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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

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))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0525),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 123(4) tat-Trattat KE, b'mod partikulari t-tielet sentenza, 
skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0431/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skond l-
Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-kummerċjanti ż-żgħar u ta' daqs 
medju jonqoshom ir-riżorsi biżżejjed biex 
iwettqu l-verifiki skond il-proċeduri 
stabbiliti mill-Bank Centrali Ewropew 
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(ECB) u mill-Kummissjoni. Huma 
għandhom ikunu meħtieġa li jaġixxu bil-
galbu li jixraq billi jirtiraw miċ-
ċirkolazzjoni kull karta u munita ta’ l-
euro li jirċievu li jkunu jafu, jew li 
jkollhom raġuni biżżejjed għalfejn 
jemmnu, li hi falza.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Trid issir għażla bejn l-obbligi li jaqgħu fuq il-kummerċjanti ż-żgħar u ta’ daqs medju u dawk 
l-obbligi li jaqgħu fuq l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u fuq istituzzjonijiet oħra li jixbhuhom. 
Filwaqt li istituzzjonijiet bħal dawn jistgħu jkunu meħtieġa biex issir verifika ta’ l-awtentiċità 
tal-karti u l-muniti ta’ l-euro skond il-proċeduri stabbiliti mill-Bank Ċentrali Ewropew u l-
Kummissjoni, il-kummerċjanti ż-żgħar u ta’ daqs medju m’għandhomx ir-riżorsi meħtieġa 
biex jagħmlu dan, u għalhekk għandhom ikunu meħtieġa biss li jaġixxu bil-'galbu li jixraq'.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Biex tkun iċċekkjata l-awtentiċità tal-
karti u l-muniti ta’ l-euro huwa meħtieġ li 
jsir aġġustament xieraq tat-tagħmir.Biex 
ikun aġġustat it-tagħmir użat għall-
kontrolli ta’ l-awtentiċità huwa essenzjali li 
fil-postijiet fejn isiru t-testijiet ikunu 
disponibbli l-kwantitajiet neċessarji ta’ 
karti u muniti foloz. Għaldaqstant, huwa 
importanti li jkun permess it-trasport ta’ 
flus foloz bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti kif ukoll l-istituzzjonijiet u l-
korpi ta’ l-Unjoni Ewropea.

(3) Biex tkun ivverifikata l-awtentiċità tal-
karti u l-muniti ta’ l-euro huwa meħtieġ li 
jsir aġġustament xieraq tat-tagħmir. Biex 
ikun aġġustat it-tagħmir użat għall-
ivverifikar ta’ l-awtentiċità huwa essenzjali 
li fil-postijiet fejn isiru t-testijiet ikunu 
disponibbli l-kwantitajiet neċessarji ta’ 
karti u muniti foloz. Għaldaqstant, huwa 
meħtieġ li jkun permess it-twassil u t-
trasport ta’ flus foloz bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti kif ukoll l-
istituzzjonijiet u l-korpi ta’ l-Unjoni 
Ewropea. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jkun emendat sabiex iqis il-ħtieġa ta’ eżempji ta’ karti u muniti ta’ l-



PR\719442MT.doc 7/14 PE405.735v01-00

MT

euro foloz (tkun xi tkun l-oriġini tagħhom) li għandhom jitwasslu u biex it-trasport tagħhom 
ikun awtorizzat.

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-awtentiċità tal-flus ta' l-euro 
għandha tkun iggarantita madwar l-
Unjoni Ewropea kollha, inklużi fl-Istati 
Membri li m'humiex parti miz-zona ta’ l-
euro u dawk li fihom l-flus ta' l-euro 
jintużaw bħala munita ta' tranżazzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri li ma jiffurmawx parti miz-zona ta’ l-euro għandhom jiggarantixxu l-
awtentiċità ta’ l-euro meta tkun qed tintuża fit-territorju tagħhom bħala munita għat-
transazzjonijiet. Il-metodi ta’ l-ivverifikar ta’ l-awtentiċità tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-
Kummissjoni m’humiex se jkunu applikabbli għal kollox għal dawk l-Istati Membri, u 
għalhekk għandha tiġi proposta l-applikazzjoni ta’ metodi bħal m’huma t-taħriġ tal-kaxxiera 
biex isibu euro foloz u l-użu ta’ tagħmir li kapaċi jsib muniti jew karti tal-flus foloz.

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1338/2001
Artikolu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-ittra li jmiss għandha tiżdied ma’ l-
Artikolu 2:

(da) ‘istituzzjonijiet oħra’ għandha tfisser 
kwalunkwe istituzzjoni ekonomika jew 
aġent ekonomiku mdaħħla fix-xogħol tat-
tqassim u d-distribuzzjoni ta’ karti u 
muniti ta’ l-euro lill-pubbliku, jew b’mod 
dirett inkella permezz tal-magni li jagħtu 
l-flus kontanti. Din id-definizzjoni 
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għandha tinkludi l-uffiċċji tal-kambju, il-
kumplessi kbar ta' ħwienet u l-kasinos;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-diversi istituzzjonijiet imdaħħla fit-tqassim u d-distribuzzjoni tal-flus kontanti għandhom 
ikunu magħżula bil-għan li tkun żgurata l-konformità ma’ l-obbligu li jivverifikaw l-
awtentiċità tal-karti u l-muniti ta’ l-euro skond il-proċeduri stabbiliti mill-Bank Ċentrali 
Ewropew u l-Kummissjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1338/2001
Artikolu 2 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-ittra li jmiss għandha tiżdied ma’ l-
Artikolu 2:

(de) ‘kummerċjant żgħir u ta’ daqs 
medju’ għandha tfisser bejjiegħ bl-imnut 
li jkun jopera f’bini żgħir jew ta’ daqs 
medju u li jkun iservi l-konsumatur 
aħħari li ma jkunx imdaħħal fit-tqassim u 
d-distribuzzjoni ta' karti u muniti ta' l-
euro lill-pubbliku ħlief fit-tnewwil ta' 
bqija fuq bażi ta' rutina; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, il-kummerċjanti ż-żgħar u dawk ta’ daqs medju 
għandhom ikunu magħżula minn istituzzjonijiet ta’ kreditu u korpi oħra li huma involuti fit-
trattament ta’ flus kontanti, b’mod partikulari fejn għandhom x’jaqsmu l-obbligi li jaqgħu fuq 
iż-żewġ kategoriji.
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Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Regolament (KE) Nru 1338/2001
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘Obbligu li karti ffalsifikati jiġu trażmessi’ Obbligu li muniti ffalsifikati jiġu 
trażmessi''

Or. es

Ġustifikazzjoni

Al menos la versión española de la propuesta contiene un error en relación con el título 
propuesto, ya que habla de billetes cuando debiera hacerlo de monedas. Por lo que se refiere 
a la calibración y ajuste de las maquinas de autentificación de monedas, es necesario 
proporcionar ejemplares de monedas falsas a las autoridades nacionales competentes. Tal 
necesidad conlleva autorizar el transporte y la entrega de una muestra de los ejemplares 
falsos aprehendidos, aun cuando éstos constituyan un elemento de prueba en procesos 
criminales contra falsificadores y otros criminales, todo ello sin romper el necesario 
equilibrio entre los principios jurídico-procesales y las exigencias de carácter técnico 
vinculadas con la detección.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Regolament (KE) Nru 1338/2001
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘Biex ikun iffaċilitat il-kontroll ta’ l-
awtentiċità tal-karti ta’ l-euro fiċ-
ċirkolazzjoni, għandu jkun permess it-
trasport ta’ karti foloz bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti kif ukoll l-
istituzzjonijiet u korpi ta’ l-Unjoni 
Ewropea.’

‘Biex ikun iffaċilitat l-ivverifikar ta’ l-
awtentiċità tal-karti ta’ l-euro fiċ-
ċirkolazzjoni u meta l-kwantità maqbuda 
tkun tippermetti, għadd suffiċjenti ta’ 
karti ta’ l-euro foloz (anke meta dawn 
ikunu jiffurmaw evidenza fi proċeduri 
kriminali) għandu jkun mgħoddi lill-korpi 
nazzjonali kompetenti u għandu jkun 
permess it-trasport tagħhom bejn l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti kif ukoll 
l-istituzzjonijiet u l-korpi ta’ l-Unjoni 



PE405.735v01-00 10/14 PR\719442MT.doc

MT

Ewropea.’

Or. es

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jiġi kkalibrat u aġġustat it-tagħmir li jeżamina l-awtentiċità tal-karti ta’ l-euro, 
iridu jiġu pprovduti eżempji foloz lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Dan ifisser li jrid jiġi 
awtorizzat il-ġarr u t-twassil ta’ kampjun ta’ eżempji foloz maqbuda, anke meta dawn l-
eżempji jiffurmaw provi fi proċeduri kriminali kontra kontrafatturi u kriminali oħra -
għalkemm dan għandu jsir mingħajr ma jiġu meqruda l-bilanċ meħtieġ bejn il-prinċipji 
legali/proċedurali u l-ħtiġijiet tekniċi marbuta ma’ l-osservazzjoni.

Emenda 8

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 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, dawk li 
jġorru l-flus kontanti 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 vverifikati 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.
Fl-Istati Membri li m’humiex fost l-Istati
Membri parteċipanti li huma mniżżla fil-
lista fir-Regolament (KE) Nru 974/98, 
għandha tiġi stabbilita proċedura ta’ 
kontroll speċifika bil-għan li tiġi 
vverifikata l-awtentiċità ta’ karti u muniti 
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ta’ l-euro użati mill-istabbilimenti 
msemmija fl-ewwel subparagrafu.

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 imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu u l-kummerċjanti ż-żgħar u 
ta’ daqs medju għandhom ikunu obbligati 
li jirtiraw miċ-ċirkolazzjoni l-karti u l-
muniti ta’ l-euro kollha li jirċievu li jkunu 
jafu, jew li jkollhom raġuni biżżejjed
għalfejn jemmnu, li huma foloz. Huma 
għandhom jgħadduhom immedjatament 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.’ 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-obbligi li jaqgħu fuq l-istituti ta’ kreditu u istituzzjonijiet oħra mdaħħla fit-tqassim u d-
distribuzzjoni tal-karti u l-muniti ta’ l-euro għandhom jiġu magħżula mill-obbligi li jaqgħu 
fuq l-istituzzjonijiet li jistgħu jkunu mitluba biss li jaġixxu bil-galbu xieraq - peress li dan hu 
l-każ tal-kummerċjanti ż-żgħar u ta' daqs medju, li ma jifilħux għall-ispiża meħtieġa biex 
jakkwistaw magni ta' l-ittestjar. Barra minn hekk, trid tiġi stabbilita proċedura ta’ verifika fl-
Istati Membri li, għalkemm ma jagħmlux parti miz-zona ta’ l-euro, madankollu jaċċettaw l-
euro bħala munita għat-transazzjonijiet.

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fl-aħħar tal-paragrafu 3, jiżdied is-
subparagrafu li ġej:

(b) fl-aħħar tal-paragrafu 3, jiżdied is-
subparagrafu li ġej:

‘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 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 2011. Huma għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Bank 
Ċentrali Ewropew b'dan minnufih.’
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Or. es

Ġustifikazzjoni
Trid tiġi stabbilita data ta’ skadenza, sa liema data l-Istati Membri se jkunu meħtieġa li jkunu 
konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Id-data ta’ skadenza li fil-bidu ġiet 
proposta mill-Kummissjoni tħalli lill-Istati Membri ftit skop biex jadottaw fil-ħin il-proċeduri 
ta’ verifika stabbiliti mill-Bank Ċentrali Ewropew u mill-Kummissjoni nnifisha.

NOTA SPJEGATTIVA

Il-ħarsien ta’ l-euro għandu żewġ dimensjonijiet: waħda politika u l-oħra finanzjarja. 
Id-dimensjoni finanzjarja hija ovvja imma dik politika forsi għandha rwol aktar 
sinjifikanti. Bħala wieħed mis-simboli ta’ l-identità Ewropea, l-euro jeħtieġ li tiġi 
mħarsa. 

Il-miżuri meħtieġa biex il-karit u l-flus ta' l-euro jkunu mħarsa kontra l-kontrafazzjoni huma 
stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1338/2001 tat-28 ta' Ġunju 2001. 

F’dak ir-Regolament hemm propost li l-istituzzjonijiet ta' kreditu u stabbilimenti oħra 
mdaħħla fit-tqassim u d-distribuzzjoni ta' flus kontanti lill-pubbliku għandhom jirtiraw miċ-
ċirkulazzjoni kwalunkwe karta jew munita ta' l-ewro li huma jkunu jafu, jew li jkollhom 
raġuni biżżejjed biex jemmnu, li hi falza, għalkemm m’hemm l-ebda referenza għall-kompitu 
li jrid isir minn qabel u li huwa meħtieġ ta’ osservazzjoni u identifikazzjoni. Fi kliem ieħor ir-
Regolament jimponi obbligu impliċitu (jiġifieri, li wieħed irid jaġixxi bil-‘galbu li jixraq’) 
iżda mhux obbligu dirett li jsiru l-verifiki. In-nuqqas ta’ referenza għal kompiti ta’ 
identifikazzjoni tista’ tiġi attribwita għall-fatt li, f’dak iż-żmien ma kien hemm l-ebda ftehima 
dwar x’kienu l-aktar metodi effettivi għall-identifikazzjoni ta' karti ta’ flus u muniti foloz fuq 
skala kbira.

Issa li l-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew stipulaw il-proċeduri definittivi għall-
osservazzjoni ta’ karti u muniti ta’ l-euro foloz, l-istabbilimenti mdaħħla fid-distribuzzjoni ta’ 
flus kontanti lill-pubbliku għandhom il-għodda li jinħtieġu sabiex iwettqu l-kompitu ta’ l-
ivverifikar ta’ l-awtentiċità tal-karti u l-muniti li huma joħorġu fiċ-ċirkulazzjoni - ir-raġuni li 
tiġġustifika l-emenda magħmula lir-Regolament 1338/2001. Fost ħwejjeġ oħra dik l-emenda 
għandha tgħin biex issir l-għażla meħtieġa bejn is-suriet varji ta’ stabbilimenti li joħorġu l-
munita komuni tagħna fiċ-ċirkulazzjoni. Min-naħa l-waħda hemm l-organizzazzjonijiet
ewlenin ta’ kreditu, finanzjarji, ekonomiċi, kummerċjali u tal-ġarr ta' flus kontanti li għalihom 
jkun japplika b'mod dirett l-obbligu li jwettqu l-ivverifikar. Fil-każ-partikulari tal-kumplessi 
kbar ta’ ħwienet il-ħtieġa li jsir il-verifikar se jżomm il-parti l-kbira tal-kumplessi milli 
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jiddistribwixxu, mill-magni awtomatiċi tagħhom ta’ l-għoti ta’ flus kontanti, karti tal-flus u 
muniti li ma jkunux ġew ivverifikati u li jistgħu bħala konsegwenza jkunu foloz. Mill-banda l-
oħra se jkun hemm kummerċjanti ż-żgħar li għal raġunijiet ovvji se jkunu meħtieġa biss li 
jimxu bil-'galbu li jixraq’ - jiġifieri li jirtiraw kwalunkwe karta tal-flus jew munita li huma 
jafu jew li huma għandhom raġuni biżżejjed għalfejn jemmnu li hi falza. Għalhekk se 
jkollha tiġi mfassla definizzjoni ta’ l-istabbilimenti li se jkunu obbligati li jivverifikaw l-
awtentiċità tal-karti u l-muniti ta’ l-euro li huma jwasslu lill-pubbliku.

Il-proċeduri għall-osservazzjoni u l-ivverifikar ta’ l-awtentiċità tal-karti tal-flus u tal-muniti 
jsiru permezz ta’ tagħmir li jrid ikun ikkalibrat u aġġustat permezz ta’ l-użu ta’ eżempji tal-
flus ta’ l-euro kemm foloz u kemm awtentiċi. Jekk iċ-ċentri ta’ kontroll għandhom ikunu 
pprovduti b’eżempji ta’ flus ta’ l-euro foloz, irid ikun possibbli li dawk l-eżempji jinġarru 
bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u bejn il-korpi u l-istituzzjonijiet ta’ l-UE.  

Bil-għan li t-tagħmir ta' l-osservazzjoni u l-ivverifikar ta' l-awtentiċità jiġi kkalibrat, irid 
jitwassal għadd suffiċjenti ta’ eżempji ta’ flus ta’ l-euro foloz (anke meta dawn ikunu 
jiffurmaw l-evidenza fi proċeduri kriminali) lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, kemm-il 
darba l-kwantità tal-karti tal-flus u l-muniti maqbuda tkun tippermetti li dan isir. Din hija 
proposta kumplessa minħabba l-fatt li skont il-liġijiet tal-parti l-kbira ta’ l-Istati Membri dwar 
il-prosekuzzjoni kriminali, l-evidenza kollha marbuta ma' proċeduri kriminali għandha tkun 
disponibbli għal kemm itulu dawk il-proċeduri mill-bidu sa' l-aħħar. Għalehkk irid jinħoloq 
mekkaniżmu li se jħalli lill-awtoritajiet ġudizzjarji jipprovdu lill-awtoritajiet ta’ l-ivverifikar 
għadd adegwat ta’ karti u muniti ta’ l-euro foloz mingħajr ma jeqirdu l-bilanċ bejn l-
osservanza tal-prinċipji legali/proċedurali bażiċi u l-ħtiġijiet tekniċi marbuta ma' l-
osservazzjoni tal-flus foloz.

Kwistjoni ta’ importanza partikulari hija l-kwistjoni fejn tidħol il-garanzija ta’ l-awtentiċità ta’ 
l-euro fl-UE kollha, b’mod partikulari fl-Istati Membri li m’humiex parti miz-zona ta’ l-euro 
iżda li jaċċettaw il-munita waħdanija għal għanijiet ta’ tranżazzjoni. Għandha tingħata 
attenzjoni speċifika lir-referenza li għamel il-Bank Ċentrali Ewropew għas-skali ta' żmien li 
fihom l-Istati Membri għandhom jinfurzaw il-ħtieġa ta' l-ivverifikar ta' l-awtentiċità. Fil-
fehma tal-Bank Ċentrali Ewropew l-iskali ta’ żmien għandhom jiġu stabbiliti skond il-
proċeduri speċifikati mill-Kummissjoni u mill-BĊE innifsu, peress li dawk iż-żewġ 
istituzzjonijiet huma responsabbli mir-regoli ta' klassifikazzjoni marbuta kemm ma' l-
ivverifikar ta' l-adattabilità u kemm ma' l-ivverifikar dwar l-awtentiċità tal-munita.
Madankollu, il-proposta tal-BĊE tkun applikabbli biss fil-pajjiżi taz-zona ta’ l-euro u mhux fl-
Istati Membri l-oħra li fihom l-euro m’huwiex il-munita uffiċjali. Fil-każ ta’ Stati Membri li 
ma adottawx il-munita waħdanija, l-ivverifikar ta’ l-awtenitiċità jista’ jsir (I) permezz ta’ l-
użu, min-naħa ta’ l-istabbilimenti, ta’ tagħmir ittestjat li jkun kapaċi jsib flus foloz meta jkunu 
qed jiġu magħżula l-karti tal-flus u l-muniti u (II) billi jingħata taħriġ adattat għall-kaxxiera.
Għal din ir-raġuni u sabiex ikun żgurat li l-mekkaniżmi tal-kontroll ikunu effettivi, huwa 
importanti b’mod partikolari li r-Regolament għandu jkun fih data speċifika li b’effett minnha 
jkunu applikati l-proċeduri ta’ l-ivverifikar ta’ l-awtentiċità barra miz-zona ta’ l-euro. L-aħjar 
ħaġa tkun li tiġi stabbilita skadenza itwal minn dik li kienet proposta fil-bidu mill-
Kummissjoni (i.e. il-31 ta’ Diċembru 2009), sabiex ikunu ssodisfati l-partijiet kollha involuti 
u biex l-Istati Membri kollha (kemm jekk ikunu parti miz-zona ta’ l-euro u kemm jekk ma 
jkunux) ikunu jistgħu jadottaw il-mekkaniżmi meħtieġa għall-għan li tkun ivverifikata l-
awtentiċità ta’ l-euro fit-territorju tagħhom.
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Fl-aħħarnett, il-verżjonijiet lingwistiċi varji tal-proposta għal Regolament tal-Kunsill se 
jkollhom jiġu rriveduti, peress li - għall-anqas fil-verżjoni Spanjola - l-emenda proposta għat-
titolu ta' l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) 1338/2001 tinvolvi t-tibdil tat-titolu oriġnali minn 
‘Obbligu li muniti ffalsifikati jiġu trażmessi għall-identifikazzjoni’ għal ‘Obbligu li karti 
ta’ flus jiġu trażmessi, , meta fil-fatt it-titolu għandu jinbidel għal ‘Obbligu li muniti 
ffalsifikati jiġu trażmessi'.
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