
PA\713242MT.doc PE402.930v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

2007/0192(CNS)

12.3.2008

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1338/2001 li jistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-
protezzjoni kontra l-iffalsifikar ta' l-euro
(COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

Rapporteur għal opinjoni: Manuel António dos Santos



PE402.930v01-00 2/7 PA\713242MT.doc

MT

PA_Legam



PA\713242MT.doc 3/7 PE402.930v01-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond

Fl-2007, in-numru totali ta' karti tal-flus iffalsifikati li ġew irtirati miċ-ċirkulazzjoni kien ta' 
561,000, waqt li n-numru ta' muniti ffalsifikati rtirati miċ-ċirkulazzjoni kien ta' 211,100.  
Dawn in-numri huma marġinali meta mqabbla mat-total ta' karti tal-flus u ta' muniti ġenwini 
fiċ-ċirkulazzjoni (11.4 biljuni u 75 biljun rispettivament). Il-parti l-kbira (96%) ta' karti tal-
flus iffalsifikati li ġew irkuprati fit-tieni nofs tas-sena 2007 instabu f'pajjiżi li huma parti miz-
zona euro (bejn wieħed u ieħor 3.5% fi Stati Membri li mhumiex parti miz-zona euro, u 
madwar 0.5% f'partijiet oħra tad-dinja).

Il-Qafas Legali Attwali

Sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni legali tal-karti tal-flus u tal-muniti ta' l-euro, kienu introdotti 
żewġ Regolamenti, eżattament qabel l-introduzzjoni tagħhom fl-1 ta' Jannar 2002: Ir-
Regolament 1338/2001, ibbażat fuq l-Artikolu 123(4) tat-Trattat KE, daħal fis-seħħ f'dawk l-
Istati Membri li kienu adottaw l-euro bħala l-munita waħdanija tagħhom. Regolament parallel 
(1339/2001), ibbażat fuq l-Artikolu 308 tat-Trattat KE, li jestendi d-dispożizzjonijiet tar-
regolament 1338/2001 lil dawk l-Istati Membri li ma adottawx l-euro bħala l-munita 
waħdanija. 

Ir-Regolament 1338/2001 għandu l-għan li jassigura livell għoli ta' protezzjoni kontra l-
imitazzjoni u l-iffalsifikar.  Hu jkopri l-ipproċessar ta' informazzjoni teknika u statistika dwar 
l-imitazzjoni ta' karta tal-flus u tal-muniti (il-metodi u l-karatteristiċi tekniċi tal-proċess tal-
produzzjoni, l-ammonti sekwestrati eċċ.), l-ipproċessar ta' dejta operattiva u strateġika, u 
koperazzjoni u għajnuna reċiproka bejn l-Istati Membri ta' l-UE, l-entitajiet u l-istituzzjonijiet, 
il-pajjiżi terzi u l-organizzazzjonijiet internazzjonali (partikorlament l-Europol). 

Skond il-kundizzjonijiet tar-regolament, l-istituzzjonijiet ta' kreditu, u kwalunkwe istituzzjoni 
oħra involuta fit-tqassim u fid-distribuzzjoni tal-flus tal-karti u l-muniti lill-pubbliku, 
għandhom ikunu obbligati li jneħħu miċ-ċirkulazzjoni l-karti u l-muniti ta’ l-euro kollha li 
jirċievu li jkunu jafu jew li għandhom għalfejn jaħsbu li huma ffalsifikati. Huma għandhom 
jgħadduhom immedjatament lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Kull Stat Membru għandu 
jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura li l-istituzzjonijiet li jonqsu li jaqdu dmirijiethom ikunu 
suġġetti għal sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u deterrenti.

Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1338/2001 li jistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni kontra l-iffalsifikar ta' l-euro

Din il-proposta li temenda r-Regolament 1338/2001 fiha
- permess speċifiku sabiex jiġu ttrasportati karti ta' l-euro ffalsifikati (Artikolu 4) u muniti 

(Artikolu 5) bil-għan li jiġi aġġustat it-tagħmir użat għall-kontrolli ta' l-awtentiċità, 
għaliex dan għadu mhux awtorizzat fil-livell ta' l-UE;

- it-tneħħija ta' l-obbligu taċ-Ċentru Tekniku u Xjentifiku Ewropew (ETSC)  li jikkomunika 
d-dejta lill-Kummissjoni, għaliex l-ETSC, li kien qed iwettaq ħidmietu fuq bażi 
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temporanja fiz-Zekka Franċiża, issa hu mwaqqaf b'mod permanenti fl-Uffiċċju Ewropew 
ta' Kontra l-Frodi (OLAF) (Artikolu 5);

- obbligu espliċitu biex l-istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet rilevanti oħrajn 
jiċċekkjaw l-awtentiċità tal-karti u l-muniti ta' l-euro li jirċievu u li jqiegħdu lura fiċ-
ċirkolazzjoni, skond il-proċeduri definiti mill-ECB għall-karti u mill-Kummissjoni għall-
muniti (Artikolu 6). Dan l-obbligu diġà ġie inkluż fil-proposta inizjali tal-Kummissjoni 
għal Regolament 1338/2001, imma din finalment ma ġietx adottata l-aktar minħabba n-
nuqqas ta' metodi uniformi u effettivi miftiehma dwar l-identifikazzjoni ta' flus foloz. Id-
dispożizzjonijiet li jimponu l-obbligi proposti se jiġu adottati mhux aktar tard mill-31 ta'
Diċembru 2009, sabiex jippermettu li l-istituzzjonijiet tal-kreditu u istituzzjonijiet oħrajn 
jadattaw il-proċeduri interni tagħhom u jtejbu t-tagħmir tagħhom.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għal raġunijiet ta' konvenjenza, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li temenda l-proċeduri biex tiġi 
kkontrollata l-awtentiċità tal-karti tal-flus 
u tal-muniti euro. Fir-rigward tal-karti 
tal-flus ta' l-euro, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tieħu azzjoni 
fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni tal-Bank 
Ċentrali Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ara l-ġustifikazzjoni għall-emendi 2 u 3.
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Emenda 2

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 
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.

1. L-istituzzjonijiet ta' kreditu, u kull aġent 
ekonomiku ieħor imqabbda biex jaħdmu 
fit-tqassim u fid-distribuzzjoni ta' karti tal-
flus u muniti lill-pubbliku,  

inklużi istituzzjonijiet li l-attività 
professjonali tagħhom tikkonsisti fl-
iskambju ta' karti tal-flus u muniti ta' 
kambji differenti, bħal bureaux de change, 
uaġenti ekonomiċi mqabbda biex jagħmlu 
attività sussidjarja fit-tqassim u d-
distribuzzjoni ta' karti tal-flus lill-
pubbliku permezz ta' automated teller 
machines, bħal bejjiegħa bl-imnut u 
casinos,
għandhom ikunu obbligati li jiżguraw li l-
karti u l-muniti ta’ l-euro li jirċievu u li 
jkun bi ħsiebhom 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 mniżżla għall-
karti  fl-Anness 1 u għall-muniti ta’ l-euro 
fl-Anness II rispettivament.

L-istituzzjonijiet imsemmija fl-ewwel L-istituzzjonijiet ta' kreditu u aġenti 
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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.

ekonomiċi 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

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-definizzjoni għandha tagħmilha ċara li l-aġenti ekonomiċi li joffru servizz 
sussidjarju sabiex jinġibdu l-flus permezz ta' automated teller machines ukoll jaqgħu taħt dan 
ir-regolament. 
M'hemmx la dispożizzjoni li tippermetti lill-Kunsill li jagħti poteri ta' implimentazzjoni lill-
Bank Ċentrali Ewropew b'mod ġenerali u lanqas speċifikament  fir-rigward ta' kwalunkwe 
materja kkonċernata mill-att preżenti.  Skond l-Artikolu 202 tat-Trattat, il-Kunsill jista' jagħti 
poteri ta' implimentazzjoni biss lill-Kummissjoni. Il-proċeduri għandhom jitniżżlu f'żewġ 
annessi għal dan ir-Regolament.
Ara wkoll il-ġustifikazzjoni għall-emenda 3.

Emenda 3

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

3a. Il-Kummissjoni għandha temenda l-
Anness I fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni 
tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-Anness II 
fuq inizjattiva tagħha stess.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Sabiex titqies il-kompetenza ta' l-ECB dwar materji li għandhom x'jaqsmu ma' karti tal-flus 
ta' l-euro, il-Kummissjoni għandha temenda l-Anness I waqt li tistabbilixxi l-proċeduri dwar 
il-kontrolli ta' l-awtentiċità għall-karti tal-flus fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni ta' l-ECB. 
Ara wkoll il-ġustifikazzjoni għall-emenda 2.



PA\713242MT.doc 7/7 PE402.930v01-00

MT

Emenda 4

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-test fl-Anness għal dan ir-
Regolament għandu jiżdied bħala l-
Annessi I u II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 2.


	713242mt.doc

