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Emenda 5
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Huwa importanti li jkun żgurat li l-karti 
u muniti fiċ-ċirkolazzjoni jkunu awtentiċi. 
Issa huma disponibbli proċeduri li 
jippermettu lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu u 
istituzzjonijiet oħrajn li jiċċekkjaw l-
awtentiċità tal-karti u l-muniti ta’ l-ewro li 
jirċievu qabel jerġgħu jqiegħduhom lura 
fiċ-ċirkolazzjoni. Biex ikunu jistgħu 
jirrispettaw l-obbligu li jiċċekkjaw l-
awtentiċità u jimplimentaw dawn il-
proċeduri, dawn l-istituzzjonijiet jeħtieġu 
ż-żmien biex jadattaw l-operat intern 
tagħhom.

(2) Huwa importanti li jkun żgurat li l-karti 
u muniti fiċ-ċirkolazzjoni jkunu awtentiċi. 
Issa huma disponibbli proċeduri li 
jippermettu li istituzzjonijiet ta’ kreditu u 
istituzzjonijiet oħrajn relatati jiċċekkjaw l-
awtentiċità tal-karti u l-muniti ta’ l-euro li 
jirċievu u jekk humiex tajbin għaċ-
ċirkolazzjoni qabel jerġgħu joħorġuhom
lura fiċ-ċirkolazzjoni. Biex ikunu jistgħu 
jirrispettaw l-obbligu li jiċċekkjaw l-
awtentiċità u jekk humiex tajbin għaċ-
ċirkolazzjoni, u biex jimplimentaw dawn 
il-proċeduri, dawn l-istituzzjonijiet jeħtieġu 
ż-żmien biex jadattaw l-operat intern 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandards stabbiliti għandhom jikkonċernaw kemm jekk il-karti u l-muniti ta' l-euro humiex 
tajbin għaċ-ċirkolazzjoni u kemm il-kontrolli ta' l-awtenċità tagħhom. Dan għandu jiġi ċċarat 
fir-Regolament propost.

Emenda 6
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Sabiex jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet 
ta' kreditu u l-istituzzjonijiet oħra relatati 
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jkunu jistgħu jikkonformaw ma' l-obbligu 
li jikkontrollow l-awtentiċità tal-karti u l-
muniti ta' l-euro u jekk humiex tajbin 
għaċ-ċirkolazzjoni, għandhom ikunu 
definiti l-proċeduri u l-istandards tekniċi 
għall-kontrolli ta' dan it-tip. L-Artikolu 
106(1) tat-Trattat jassenja l-kompetenza 
għad-definizzjoni ta' standards ta' dan it-
tip għall-karti ta' l-euro lill-Bank Ċentrali 
Ewropew. Fir-rigward tal-muniti ta' l-
euro, il-Kummissjoni ngħatat il-
kompetenzi relatati fuq il-bażi ta' l-
Artikolu 211 tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BĊE diġà adotta qafas għall-identifikazzjoni ta' karti foloz, sabiex jilħaq ir-
responsabilitajiet tiegħu skond l-Artikolu 106(1) tat-Trattat u l-Artikolu 16 ta' l-Istatut ta' l-
ESCB u l-BĊE, speċifikament, li jkunu żgurati l-integrità u l-preżervazzjoni tal-karti ta' l-euro 
fl-idejn. B'mod simili, fil-qasam tal-muniti ta' l-euro, il-Kummissjoni diġà adottat ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ta' Mejju 2005 dwar l-awtentikazzjoni tal-muniti ta' l-
euro u l-ittrattament ta' muniti ta' l-euro li m'humiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni.

Emenda 7
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt a
Regolament (KE) Nru 1338/2001
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istituzzjonijiet ta' kreditu, u kull 
istituzzjoni oħra imqabbda biex jaħdmu
fit-tqassim u fid-distribuzzjoni ta' karti tal-
flus u muniti lill-pubbliku bħala attività 
professjonali, inklużi istituzzjonijiet li l-
attività tagħhom tikkonsisti fl-iskambju ta' 
karti tal-flus u muniti ta' kambji differenti, 
bħal bureaux de change, għandhom ikunu 
obbligati li jiżguraw li l-karti u l-muniti ta’ 
l-euro li jirċievu u li jkun bi ħsiebhom 

1. L-istituzzjonijiet ta' kreditu, u kull aġent 
ekonomiku ieħor impenjat fit-tqassim u 
fid-distribuzzjoni ta' karti tal-flus u muniti 
lill-pubbliku, inklużi:
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iqiegħdu lura fiċ-ċirkolazzjoni jkunu 
ċċekkjati għall-awtentiċità u li kull karti u 
muniti foloz jinstabu. Din il-verifika 
għandha titwettaq f’konformità mal-
proċeduri li għandhom ikunu definiti mill-
Bank Ċentrali Ewropew u l-Kummissjoni 
għall-karti u l-muniti ta’ l-euro 
rispettivament.

- istituzzjonijiet li l-attività professjonali
tagħhom tikkonsisti fl-iskambju ta' karti 
tal-flus u muniti ta' valuta differenti, bħal 
uffiċċji tal-kambji, u

- aġenti ekonomiċi impenjati, bħala 
attività sussidjarja, fit-tqassim u d-
distribuzzjoni ta' karti tal-flus lill-
pubbliku permezz ta' 'automated teller 
machines',
għandhom ikunu obbligati li jiżguraw li l-
karti u l-muniti ta’ l-euro li jkun bi 
ħsiebhom joħroġu lura fiċ-ċirkolazzjoni 
jkunu ċċekkjati għall-awtentiċità u jekk 
humiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni u li jiġu 
identifikati l-karti u muniti foloz kollha. 
Din il-verifika ta' l-awtentiċità tal-flus u 
ta' jekk humiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni 
għandha titwettaq f’konformità mal-
proċeduri li għandhom ikunu definiti mill-
Bank Ċentrali Ewropew u l-Kummissjoni 
għall-karti u l-muniti ta’ l-euro 
rispettivament, bi qbil mal-kompetenzi 
rispettivi ta' dawk l-istituzzjonijiet u waqt 
li jitqiesu l-partikularitajiet tal-karti u l-
muniti ta' l-euro.

L-istituzzjonijiet imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom ikunu obbligati li 
jirtiraw miċ-ċirkolazzjoni l-karti u l-muniti 
ta’ l-euro kollha li jirċievu li jkunu jafu, 
jew li għandhom għalfejn jaħsbu, li huma 
foloz. Huma għandhom jgħadduhom 
immedjatament lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti.

L-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-aġenti 
ekonomiċi oħra msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom ikunu obbligati li 
jirtiraw miċ-ċirkolazzjoni l-karti u l-muniti 
ta’ l-euro kollha li jirċievu li jkunu jafu, 
jew li għandhom għalfejn jaħsbu, li huma 
foloz. Huma għandhom jgħadduhom 
immedjatament lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li, sabiex iwettaq il-mandat tiegħu dwar il-ħruġ tal-karti tal-flus, hemm 
bżonn li l-BĊE jiżgura l-integrità u l-preservazzjoni tal-karti ta' l-euro fiċ-ċirkolazzjoni u, 
b'hekk, il-fiduċja tal-pubblika fil-karti ta' l-euro. Anke s-sempliċi possibilità li tinħareġ 
rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni tista' ddgħajjef serjament l-indipendenza tal-BĊE f'dan 
ir-rigward.

Emenda 8
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b
Regolament (KE) Nru 1338/2001
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 3, il-liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi li 
japplikaw l-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom 
ikunu adottati sa mhux aktar tard mill-31 
ta’ Diċembru 2009. Huma għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Bank 
Ċentrali Ewropew b'dan minnufih.’

B’deroga mill-ewwel subparagrafu ta' dan 
il-paragrafu, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li għall-
applikazzjoni tal-proċeduri msemmija fl-
ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 
għandhom ikunu adottati bi qbil ma' l-
iskadenzi stipulati fi proċeduri ta' dan it-
tip. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni u lill-Bank Ċentrali 
Ewropew b'dan minnufih.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza proposta fl-2009 ma tipprovdix biżżejjed flessibilità għall-implimentazzjoni, 
b'mod partikulari meta wieħed iqis l-ispejjeż għall-migrazzjoni u l-ispejjeż biex jiġi 
manifatturat u miksub apparat għall-identifikazzjoni ta' flus foloz. Din l-iskadenza għandha 
titħassar u l-proċeduri stipulati mill-BĊE u mill-Kummissjoni għandhom jiddefinixxu l-
iskadenzi sabiex tkun permess l-implimentazzjoni korretta u bir-reqqa tar-Regolament 
propost.
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Emenda9
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċeduri msemmijin fl-Artikolu 6(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001 
għandu jkollhom effett fl-Istati Membri 
parteċipanti kif stipulat fit-tieni 
subparagrafu ta' l-Artikolu 6(3) tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001 jiġi estiż għall-Istati Membri li 
m'humiex fiz-zona ta' l-euro, għandu jiġi ċċarat li l-BĊE hu responsabbli biex jiddeċiedi dwar 
l-implimentazzjoni tal-proċeduri tiegħu f'dan li għandu x'jaqsam mal-karti ta' l-euro. Il-BĊE 
iddeċieda f'Lulju 2006 li dawn il-proċeduri se jsiru effettivi fl-Istati Membri li jkun għadhom 
kif bdew jipparteċipaw ladarba jadottaw l-euro.
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