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EMENDI TAL-PARLAMENT* 
għall-proposta tal-Kummissjoni 

--------------------------------------------------------- 

REGOLAMENT (UE) Nru .../2010 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

li jikkonëerna l-awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro u t-trattament ta’ muniti tal-Euro li 
m’humiex tajba għaë-ëirkolazzjoni 

 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-
Artikolu 133 tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank êentrali Ewropew1, 

Filwaqt li jaāixxu skont il-proëedura leāislattiva ordinarja 2, 

Billi: 

                                                 
*  Emendi politiëi: it-test ādid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u qawwija; it-

tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▌. 
1 ĀU C 284, 25.11.2009, p. 6. 
2 PoŜizzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ … 
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(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1338/2001 tat-28 ta’ Āunju 2001 li jistabbilixxi l-
miŜuri neëessarji għall-protezzjoni kontra l-iffalsifikar tal-Euro1 jirrikjedi l-
istituzzjonijiet tal-kreditu, u skont il-limiti tal-attività tal-ħlas tagħhom, fornituri oħra 
tas-servizz tal-ħlas, u kwalunkwe istituzzjoni oħra involuta fl-ipproëessar u d-
distribuzzjoni lill-pubbliku ta’ karti u muniti li jiŜguraw li l-karti u l-muniti tal-Euro li 
jkunu rëevew u li għandhom l-intenzjoni li jpoāāu lura fië-ëirkolazzjoni jiāu 
vverifikati għall-awtentiëità u li dawk foloz jiāu skoperti. 

(2) Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2005/504/KE tas-27 ta’ Mejju 2005 dwar l-
awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro u t-trattament tal-muniti tal-Euro li m’humiex tajba 
għaë-ëirkolazzjoni2 tipprovdi għal prattiki dwar l-awtentikazzjoni ta’ muniti tal-Euro u 
l-kontroll ta’ muniti tal-Euro għaë-ëirkolazzjoni. Madankollu, in-nuqqas ta’ qafas 
komuni mandatorju għall-awtentikazzjoni tal-muniti jirriŜulta fi prattiki differenti fost 
l-Istati Membri u ma jistax, għaldaqstant, jiŜgura protezzjoni uniformi tal-munita fl-
Unjoni kollha. 

(3) Sabiex tinkiseb awtentikazzjoni effettiva u uniformi tal-muniti tal-Euro fiŜ-Ŝona tal-
Euro, hu għaldaqstant meħtieā li jiāu introdotti regoli obbligatorji għall-
implimentazzjoni ta’ proëeduri komuni għall-awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro fië-
ëirkolazzjoni u ta’ mekkaniŜmi tal-kontroll ta’ dawk il-proëeduri mill-awtoritajiet 
nazzjonali. 

(4) Waqt il-proëess tal-awtentikazzjoni, ▌muniti tal-Euro li m’għadhomx tajba għaë-
ëirkolazzjoni jiāu identifikati wkoll. Ië-ëirkolazzjoni ta’ muniti bħal dawn tagħmilha 
iŜjed diffiëli li jintuŜaw, b’mod partikolari f’magni mħaddma bil-muniti, u tista’ toħloq 
konfuŜjoni fost l-utenti dwar l-awtentiëità tal-muniti. Muniti li mhux tajba għandhom 
jitneħħew mië-ëirkolazzjoni. Regoli komuni obbligatorji huma għaldaqstant meħtieāa 
għall-Istati Membri sabiex jikkontrollaw u jirrimborŜaw muniti tal-Euro āenwini li 
m’għadhomx tajba. 

(5) Sabiex tinkiseb il-koordinazzjoni meħtieāa tal-implimentazzjoni tal-proëeduri tal-
awtentikazzjoni, id-dettalji tar-rekwiŜiti tal-ittestjar u tat-taħriā għall-awtentikazzjoni 
tal-muniti, kif ukoll l-ispeëifikazzjonijiet għall-verifika ta’ muniti tal-Euro mhux tajba 
u ta' dispoŜizzjonijiet prattiëi oħrajn ta' implimentazzjoni, għandhom jiāu determinati 
mië-êentru Tekniku u Xjentifiku Ewropew (ETSC) stabbilit mid-DeëiŜjoni tal-
Kummissjoni 2005/37/KE3, wara li ssir konsultazzjoni mal-grupp tal-esperti tal-
falsifikazzjoni tal-muniti msemmija f'dik id-DeëiŜjoni. 

(5a) Sabiex jippermettu li jsir aāāustament gradwali tas-sistema kurrenti tagħhom ta' 
regoli u prattiki għad-dispoŜizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
għandhom, matul perjodu tranŜitorju ta' tliet snin li jibda mill-1 ta' Jannar 2012, 
ikunu kapaëi jipprevedu derogi fir-rigward tat-tipi ta' magni li jipproëessaw il-
muniti li għandhom jintuŜaw fl-awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro u fir-rigward ta' 
kemm minn dawk il-magni għandhom jiāu vverifikati kull sena. 

(6) Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiāifieri l-awtentikazzjoni effettiva u unformi 
tal-muniti tal-Euro fiŜ-Ŝona tal-Euro, ma jistax jinkiseb b’mod xieraq mill-Istati 

                                                 
1 ĀU L 181, 4.7.2001, p. 6. 
2 ĀU L 184, 15.7.2005, p. 60. 
3 ĀU L 19, 21.1.2005, p. 73. 
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Membri minħabba d-differenzi fil-prattiëi nazzjonali u għaldaqstant jista’ jinkiseb 
aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miŜuri, skont il-prinëipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 
B'konformità mal-prinëipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-
Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieā biex jintlaħaq dak l-għan. 

(6a) Huwa f'idejn kull Stat Membru biex jintroduëi penali applikabbli għal 
vjolazzjonijiet, bil-ħsieb li jinkisbu awtentikazzjoni ekwivalenti ta' muniti tal-Euro u 
trattament ta' muniti tal-Euro li ma jkunux tajba għaë-ëirkolazzjoni fl-Unjoni. 

(6b) Kull awtorità nazzjonali nnominata li tittratta l-muniti tal-Euro li mhumiex tajba 
għaë-ëirkolazzjoni tista' tapplika tariffa amministrattiva f'konformità ma' dan ir-
Regolament sabiex tkopri l-ispejjeŜ relatati mal-proëess. It-tariffi tat-trattament ma 
għandhomx jiāu applikati fuq sottomissjonijiet minn persuni naturali ta' 
kwantitajiet Ŝgħar ta' muniti mhux tajba. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jipprovdu għal eŜenzjonijiet mit-tariffi tat-trattament għall-persuni legali li 
jikkoperaw mill-qrib mal-awtoritajiet fit-tneħħija mië-ëirkolazzjoni ta’ muniti foloz u 
muniti mhux tajba.L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jaëëettaw li muniti 
ffalsifikati u mhux tajbin jiāu ppakkjati flimkien mingħajr ma japplikaw ħlas 
barrani, jekk dan iservi l-interess pubbliku 

 

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT: 

 

Kapitolu I 

 Suāāett u definizzjonijiet 

Artikolu 1 

Suāāett 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-proëeduri meħtieāa għall-awtentikazzjoni ta’ muniti tal-Euro 
u għat-trattament ta’ muniti tal-Euro li m’humiex tajba għaë-ëirkolazzjoni. 

Artikolu 2 

Definizzjonijiet 

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li āejjin: 

(a) “awtentikazzjoni ta’ muniti tal-Euro” tfisser il-proëess tal-verifika li l-muniti tal-Euro 
huma awtentiëi u adattati għaë-ëirkolazzjoni; 

(b) “muniti tal-Euro mhux tajba għaë-ëirkolazzjoni” tfisser muniti tal-Euro li huma āenwini 
iŜda āew rrifjutati waqt il-proëess ta’ awtentikazzjoni jew li d-dehra tagħhom āiet 
mibdula b’mod sinjifikanti;  
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(c) “awtorita nazzjonali maħtura” tfisser ië-êentru Nazzjonali tal-AnaliŜi tal-Muniti (CNAC) 
jew awtorità oħra nnominata mill-Istat Membru kkonëernat; 

(d) "istituzzjonijiet" tfisser l-istituzzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1338/2001, minbarra l-istituzzjonijiet imsemmija fit-tielet inëiŜ tiegħu;  

(da) "CCEG" tfisser l-esperti fil-muniti foloz imsemmija fid-DeëiŜjoni 2005/37/KE. 

 

Kapitolu II: Awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro 

Artikolu 3 

Awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro 

1. L-istituzzjonijiet għandhom jiŜguraw li l-muniti tal-Euro, li jkunu rëevew u li għandhom 
l-intenzjoni li jpoāāu lura fië-ëirkolazzjoni, jiāu sottomessi għall-awtentikazzjoni. Huma 
għandhom jimplimentaw dan l-obbligu: 

(a) ▌ permezz ta’ magni tal-ipproëessar tal-muniti inkluŜi fil-lista ta’ magni tal-ipproëessar 
tal-muniti, imsemmija fl-Artikolu 5(3); or  

(b) permezz ta' ▌persunal imħarreā skont il-modalitajiet iddefiniti mill-Istati Membri. 

2. Wara l-proëedura tal-awtentikazzjoni, il-muniti tal-Euro kollha li jkunu ssusspettati foloz 
▌u l-muniti tal-Euro mhux tajba għaë-ëirkolazzjoni għandhom jintbagħtu lill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti. ▌ 

3. Il-muniti tal-Euro foloz kunsinnati lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti skont l-Artikolu 
6 tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001 m’għandhomx ikunu soāāetti għal tariffi tal-kontroll 
jew tariffi oħra. Fir-rigward tal-muniti tal-Euro li mhux tajba għaë-ëirkolazzjoni, għandhom 
japplikaw id-dispoŜizzjonijiet tal-Kapitolu III. 

Artikolu 4 

Ittestjar meħtieā 

1. Fl-implimentazzjoni tal-Artikolu 3(1)(a), l-istituzzjonijiet għandhom juŜaw biss it-tipi ta' 
magni tal-ipproëessar tal-muniti li jkunu għaddew b'suëëess minn test ta' skoperta magħmul 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew mië-êentru Tekniku u Xjentifiku Ewropew (ETSC) 
u li jkunu āew elenkati fil-websajt imsemmija fl-Artikolu 5(3) fil-mument tax-xiri tagħhom. 
L-istituzzjonijiet għandhom jiŜguraw li dawk il-magni jkunu aāāustati b'mod regolari sabiex 
iŜommu l-kapaëità ta' skoperta tagħhom, filwaqt li jieħdu kont tal-modifiki introdotti fil-lista 
msemmija fl-Artikolu 5(3). It-test tal-iskoperta għandu jitfassal b'tali mod li jiŜgura li magna 
tal-ipproëessar tal-muniti tkun kapaëi tirrifjuta t-tipi magħrufa ta’ muniti tal-Euro foloz u, 
matul dal-proëess, il-muniti foloz tal-Euro li ma jkunux tajba għaë-ëirkulazzjoni u l-oāāetti l-
oħra kollha li jixbhu muniti li ma jikkonformawx mal-ispeëifikazzjonijiet ta’ muniti tal-Euro 
āenwini. 

1a. Għal perjodu tranŜitorju ta' tliet snin li jibda mill-1 ta' Jannar 2012, l-Istati Membri 
jistgħu jipprovdu derogi speëifiëi mid-dispoŜizzjonijiet tal-ewwel sentenza tal-paragrafu 1, 
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għal magni tal-ipproëessar tal-muniti li jkienu jintuŜaw fi .....* u li jkun āie ppruvat li jkunu 
kapaëi jidentifikaw muniti foloz tal-Euro, muniti tal-Euro li ma jkunux tajba għaë-
ëirkolazzjoni u oāāetti oħra simili għal muniti li ma jkunux muniti tal-Euro āenwini, anke 
jekk dawn ma jkunux āew inkluŜi fil-lista msemmija fl-Artikolu 5(3). Dawn id-derogi 
għandhom jiāu adottati wara konsultazzjonijiet mas-CCEG. 

2. Il-Kummissjoni għandha tiŜgura li l-ETSC, fi Ŝmien raāonevoli u wara li jikkonsulta 
mas-CCEG, jiddefinixxi l-ispeëifikazzjonijiet tekniëi għat-test tal-iskoperta, u dispoŜizzjonijiet 
prattiëi oħrajn ta' implimentazzjoni, bħall-prattiki tat-taħriā, il-perjodu ta' validità tar-
rapport tat-test tal-iskoperta, l-informazzjoni li għandha tiāi inkluŜa fil-lista msemmija fl-
Artikolu 5(3), il-linji gwida relatati mal-kontroll, mal-iëëekkjar u mal-verifika mill-Istati 
Membri, ir-regoli ta' proëedura tar-rettifika tan-nuqqas ta' konformità, kif ukoll il-limiti 
rilevanti għall-aëëettazzjoni ta’ muniti āenwini. 

Artikolu 5 

Aāāustament ta’ magni tal-ipproëessar tal-muniti 

1. Bl-għan li l-manifatturi ta’ magni tal-ipproëessar tal-muniti jiāu permessi li jiksbu l-
indikazzjonijiet meħtieāa għall-aāāustament tal-magni tagħhom għall-iskopertà ta’ muniti tal-
Euro foloz, l-ittestjar skont l-Artikolu 4 jista’ jitwettaq fis-CNACs, l-ETSC, jew wara ftehim 
bilaterali, fuq il-post tal-faëilitajiet tal-manifattur. 

2. Wara l-ittestjar b’suëëess ta’ magni tal-ipproëessar tal-muniti, għandu jinħareā rapport 
tat-test imqassar għall-attenzjoni tal-manifattur tal-magna u jiāi kkupjat lill-ETSC. 

3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika fuq il-websajt tagħha lista tal-magni kollha tal-
ipproëessar tal-muniti, li għalihom ikun wasal għand jew āie preparat mill-ETSC rapport 
imqassar tat-test 

Artikolu 6 

Kontroll u verifika mill-Istati Membri 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-kontrolli previsti fil-paragrafi 2 sa 7. 
 
2. L-Istati Membri għandhom kull sena jwettqu kontrolli fuq il-post fl-istituzzjonijiet bl-
għan li jivverifikaw it-tħaddim xieraq ta’ numru rappreŜentattiv ta’ magni tal-ipproëessar tal-
muniti uŜati permezz tat-testijiet tal-iskoperta. Fejn il-persunal ta' dawk l-istituzzjonijiet jkun 
mistenni jivverifika manwalment l-awtentiëità tal-muniti tal-Euro li jkunu tpoāāew lura fië-
ëirkolazzjoni, l-Istati Membri għandhom jiksbu assigurazzjoni mingħand dawk l-istituzzjonijiet 
li l-persunal tagħhom ikun imħarreā sew għal dan il-għan. 
 

3. In-numru ta’ magni li għandhom jiāu vverifikati kull sena f’kull Stat Membru għandu 
jkun tali li l-volum ta’ muniti tal-Euro pproëessati minn dawn il-magni matul dik is-sena 
jirrappreŜenta mill-inqas 25 % tal-volum nett totali akkumulat ta' muniti maħruā minn dak l-
Istat Membru minn meta jkunu āew introdotti l-muniti tal-Euro sal-aħħar tas-sena preëedenti. 
In-numru ta’ magni li għandhom jiāu vverifikati għandu jiāi kkalkulat fuq il-baŜi tal-volum tal-

                                                 
*ĀU: Daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 
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ikbar tliet denominazzjonijiet ta’ muniti tal-Euro intiŜi għaë-ëirkolazzjoni. Minkejja l-
paragrafu 3a, l-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-magni jkunu vverifikati b'mod 
alternat. 

3a. Fil-kaŜ li l-għadd ta' magni li jkollhom jiāu vverifikati kull sena, f' konformita' mal- -
paragrafu 3 jkun ogħla mill-għadd ta' magni li joperaw fi Stat Membru parikolari, 
għandhom jiāu vverifikati kull sena l-magni kollha li joperaw f'dak l-Istat Membru. 

3b. Matul perjodu tranŜitorju ta' tliet snin li jibda mill-1 ta' Jannar 2012, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeëiedu, wara li jinnotifikaw lill-Kummissjoni, li l-għadd ta’ magni li jkollhom jiāu 
vverifikati kull sena f’kull Stat Membru għandu jkun tali li l-volum ta’ muniti tal-Euro 
pproëessati minn dawk il-magni matul dik is-sena jirrappreŜenta mill-inqas 10 % tal-volum 
nett totali akkumulat ta' muniti maħruā minn dak l-Istat Membru minn meta jkunu āew 
introdotti l-muniti tal-Euro sal-aħħar tas-sena preëedenti. 

4. Bħala parti mill-kontrolli annwali, l-Istati Membri għandhom jissorveljaw ukoll il-kapaëità 
tal-istituzzjonijiet li jawtentikaw il-muniti tal-Euro fuq il-baŜi ta’:  

(a) l-eŜistenza ta’ politika miktuba li tipprovdi struzzjonijiet relatati mal-uŜu ta' tagħmir 
awtomatiku li jipproëessa l-muniti jew mal-għaŜla manwali, skont kif ikun xieraq; 

(b) l-allokazzjoni ta’ riŜorsi umani adattati; 

(c) l-eŜistenza ta’ pjan ta’ manutenzjoni miktub intiŜ biex iŜomm il-magni fil-livell xieraq 
tal-prestazzjoni tagħhom; ▌ 

(d) l-eŜistenza ta’ proëeduri bil-miktub għall-konsenja ta’ muniti tal-Euro foloz, muniti tal-
Euro li ma jkunux tajba għaë-ëirkolazzjoni  u oāāetti oħra li jixbhu muniti tal-Euro li 
ma jikkonformawx mal-ispeëifikazzjonijiet ta' muniti tal-Euro āenwini lill-awtorita' 
nazzjonali nnominata; u 

(da) l-eŜistenza ta' proëeduri ta' kontroll interni li jiddeskrivu l-modalitajiet u l-frekwenza 
tal-kontrolli li jkollhom isiru mill-istituzzjoni sabiex jiāi Ŝgurat li ë-ëentri tal-għaŜla 
tagħhom jew il-membri tal-persunal tagħhom isegwu l-istruzzjonijiet msemmija f' dan 
il-paragrafu. 

4a. Meta Stat Membru jidentifika xi nuqqas ta' konformità ma' dan ir-Regolament, l-
istituzzjoni kkonëernata għandha tieħu miŜuri li jiŜguraw li n-nuqqas ta' konformità jkun 
irrettifikat minnufih 

Kapitolu III  

It-trattament ta’ muniti tal-Euro li mhux tajba għaë-ëirkolazzjoni 

Artikolu 7 

Tneħħija u rimborŜ ta’ muniti tal-Euro li mhux tajba għaë-ëirkolazzjoni 

1. L-Istati Membri għandhom ineħħu mië-ëirkolazzjoni l-muniti tal-Euro li mhux tajba għaë-
ëirkolazzjoni. 
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2. L-Istati Membri għandhom jirrimborŜaw il-muniti tal-Euro li ma jkunux għadhom tajba 
minħabba li jkunu ilhom fië-ëirkolazzjoni jew minħabba xi aëëident jew  li jkunu āew skartati 
matul il-proëess tal-awtentikazzjoni. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw ir-rimborŜ ta’ muniti 
tal-Euro mhux tajba għaë-ëirkolazzjoni li āew modifikati jew deliberatament jew bi proëess li 
wieħed seta’ jistenna li kien se jkollu l-effett li jimmodifikahom, minkejja r-rimborŜ ta’ muniti 
miābura għal skopijiet ta’ karità, bħal ‘muniti tal-funtana’. 

3. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li wara t-tneħħija, il-muniti tal-euro mhux tajba għaë-
ëirkolazzjoni jinqerdu b’deformazzjoni fiŜika u permanenti, sabiex dawn ma jkunux jistgħu 
jerāgħu jiddaħħlu fië-ëirkolazzjoni jew jiāu sottomessi għar-rimborŜ. 

Artikolu 8 

Tariffi tat-trattament 

1. Tista' tinŜamm tariffa tat-trattament ta’ 5 % tal-valur stampat tal-muniti tal-Euro 
sottomessi li mhumiex tajba għaë-ëirkolazzjoni mir-rimborŜ jew it-tibdil ta’ dawk il-muniti tal-
Euro. It-tariffa tat-trattament tista' tiāi ssupplimentata b’tariffa oħra ta’ 15 % tal-valur stampat 
tal-muniti tal-Euro sottomessi f’kaŜ li jiāu vverifikati borŜa jew kaxxa sħiħa kif provdut fl-
Artikolu 10(2). 

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eŜenzjonijiet āenerali jew parzjali mit-tariffi tat-
trattament f’kaŜijiet fejn il-persuni legali jew naturali li jkunu ssottomettew il-muniti 
jikkooperaw mill-qrib u b’mod regolari mal-awtoritajiet nazzjonali maħtura fit-tneħħija mië-
ëirkolazzjoni ta’ muniti tal-Euro foloz u muniti tal-Euro mhux tajba għaë-ëirkolazzjoni jew fejn 
dan jaqdi l-interess pubbliku. 

3. L-ispejjeŜ tat-trasport u l-ispejjeŜ relatati għandhom jitħallsu mill-persuna legali jew 
naturali li tissottometti l-muniti. 

4. Bla ħsara għall-eŜenzjoni provduta fil-paragrafu 2, kwantità massima ta’ kilogramm ta’ 
muniti tal-Euro mhux tajba għaë-ëirkolazzjoni għal kull denominazzjoni hi eŜentata mit-tariffa 
tat-trattament kull sena għal persuna legali jew naturali waħda li tissottometti l-muniti. Jekk 
dak il-limitu jinqabeŜ, il-muniti kollha sottomessi jistgħu jkunu soāāetti għal tariffa. 

4a. Jekk sottomissjoni individwali tkun tinkludi muniti li jkunu āew ittrattati b' kimiëi jew 
b'sustanzi perikoluŜi oħra b'tali mod illi jitqies li jirrappreŜentaw riskju għas-saħħa ta' dawk 
li jittrattawhom, it-tariffi imposti skont il-paragrafu 1 għandhom ikunu ssupplimentati 
b'tariffa ulterjuri ekwivalenti għal 20 % tal-valur nominali tal-muniti tal-euro sottomessi. 

Artikolu 9 

L-ippakkjar ta’ muniti tal-Euro mhux tajba għaë-ëirkolazzjoni  

1. Il-persuna legali jew naturali li tissottometti l-muniti għandha tagħŜel il-muniti tal-Euro 
sottomessi għar-rimborŜ jew għall-bdil skont id-denominazzjoni f’boroŜ jew kaxex 
standardizzati, kif āej: 

(a) il-boroŜ jew il-kaxex għandu jkun fihom: 

(i) 500 munita għal kull waħda mid-denominazzjonijiet ta’ 2-Euro u 1-Euro, 
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(ii) 1 000 munita għal kull waħda mid-denominazzjonijiet ta’ 0,50-Euro, 0,20-Euro u 

0,10-Euro, 

(iii)  2,000 munita għal kull waħda mid-denominazzjonijiet ta’ 0.05-Euro, 0.02-Euro u 

0.01-Euro, 

(iv) għal kwantitajiet iŜgħar, 100 munita għal kull denominazzjoni; 

(b) kull borŜa jew basket għandu jkollhom l-indikazzjonijiet tal-entità li tissottometti, il-valur 
u d-denominazzjoni li hemm, il-piŜ, id-data tal-ippakkjar u n-numru ta’ borŜa/kaxxa; l-
entità li tissottometti għandha tipprovdi lista tal-ippakkjar b’deskrizzjoni āenerali tal-
boroŜ jew kaxex sottomessi; meta l-muniti jkunu āew ittrattati b'kimiëi jew b'sustanzi 
oħra perikoluŜi, l-unitajiet tal-imballaāā standard għandhom ikunu akkumpanjati 
b'dikjarazzjoni bil-miktub li tispeëifika s-sustanzi eŜatti li jkunu ntuŜaw; 

(c) meta l-kwantità totali ta’ muniti tal-Euro mhux tajba għaë-ëirkolazzjoni hi iŜgħar mir-
rekwiŜiti msemmija fil-punt (a), dawn il-muniti tal-Euro għandhom jiāu magħŜula bid-
denominazzjoni u jistgħu jiāu sottomessi f’ippakkjar mhux standard. 

2. B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jŜommu rekwiŜiti tal-ippakkjar 
differenti previsti fir -regoli nazzjonali tagħhom fil-...*. 

Artikolu 10 

Verifiki ta’ muniti tal-Euro mhux tajba għaë-ëirkolazzjoni  

1. L-Istati Membri jistgħu jivverifikaw il-muniti tal-Euro mhux tajba għaë-ëirkolazzjoni li 
āew sottomessi kif āej: 

(a) il-kwantità dikjarata għandha tiāi vverifikata bl-uŜin ta’ kull borŜa jew kaxxa; 

(b) l-awtentiëità u d-dehra viŜiva għandhom jiāu vverifikati fuq il-baŜi ta’ kampjun ta’ mill-
inqas 10% tas-sottomissjoni. 

2. F’kaŜ li jiāu identifikati anomaliji wara dawn il-verifiki jew devjazzjonijiet mid-
dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 9, il-borŜa jew il-kaxxa kollha għandhom jiāu vverifikati. 

2a. L-Istati Membri jistgħu wkoll jirrifjutaw li jaëëettaw muniti tal-Euro meta l-
aëëettazzjoni jew l-ipproëessar tal-muniti jkunu jikkostitwixxu riskju għas-saħħa ta' dawk li 
jittrattawhom jew meta s-sottomissjoni tonqos li tissodisfa l-istandards tal-imballaāā u tat-
tikkettar, u jistgħu wkoll jipprevedu miŜuri li għandhom ikunu adottati fir-rigward tal-
persuni legali u naturali li jkunu ssottomettew tali muniti. 

▌ 

Kapitolu IV 

                                                 
* ĀU: Daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 
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 DispoŜizzjonijiet finali 

Artikolu 12 

Rappurtaāā, komunikazzjoni u valutazzjoni 

1. L-Istati Membri għandhom jissottomettu rapporti lill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet ta’ 
awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro tagħhom fuq baŜi annwali. L-informazzjoni provvduta 
għandha tinkludi n-numru ta’ kontrolli mwettqa skont l-Artikolu 6(2) u l-magni tal-ipproëessar 
tal-muniti ttestjati, ir-riŜultati tat-test, il-volum tal-muniti proëessati minn dawn il-magni, in-
numru ta’ muniti tal-Euro suspettati li āew analizzati u n-numru ta’ muniti tal-Euro mhux tajba 
għaë-ëirkolazzjoni li āew rimborŜati, kif ukoll id-derogi previsti fl-Artikolu 4(1a) u l-Artikolu 
6(3b). 

1a. Sabiex ikun possibbli li l-Istati Membri jimmonitorjaw il-konformità tal-istituzzjonijiet 
ma' dan ir-Regolament, l-istituzzjonijiet għandhom, meta dan ikun mitlub, jipprovdu lill-
Istati Membri, tal-inqas darba fis-sena, l-informazzjoni li āejja, bħala minimu: 

(a) it-tipi u n-numru ta' magni uŜati;  

(b) il-post fejn tinsab kull magna; u wkoll 

(c) il-volum tal-muniti pproëessati għal kull magna għal kull sena u għal kull 
denominazzjoni, tal-inqas għall-ogħla tliet denominazzjonijiet. 

1b. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-informazzjoni li tirrigwarda l-awtoritajiet 
maħtura għar-rimborŜ jew għall-bdil u l-modalitajiet speëifiëi, bħar-rekwiŜiti u t-tariffi tal-
ippakkjar, tkun disponibbli fuq il-websajts adattati u permezz tal-pubblikazzjonijiet adattati. 

2. Wara li ssir analiŜi tar-rapporti li thkun irëeciet mingħand l-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tressaq rapport annwali lill-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju dwar l-
iŜviluppi u r-riŜultati li jikkonëernaw l-awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro u l-muniti tal-Euro li 
mhumiex adattati għaë-ëirkolazzjoni 

2a. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta' 
Āunju 2014 dwar l-operat u l-effetti ta' dan ir-Regolament. Ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat, fejn xieraq, bi proposti leāislattivi li jŜidu dettalji ulterjuri, jew jemendaw, id-
dispoŜizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, b'mod partikulari fir-rigward tal-kontenut tal-
Artikoli 6 u 7. 

▌ 

Artikolu 13a 

Penali 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-
dispoŜizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miŜuri meħtieāa kollha sabiex 
jiŜguraw li dawn jiāu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati 
u disswaŜivi. 
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Artikolu 14 

Dħul fis-seħħ 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-
Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea.  

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2012 bl-eëëezzjoni tad-dispoŜizzjonijiet tal-Kapitolu III li 
għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu. 

 

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri f'konformità 
mat-Trattati. 

Magħmul fi,  

Għall-Parlament Ewropew    Għall-Kunsill 

Il-President      Il-President 


