagħmluha ta' kontrolluri tad-

dejta li jkunu kisbu skont l-Artikoli 3, 4, u 

6. 

1. L-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jagħmluha ta' kontrolluri tad-

data personali li jkunu kisbu skont l-

Artikoli 3, 4, 5(3) u 6. 

 

Emenda  79 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-ipproċessar tad-dejta personali 

abbażi ta' dan ir-Regolament għandu jsir 

biss għal skopijiet ta' prevenzjoni tal-

attivitajiet kriminali u biex dawn jiġu 

miġġielda. . . 

2. L-ipproċessar tad-data personali 

abbażi ta' dan ir-Regolament għandu jsir 

biss għall-finijiet ta' prevenzjoni, 

investigazzjoni, identifikazzjoni jew 

prosekuzzjoni tar-reati kriminali jew 

eżekuzzjoni ta' pieni kriminali. Dan l-

ipproċessar jaqa' taħt il-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/680 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. 

 ___________________ 

 1a Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' 

persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 

ta' data personali mill-awtoritajiet 

kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, 

l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-

prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-

eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-

moviment liberu ta' tali data, u li tħassar 

id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 

2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 

89). 

Ġustifikazzjoni 

Allinjament tal-formulazzjoni mad-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data 2016/680. 

 

Emenda  80 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-dejta personali li tinkiseb skont 

l-Artikoli 3, 4, u 6 għandha tiġi aċċessata 

biss mill-persunal tal-awtoritajiet 

kompetenti, awtorizzat kif xieraq, u 

għandha tkun protetta b'mod adegwat 

kontra l-aċċess mhux awtorizzat jew il-

komunikazzjoni mhux awtorizzata. 

Sakemm mhuwiex previst mod ieħor fl-

3. Id-data personali li tinkiseb skont l-

Artikoli 3, 4, 5(3) u 6 għandha tiġi 

aċċessata biss mill-persunal tal-awtoritajiet 

kompetenti, awtorizzat kif xieraq, u 

għandha tkun protetta b'mod adegwat 

kontra l-aċċess mhux awtorizzat jew il-

komunikazzjoni mhux awtorizzata. 

Sakemm mhuwiex previst mod ieħor fl-
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Artikoli 8, 9, u 10, ma tistax tiġi divulgata 

jew ikkomunikata mingħajr l-

awtorizzazzjoni espressa tal-awtorità 

kompetenti li tkun kisbet l-informazzjoni 

oriġinarjament. Madankollu, dik l-

awtorizzazzjoni ma għandhiex tkun 

meħtieġa meta l-awtoritajiet kompetenti 

jkunu mitluba jiddivulgaw jew 

jikkomunikaw dik l-informazzjoni skont 

id-dispożizzjonijiet legali fis-seħħ fl-Istat 

Membru inkwistjoni, b'mod partikolari 

b'rabta ma' proċedimenti legali. 

Artikoli 8, 9, u 10, ma tistax tiġi divulgata 

jew ikkomunikata mingħajr l-

awtorizzazzjoni espressa tal-awtorità 

kompetenti li tkun kisbet l-informazzjoni 

oriġinarjament. Madankollu, dik l-

awtorizzazzjoni ma għandhiex tkun 

meħtieġa meta l-awtoritajiet kompetenti 

jkunu mitluba jiddivulgaw jew 

jikkomunikaw dik l-informazzjoni skont 

id-dispożizzjonijiet legali fis-seħħ fl-Istat 

Membru inkwistjoni, b'mod partikolari 

b'rabta ma' proċedimenti legali. 

 

Emenda  81 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Id-dejta personali li tinkiseb skont 

l-Artikoli 3, 4, u 6 għandha tinħażen mill-

awtoritajiet kompetenti u mill-Unità tal-

Intelliġence Finanzjarja għal perjodu ta' 

ħames snin wara d-data li tkun inġabret 

fiha. Meta dan il-perjodu jiskadi, għandha 

titħassar jew issir anonima. 

4. Id-data personali li tinkiseb skont l-

Artikoli 3, 4, 5(3) u 6 għandha tinħażen 

mill-awtoritajiet kompetenti u mill-Unità 

tal-Intelliġence Finanzjarja biss sakemm 

ikun meħtieġ u proporzjonali għall-finijiet 

li għaliha d-data tiġi pproċessata, iżda 

mhux għal aktar minn tliet snin mid-data 

li fiha nġabret. Jekk ikun hemm 

indikazzjonijiet li l-flus kontanti jirrelataw 

ma' attività kriminali, id-data personali li 

tinkiseb skont l-Artikolu 3, 4, 5(3) u 6 

għandha tinħażen mill-awtoritajiet 

kompetenti u l-Unità tal-Intelligence 

Finanzjarja sa mhux aktar minn ħames 

snin. F'każ bħal dan, ir-raġunijiet għal 

din il-ħażna għandhom jiġu ġġustifikati u 

reġistrati. Jekk ma tittieħed l-ebda 

deċiżjoni dwar jekk għandhiex tkompli 

tinħażen id-data, dik id-data għandha 

awtomatikament titħassar wara tliet snin. 

 

Emenda  82 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kull Stat Membru għandu jintroduċi l-

penali li għandhom japplikaw fil-każ ta' 

nuqqas ta' konformità mal-obbligu tad-

dikjarazzjoni stabbilit fl-Artikoli 3 u 4. 

Tali pieni għandhom ikunu effettivi, 

proporzjonati u dissważivi. 

Kull Stat Membru għandu jintroduċi l-

penali li għandhom japplikaw fil-każ ta' 

nuqqas ta' konformità mal-obbligu ta' 

dikjarazzjoni stabbilit fl-Artikoli 3 u 4. 

Tali pieni għandhom ikunu effettivi, 

proporzjonati u dissważivi. L-Istati 

Membri għandhom jimmiraw li 

jintroduċu sett koordinat ta' penali 

madwar l-Unjoni kollha. Biex jinkiseb 

dan il-għan, il-Kummissjoni għandha, 

jekk ikun il-każ, tippreżenta proposta 

leġiżlattiva. 

 

Emenda  83 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2 Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 2(2) għandha 

tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu 

indeterminat li jibda minn …. 

2 Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 2(2) u l-

Artikolu 5(4a) għandha tingħata lill-

Kummissjoni għal perjodu indeterminat li 

jibda minn ….26 

__________________ __________________ 

26*Date of entry into force of the basic 

legislative act or any other date set by the 

legislator. 

26*Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-att 

leġiżlattiv bażiku jew kwalunkwe data 

oħra stabbilita mil-leġiżlatur. 

 

Emenda  84 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikolu 2(2) tista' tiġi revokata fi 

kwalunkwe mument mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 

revoka ttemm id-delega tas-setgħa 

speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikolu 2(2) u l-Artikolu 5(4a) tista' tiġi 

revokata fi kwalunkwe mument mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Deċiżjoni ta' revoka ttemm id-delega tas-

setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
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ssir effettiva fil-jum wara dak tal-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fiha. M'għandhiex 

taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

iddelegat diġà fis-seħħ. 

għandha ssir effettiva fil-jum wara dak tal-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fiha. M'għandhiex 

taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

iddelegat diġà fis-seħħ. 

 

Emenda  85 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 

2(2) jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix 

espressa oġġezzjoni la mill-Parlament 

Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien 

perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 

jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-

tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-

perjodu jkun estiż b'xahrejn fuq l-

inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-

Kunsill.” 

6. Att delegat adottat skont l-

Artikolu 2(2) u l-Artikolu 5(4) għandu 

jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa 

oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u 

lanqas mill-Kunsill fi żmien perjodu ta' 

xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 

qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-

tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-

perjodu jkun estiż b'xahrejn fuq l-

inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-

Kunsill. 

 

Emenda  86 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) il-kriterji tal-qafas komuni tal-

ġestjoni tar-riskju msemmija fl-Artikolu 

5(4); 

imħassar 

 

Emenda  87 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) ir-regoli tekniċi għall-iskambju ta' 

informazzjoni skont l-Artikoli 8 u 9, inkluż 

l-istabbiliment ta' sistema elettronika 

xierqa; 

(c) ir-regoli tekniċi għall-iskambju ta' 

informazzjoni skont l-Artikolu 8(1) u (2) u 

l-Artikolu 9, permezz tas-Sistema ta' 

Informazzjoni Doganali, kif stipulat fl-

Artikolu 23 tar-Regolament tal-Kunsill 

(KE) Nru 515/971a; 

 _________________ 

 1a Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 515/97 tat-13 ta' Marzu 1997 dwar 

għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet 

amministrattivi tal-Istati Membri u l-

koperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-

Kummissjoni biex ikun assigurat l-

applikar korrett tal-liġi dwar materji 

doganali u agrikoli (ĠU L 82, 22.3.1997, 

p. 1). 

 

Emenda  88 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) Ir-regoli tekniċi għall-

interkonnessjoni msemmija fl-

Artikolu 8(1a). 

 

Emenda  89 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-

paragrafu 1 għandha tingħata lill-

Kummissjoni tal-inqas kull sitt xhur. 

L-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-

paragrafu 1 għandha tingħata lill-

Kummissjoni tal-inqas kull sitt xhur. Il-

Kummissjoni għandha tippubblika 

rapport annwali dwar l-informazzjoni 

statistika sabiex jiġu stmati l-iskala u l-

ammonti ta' flus kontanti li jiddaħħlu 

b'kuntrabandu. 
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Emenda  90 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-Kummissjoni għandha 

tippubblika l-informazzjoni msemmija fil-

paragrafi 1(a) u 1(b) fuq is-sit web tagħha 

u tinforma lill-qarrejja, b'mod ċar, dwar 

il-kontrolli fir-rigward tal-flus kontanti li 

deħlin jew ħerġin mill-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Iċ-ċittadini u l-vjaġġaturi li jixtiequ jiġu infurmati dwar l-obbligi tagħhom, jenħtieġ li 

jkollhom il-possibbiltà li jsibu informazzjoni dwar il-kontrolli tal-flus kontanti u l-lista tal-

awtoritajiet kompetenti fuq sit web tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  91 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17a 

 Kampanji ta' informazzjoni 

 Fil-bidu tal-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament, il-Kummissjoni, 

f'kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data, għandha twettaq kampanja li 

tinforma liċ-ċittadini tal-UE u liċ-ċittadini 

ta' pajjiżi terzi, kif ukoll lil persuni 

ġuridiċi, dwar l-għanijiet ta' dan ir-

Regolament, l-obbligi skont l-Artikoli 3 u 

4, id-data maħżuna, il-lista tal-awtoritajiet 

kompetenti, il-possibbiltà għal żamma 

temporanja skont l-Artikolu 7, il-penali 

introdotti skont l-Artikolu 13 u d-drittijiet 

għal rimedju effettiv. Il-Kummissjoni u l-

Istati Membri għandhom jirrepetu tali 

kampanji b'mod regolari. L-Istati Membri 

għandhom ifasslu u jimplimentaw il-
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politiki meħtieġa biex jinfurmaw liċ-

ċittadini u r-residenti tagħhom dwar dan 

ir-Regolament. L-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li jsir disponibbli 

finanzjament suffiċjenti għal tali politiki 

ta' informazzjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex iċ-ċittadini u l-vjaġġaturi jiġu infurmati dwar l-obbligu tad-dikjarazzjoni tal-flus 

kontanti meta jaqsmu l-fruntieri u b'hekk dan isir aktar effettiv, jenħtieġ li l-Kummissjoni 

tniedi kampanji ta' informazzjoni dwar dan ir-Regolament. 

 

Emenda  92 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament ħames snin wara d-dħul fis-

seħħ tiegħu u kull ħames snin wara dan, 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

Il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-

informazzjoni li tirċievi regolarment mill-

Istati Membri, tippreżenta rapport dwar l-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament tliet 

snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu u kull tliet 

snin wara dan, lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill. Dak ir-rapport għandu, b'mod 

partikolari, jevalwa jekk assi oħra 

għandhomx jiġu inklużi fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jekk 

il-proċedura ta' divulgazzjoni ta' flus 

kontanti mhux akkumpanjati hijiex 

adattata għall-fini u jekk il-limitu għal 

flus kontanti mhux akkumpanjati 

għandux jiġi rivedut. 

 

Emenda  93 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Artikolu 5(4a) u l-Artikolu 15(a), (b), 

(d) u (e) għandu japplika mill-... [id-data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].  
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Emenda  94 

Proposta għal regolament 

Anness I – intestatura 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Strumenti negozjabbli għall-portatur, 

komoditajiet użati bħala ħażniet likwidi 

ħafna ta' valur u kards anonimi imħallsin 

minn qabel li huma kkunsidrati flus skont 

il-punti (ii), (iii) u (iv) tal-Artikolu 2(1)(a) 

Strumenti negozjabbli għall-portatur, 

komoditajiet użati bħala ħażniet likwidi 

ħafna ta' valur u kards anonimi bi ħlas 

antiċipat li huma kkunsidrati flus kontanti 

skont il-punti (ii), (iii) u (iv) tal-Artikolu 

2(1)(a) 

 

Emenda  95 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-kards imħallsin minn qabel li 

ġejjin għandhom jitqiesu bħala flus skont l-

Artikolu 2(1)(a)(iv): 

3. Il-kards anonimi bi ħlas antiċipat li 

ġejjin għandhom jitqiesu bħala flus 

kontanti skont l-Artikolu 2(1)(a)(iv): 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

I – Il-kuntest tal-proposta 

Fil-kuntest tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata, għandhom jittieħdu 

miżuri fil-livell Ewropew sabiex jitwaqqaf il-finanzjament ta' dawn l-attivitajiet kriminali, u 

għalhekk biex itemmu l-isfruttament mill-kriminali ta' regoli nazzjonali differenti relatata 

mal-kontrolli fuq il-flus kontanti. Jenħtieġ approċċ mifrux mal-UE kollha għall-kontroll tal-

movimenti ta' flus kontanti, 'il ġewwa u barra mill-Unjoni Ewropea - mhux biss biex jiġi 

ggarantit il-funzjonament tajjeb tas-suq intern, iżda wkoll biex jipproteġi liċ-ċittadini tal-

Unjoni u lill-kumpaniji 

 

L-amministrazzjonijiet doganali jinsabu fuq quddiem nett tal-kisba ta' dan l-għan, peress li 

huma inkarigati mill-kontrolli fuq it-traffiku tal-passiġġieri kif ukoll fuq iċ-ċaqliq 

transkonfinali ta' kunsinni. Il-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali nazzjonali 

għandha tissaħħaħ, biex il-kriminali ma jitħallewx jevitaw il-kontrolli ta' flus kontanti fil-

fruntieri esterni tal-UE. 

Fil-21 ta' Diċembru 2016, il-Kummissjoni Ewropea adottat pakkett ta' miżuri biex 

tikkompleta u ssaħħaħ il-qafas legali tal-UE fl-oqsma tal-ħasil tal-flus, tal-flussi ta' flus illeċiti 

u l-iffriżar u l-konfiska tal-assi. Dawn il-proposti qegħdin isiru fil-kuntest tal-impenji li 

ttieħdu fil-Pjan ta' Azzjoni kontra l-finanzjament tat-terroriżmu minn Frar 2016. 

Fost dawn il-miżuri, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li ttejjeb ir-Regolament eżistenti 

dwar il-kontrolli fuq il-flus kontanti adottat fl-2005 għall-kontroll tal-movimenti ta' flus 

kontanti deħlin u ħerġin mill-Unjoni. Il-bażi legali għal din il-proposta huma kemm l-

Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) li jistabbilixxi l-

prinċipju ta' approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri li għandhom 

bħala l-għan tagħhom l-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern, kif ukoll l-Artikolu 33, 

li jipprevedi t-tisħiħ tal-kooperazzjoni doganali bejn l-Istati Membri u bejn dawn tal-aħħar u l-

Kummissjoni. 

Il-bidliet proposti mill-Kummissjoni għandhom l-għan li jssaħħu l-kontrolli fuq persuni li 

jidħlu jew joħorġu mill-UE b'EUR 10 000 jew aktar fi flus kontanti jew f'komoditajiet 

prezzjużi, jew li jintbagħtu permezz ta' pakketti postali jew fil-kunsinni tal-merkanzija. Il-

bidliet se jippermettu wkoll lill-awtoritajiet jaġixxu fuq ammonti aktar baxxi mid-

dikjarazzjoni doganali, ta' livell massimu ta' EUR 10 000, meta jkun hemm suspett ta' attività 

kriminali, u biex ittejjeb l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-Istati Membri. 

B'mod partikolari, il-proposta testendi d-definizzjoni ta' "flus kontanti" għad-deheb u 

komoditajiet ta' valur oħra, kif ukoll il-possibilità ta' kards bi ħlas antiċipat li mhumiex 

marbuta ma' kont finanzjarju u li bħalissa mhumiex koperti b'dikjarazzjoni doganali standard. 

Il-każ ta' flus kontanti mhux akkompanjati hu nkluż ukoll fil-proposta. 

Barra minn hekk, il-proposta tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti biex b'mod temporanju 

jżommu il-flus kontanti meta jindunaw b'movimenti ta' ammonti sublimitu li jidhru li huma 

marbuta ma' attivitajiet illegali, li mhux il-każ fir-Regolament attwali. 
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Fl-aħħar nett, il-proposta għandha l-għan li tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' kontrolli, 

permezz ta' setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni fir-rigward tal-kriterji 

dwar il-ġestjoni tar-riskju, regoli għall-iskambju ta' informazzjoni, mudelli għall-

komunikazzjoni u s-sistema għall-iskambju tad-data kif ukoll l-għoti ta' informazzjoni mill-

Istati Membri lill-Kummissjoni. 

II - Il-pożizzjoni tar-Rapporteurs 

Ir-rapporteurs jilqgħu l-objettiv ġenerali tal-proposta li taġġorna u ttejjeb ir-Regolament 

attwali. Fid-dawl tal-avvenimenti li seħħew dan l-aħħar, qed jidher ċar li dawk involuti fil-

ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu irnexxielhom isibu modi kif jevitaw ir-regoli 

Ewropej dwar kontrolli ta' flus kontanti. 

It-tibdil prinċipali propost mir-Rapporteurs għandu l-għan li jagħmel ir-Regolament aktar 

b'saħħtu billi jiġu ċċarati xi dispożizzjonijiet ewlenin, b'mod partikolari d-definizzjoni u d-

differenzjazzjoni ta' "flus kontanti akkumpanjati" u "flus kontanti mhux akkumpanjati", kif 

ukoll l-isem tal-persuna responsabbli għad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti. Din tal-aħħar 

ingħatat definizzjoni sabiex tinkludi kwalunkwe persuna fiżika li tidħol fi jew li toħroġ mill-

Unjoni u li ġġorr flus kontanti fuq il-persuna tagħhom, fil-bagalji jew f'mezz tat-trasport li fih 

din il-persuna taqsam il-fruntiera esterna, irrispettivament minn jekk ir-rabta bejn dik il-

persuna u flus kontanti (is-sid jew r-riċevitur intenzjonat).  

Barra minn hekk, sabiex jiġu ffaċilitati l-investigazzjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti u biex 

tiġi żgurata l-identifikazzjoni ċara tal-persuni involuti, id-data li għandha tiġi inkluża 

f'dikjarazzjoni ġiet estiża u speċifikata għal persuni fiżiċi u ġuridiċi. 

Sabiex il-kunċett ta' "ġestjoni tar-riskju" jiġi ċċarat, ġew miżjuda referenzi għad-definizzjoni 

eżistenti fir-Regolament 952/2013 u fid-dispożizzjoni li tinvolvi żviluppi dwar "il-

valutazzjoni tar-riskju" inkluża fid-Direttiva 205/849. Bħala punt importanti, ir-rapporteurs 

iqisu meħtieġa l-applikazzjoni tal-Artikolu 290 TFUE minflok tal-Artikolu 291 TFUE għal 

raġunijiet ta' effiċjenza, u l-bidla adattata hija proposta fl-abbozz ta' rapport. 

Ir-rapporteurs huma konvinti li l-kisba tal-għan segwit f'din il-proposta jimplika kemm l-

armonizzazzjoni fil-livell Ewropew tal-implimentazzjoni ta' kontrolli mill-awtoritajiet 

kompetenti nazzjonali, kif ukoll approssimazzjoni ta' sanzjonijiet nazzjonali għal nuqqas ta' 

konformità. Il-miżuri għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni sabiex tiġi żgurata l-

applikazzjoni uniformi tal-kontrolli mill-awtoritajiet kompetenti, u l-Istati Membri għandhom 

jikkunsidraw il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ewropea tad-

Drittijiet tal-Bniedem, f'dak li għandu x'jaqsam ma' penali doganali, li għandhom ikunu 

bbażat fuq il-prinċipju ta' proporzjonalità. 

Fost it-titjib ewlieni fir-Regolament hemm l-iskambju ta' data. Ir-rapporteurs, f'dan ir-rigward, 

jippreferu azzjoni rapida u jissuġġerixxu wara konsultazzjoni ma' esperti fil-qasam, li 

japlikaw direttament sistema ta' skambju ta' data tal-IT tas-CIS+ li għandha tintuża mill-Istati 

Membri kollha. Din is-sistema hija faċli u effiċjenti biex tintuża, u biex tipprevjeni l-

kriminalità bl-aktar mod effiċjenti, ir-rapporteurs jipproponu wkoll li l-Istati Membri 

għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni mhux aktar tard minn 3 ġranet tax-xogħol wara d-

data li fiha tkun ġiet miġbura, minflok xahar kif inhi bħalissa fir-Regolament. 
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Fl-istess perspettiva, ir-rapporteurs qed jipproponu l-ħolqien ta' Unità tal-Intelligence 

Finanzjarja Ewropea, sabiex tittejjeb il-kooperazzjoni dwar il-koordinazzjoni tal-awtoritajiet 

ta' investigazzjoni u li tippermetti t-trażmissjoni ta' informazzjoni miġbura mill-unitajiet 

nazzjonali mingħajr dewmien. Minħabba n-natura dinamika u li tinbidel tal-kwistjonijiet 

indirizzati f'dan ir-Regolament, ir-rapporteurs proponew ukoll klawsola ta' rieżami b'saħħitha, 

li tippermetti li jsir aġġornament regolari tar-Regolament kull tliet snin sabiex tlaħħaq tal-

kapaċitajiet tekniċi u l-iżvilupp u ma' dawk li jwettqu l-frodi. 

Fl-aħħar nett, ir-rapporteurs jikkondividu l-fehmiet espressi mill-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data, li jilqa' d-dispożizzjoni ta' perjodu massimu ta' żamma ta' data personali 

maħżuna mill-awtoritajiet kompetenti u l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja. 
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