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Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Bħala l-munita unika kondiviŜa mill-
Istati Membri taŜ-Ŝona tal-euro, l-euro 
saret fattur importanti fl-ekonomija tal-
Unjoni u fil-ħajja ta' kuljum taë-ëittadini 
tagħha. Huwa fl-interess tal-Unjoni kollha 
li topponi u tmur wara kwalunkwe attività 
li x'aktarx tipperikola l-awtentiëità tal-euro 
minħabba l-falsifikazzjoni. 

(1) Bħala l-munita unika kondiviŜa mill-
Istati Membri taŜ-Ŝona tal-euro, l-euro sar 
fattur importanti fl-ekonomija tal-Unjoni u 
fil-ħajja ta' kuljum taë-ëittadini tagħha. Sa 
mill-introduzzjoni tiegħu fl-2002, l-
iffalsifikar tal-euro wassal għal ħsara 
finanzjarja ta' mill-inqas EUR 500 miljun 
peress li hija munita kontinwament fil-
mira tal-gruppi kriminali organizzati 
attivi fl-iffalsifikar tal-flus. Huwa fl-
interess tal-Unjoni kollha li topponi u tmur 
wara kwalunkwe attività li x'aktarx 
tipperikola l-awtentiëità tal-euro minħabba 
l-falsifikazzjoni. 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Il-flus foloz għandhom effett 
konsiderevolment ħaŜin fuq is-soëjetà. 
Dawn huma ta' ħsara għaë-ëittadini u n-
negozji li mhumiex rimborŜati għall-flus 
foloz anke jekk dawn ikunu waslulhom 
b'rieda tajba. Huwa ta' importanza 
fundamentali li jiāu Ŝgurati l-fiduëja u l-
kunfidenza fl-awtentiëità tal-karti u l-
muniti għaë-ëittadini, il-kumpaniji u l-
istituzzjonijiet finanzjarji. 

(2) Il-flus foloz għandhom effett 
konsiderevolment ħaŜin fuq is-soëjetà. 
Dawn huma ta' ħsara għaë-ëittadini u n-
negozji li mhumiex rimborŜati għall-flus 
foloz anke jekk dawn ikunu waslulhom 
b'rieda tajba. Huwa ta' importanza 
fundamentali li jiāu Ŝgurati l-fiduëja u l-
kunfidenza fl-awtentiëità tal-karti u l-
muniti għaë-ëittadini, il-kumpaniji u l-
istituzzjonijiet finanzjarji, u ugwalment 
kruëjali li jiāu mħarsa ë-ëittadini mill-
falsifikazzjoni meta jeŜerëitaw il-libertà 
ta' moviment, xogħol u residenza fl-
Unjoni.  

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Huwa essenzjali li jiāi Ŝgurat li miŜuri 
tal-liāi kriminali effettivi u effiëjenti 
jipproteāu l-euro u kwalunkwe valuta oħra 
li ë-ëirkolazzjoni tagħha hija legalment 
awtorizzata b'mod xieraq fl-Istati Membri 
kollha. 

(3) Huwa essenzjali li jiāi Ŝgurat li l-Istati 
Membri jieħdu l-miŜuri kollha meħtieāa 
biex jipproteāu l-euro u kwalunkwe 
munita oħra li ë-ëirkolazzjoni tagħha hija 
legalment awtorizzata. Dawn il-miŜuri 
għandhom jinkludu miŜuri preventivi kif 
ukoll ta' infurzar. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Bħala miŜura preventiva sinifikanti, 
l-Unjoni għandha tabolixxi l-uŜu tal-karti 
tal-flus tal-EUR 500 għaliex l-evidenza 
turi li iŜjed minn 90 % minnhom qed 
jintuŜaw biss mill-kriminalità organizzata. 
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Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-protezzjoni tal-euro u muniti oħrajn 
teħtieā definizzjoni komuni tar-reati 
marbuta mal-iffalsifikar tal-munita kif 
ukoll għal tipi ta' sanzjonijiet komuni 
kemm għall-persuni fiŜiëi u kif ukoll dawk 
legali. Sabiex tiāi Ŝgurata l-koerenza mal-
Konvenzjoni ta' Āinevra, din id-Direttiva 
għandha tipprevedi li l-istess reati jkunu 
kastigabbli bħal kif inhuma fil-
Konvenzjoni. Għalhekk, il-produzzjoni ta' 
karti u muniti foloz u d-distribuzzjoni 
tagħhom għandu jkun reat kriminali. Ix-
xogħol preparatorju importanti għal dawk 
ir-reati, pereŜempju l-produzzjoni tal-
istrumenti u l-komponenti għall-
iffalsifikar, għandhom jiāu kkastigati 
b'mod indipendenti. L-għan komuni ta' 
dawk id-definizzjonijiet tar-reati għandu 
jkun li jaāixxi bħala deterrent għal kull 
immaniāāar ta' karti u muniti foloz, 
strumenti u għodod għall-iffalsifikar. 

(10) Il-protezzjoni tal-euro u muniti oħrajn 
teħtieā definizzjoni komuni tar-reati 
marbuta mal-iffalsifikar tal-munita kif 
ukoll għal pieni effettivi, proporzjonati u 
disswaŜivi kemm għall-persuni fiŜiëi u kif 
ukoll dawk legali. Sabiex tiāi Ŝgurata l-
koerenza mal-Konvenzjoni ta' Āinevra, din 
id-Direttiva għandha tipprevedi li l-istess 
reati jkunu kastigabbli bħal kif inhuma fil-
Konvenzjoni. Għalhekk, il-produzzjoni ta' 
karti u muniti foloz u d-distribuzzjoni 
tagħhom għandu jkun reat kriminali. Ix-
xogħol preparatorju importanti għal dawk 
ir-reati, pereŜempju l-produzzjoni tal-
istrumenti u l-komponenti għall-
iffalsifikar, għandhom jiāu kkastigati 
b'mod indipendenti. L-għan komuni ta' 
dawk id-definizzjonijiet tar-reati għandu 
jkun li jaāixxi bħala deterrent għal kull 
immaniāāar ta' karti u muniti foloz, 
strumenti u għodod għall-iffalsifikar. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a)  Huwa ta' importanza fundamentali 
li jiāu Ŝgurati l-fiduëja u l-kunfidenza fl-
awtentiëità tal-karti u l-muniti għaë-
ëittadini, il-kumpaniji u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji. Il-flus foloz jikkawŜaw ħsara 
sinifikanti finanzjarja u mhux finanzjarja 
lis-soëjetà, lill-individwi u lin-negozji fl-
Istati Membri kollha kif ukoll fil-pajjiŜi 
terzi. Jistgħu jikkawŜaw 
preokkupazzjonijiet għall-konsumaturi 
fir-rigward tal-protezzjoni suffiëjenti tal-
flus kontanti u l-biŜa' li jirëievu karti u 
muniti foloz. B'konsegwenza, il-
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konsumaturi jistgħu jippreferu mezzi oħra 
ta' pagament flok dak tal-flus kontanti. Il-
flus foloz jista' jkollhom konsegwenzi fuq 
is-sistema ta' ëirkolazzjoni tal-flus 
permezz ta' mezzi differenti ta' pagament. 
Ir-reati tal-iffalsifikar huma 
kkaratterizzati mill-fatt li ta' spiss 
għandhom dimensjoni transkonfinali u 
konnessjonijiet  mal-kriminalità 
organizzata.  

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Fir-rigward tar-reati kriminali 
previsti f'din id-Direttiva, l-intenzjoni trid 
tkun parti mill-elementi kollha li 
jikkostitwixxu r-reati msemmijin f'din id-
Direttiva. In-natura intenzjonali ta' att 
jew omissjoni tista' tiāi dedotta minn 
ëirkostanzi fattwali u oāāettivi. Reati 
minn persuni fiŜiëi li ma jirrikjedux l-
intenzjoni mhumiex koperti minn din id-
Direttiva. 

Āustifikazzjoni 

Il-liāi kriminali tal-UE għandha tkun intiŜa bħala l-aħħar azzjoni possibbli u bħala prinëipju 
għandha tkopri biss atti jew omissjonijiet intenzjonali. 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Is-sanzjonijiet għal reati ta' 
ffalsifikar għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u disswassivi madwar l-
Unjoni kollha. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Test kopert bl-emenda tal-premessa 10. 
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Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Għalhekk, l-Istati Membri għandhom 
jipprevedu ëerti tipi u livelli minimi ta' 
sanzjonijiet. Il-kunëett ta' pieni minimi 
huwa attwalment previst f'maāāoranza ta' 
Stati Membri. Huwa konsistenti u xieraq 
li dan l-approëë jiāi adottat fil-livell tal-
Unjoni. 

(16) Għalhekk, l-Istati Membri għandhom 
jipprevedu livelli minimi ta' pieni massimi.  
Fid-dawl tad-differenzi konsiderevoli bejn 
l-Istati Membri jeŜisti l-periklu li l-
introduzzjoni ta' pieni minimi għall-
iffalsifikar tal-euro u muniti oħra tista' 
tikkawŜa nuqqas ta' uniformità rigward il-
pieni minimi fi ħdan l-istess sistema 
āuridika nazzjonali.  

 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Il-livelli tas-sanzjonijiet għandhom 
ikunu effettivi u disswaŜivi iŜda ma 
għandhomx imorru oltre dak li huwa 
proporzjonat għar-reati. Il-piena għal 
persuni fiŜiëi f'kaŜijiet serji, jiāifieri, 
għar-reati prinëipali tal-produzzjoni u d-
distribuzzjoni ta' flus foloz li jinvolvi 
ammont kbir ta' karti u muniti foloz jew li 
jinvolvi ëirkostanzi partikolarment serji, 
għandha għalhekk tkun piena minima ta' 
mill-inqas sitt xhur u piena massima ta' 
mill-inqas tmien snin priāunerija. 

(17) Il-livelli tas-sanzjonijiet għandhom 
ikunu effettivi u disswaŜivi iŜda ma 
għandhomx imorru oltre dak li huwa 
proporzjonat għar-reati. 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Il-piena minima ta' sitt xhur, tgħin 
biex tiŜgura li r-reati tal-iffalsifikar tal-
euro u muniti oħra jingħataw l-istess 
prijorità mill-infurzar tal-liāi u l-

(18) Ir-reati tal-iffalsifikar tal-euro u 
muniti oħra għandhom jingħataw l-istess 
prijorità mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liāi u dawk āudizzjarji; Dan jiffaëilita l-
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awtoritajiet āudizzjarji u b'hekk tiffaëilita 
l-kooperazzjoni transkonfinali. Din 
tikkontribwixxi biex jitnaqqas ir-riskju tal-
hekk imsejjaħ forum-shopping. Barra 
minn hekk, hija tippermetti li persuni 
kkundannati jkunu jistgħu jiāu ëeduti bl-
għajnuna ta' Mandat ta' Arrest Ewropew 
sabiex tkun tista' tingħata sentenza ta' 
kustodja jew ordni ta' detenzjoni. 

kooperazzjoni transkonfinali, fost l-oħrajn 
permezz tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u 
jnaqqas ir-riskju tal-hekk imsejjaħ forum-
shopping.    

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) L-Istati Membri għandu jkollhom il-
possibiltà li jimponu Ŝmien qasir ta' 
priāunerija jew li jevitaw il-priāunerija 
f'kaŜijiet fejn il-valur nominali totali tal-
karti u muniti ffalsifikati ma jkunx 
sinifikanti jew ma jkunx jinvolvi 
ëirkostanzi partikolarment serji. Dak il-
valur għandu jkun inqas minn 
EUR 5 000, jiāifieri għaxar darbiet aktar 
mill-ogħla denominazzjoni tal-euro, 
għall-kaŜijiet li jitolbu piena oħra għajr 
għall-priāunerija, u inqas minn 
EUR 10 000 għall-kaŜijiet li jitolbu inqas 
minn sitt xhur priāunerija. 

(19) L-Istati Membri għandu jkollhom il-
possibiltà li jimponu Ŝmien qasir ta' 
priāunerija jew li jevitaw il-priāunerija 
f'kaŜijiet fejn il-valur potenzjali jew 
nominali totali tal-karti u muniti ffalsifikati 
ma jkunx sinifikanti jew ma jkunx jinvolvi 
ëirkostanzi partikolarment serji. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Sabiex jiāi Ŝgurat is-suëëess tal-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjoni ta' 
reati ta' ffalsifikar tal-munita, dawk 
responsabbli għall-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' tali reati għandu jkollhom 
aëëess għall-għodod investigattivi uŜati fil-
ālieda kontra l-kriminalità organizzata jew 
reati serji oħra. Dawk l-għodod jistgħu 
jinkludu pereŜempju, l-interëezzjoni ta' 

(22) Sabiex jiāi Ŝgurat is-suëëess tal-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjoni ta' 
reati ta' ffalsifikar tal-munita, dawk 
responsabbli għall-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' tali reati għandu jkollhom 
aëëess għall-għodod investigattivi uŜati fil-
ālieda kontra l-kriminalità organizzata jew 
reati serji oħra. Dawk l-għodod jistgħu 
jinkludu pereŜempju, l-interëettazzjoni ta' 
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komunikazzjonijiet, sorveljanza sigrieta 
inkluŜa sorveljanza elettronika, il-
monitoraāā ta' kontijiet tal-bank jew 
investigazzjonijiet finanzjarji oħra, 
b'kunsiderazzjoni, fost oħrajn, tal-prinëipju 
tal-proporzjonalità u tan-natura u s-serjetà 
tar-reati investigati. 

komunikazzjonijiet, sorveljanza sigrieta 
inkluŜa sorveljanza elettronika, il-
monitoraāā ta' kontijiet tal-bank jew 
investigazzjonijiet finanzjarji oħra, 
b'kunsiderazzjoni, fost oħrajn, tal-prinëipju 
tal-proporzjonalità u tan-natura u s-serjetà 
tar-reati investigati, kif ukoll id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-āurisdizzjoni tagħhom 
b'koerenza mal-Konvenzjoni ta' Āinevra u 
d-dispoŜizzjonijiet dwar il-āurisdizzjoni 
f'leāiŜlazzjoni oħra tal-Unjoni dwar il-liāi 
kriminali, jiāifieri, għal reati kommessi fit-
territorju tagħhom u għal reati mwettqa 
mië-ëittadini tagħhom. Ir-rwol ewlieni tal-
euro fl-ekonomija u s-soëjetà tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll it-theddida speëifika 
għall-euro bħala munita ta' importanza 
dinjija teħtieā miŜura oħra biex din tkun 
imħarsa. Għalhekk, kull Stat Membru li l-
munita tiegħu hija l-euro għandu 
jeŜerëita l-āurisdizzjoni universali, għal 
reati marbuta mal-euro mwettqa barra 
mill-Unjoni Ewropea, jekk min iwettaq ir-
reat ikun fit-territorju tiegħu jew jekk 
f'dak l-Istat Membru jinstabu euros foloz 
marbuta mar-reat. Meta jkunu qegħdin 
jeŜerëitaw il-āurisdizzjoni universali, l-
Istati Membri għandhom jirrispettaw il-
prinëipju tal-proporzjonalità, b'mod 
partikolari fir-rigward ta' kundanni minn 
pajjiŜ terz għall-istess aāir. 

(23) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-āurisdizzjoni tagħhom 
b'koerenza mal-Konvenzjoni ta' Āinevra u 
d-dispoŜizzjonijiet dwar il-āurisdizzjoni 
f'leāiŜlazzjoni oħra tal-Unjoni dwar il-liāi 
kriminali, jiāifieri, għal reati kommessi fit-
territorju tagħhom u għal reati mwettqa 
mië-ëittadini tagħhom, fid-dawl tal-fatt li 
huwa preferibbli li r-reati jiāu ttrattati fl-
ambitu tas-sistema āudizzjarja penali tal-
Istat fejn iseħħu.Il-prinëipju ta' ne bis in 
idem għandu jiāi rrispettat, li jfisser li 
m'għandha jkun hemm l-ebda 
prosekuzzjoni ta' dawk li jkunu nstabu 
ħatja jew āew illiberati b'mod finali fi 
proëess preëedenti. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli 
minimi li jikkonëernaw id-definizzjoni ta' 
reati kriminali u sanzjonijiet fil-qasam tal-
iffalsifikar tal-euro u muniti oħra. Hija 
tintroduëi wkoll dispoŜizzjonijiet komuni 
biex tissaħħaħ il-ālieda kontra dawn ir-reati 
u biex l-investigazzjoni tagħhom tittejjeb. 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli 
minimi li jikkonëernaw id-definizzjoni ta' 
reati kriminali u sanzjonijiet fil-qasam tal-
iffalsifikar tal-euro u muniti oħra. Hija 
tintroduëi wkoll dispoŜizzjonijiet komuni 
biex tissaħħaħ il-ālieda kontra dawn ir-
reati; biex l-investigazzjoni tagħhom 
tittejjeb, u biex tiŜgura koordinament 
aħjar tal-miŜuri ta' kontra l-iffalsifikar 
tal-flus bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kemm fiŜ-Ŝona tal-euro kif ukoll barra 
minnha. 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

b) "persuna āuridika" tfisser kull entità li 
jkollha personalità āuridika skont il-liāi 
applikabbli, barra minn Stati jew korpi 
pubbliëi fl-eŜerëizzju tal-awtorità Statali u 
għal organizzazzjonijiet internazzjonali 
pubbliëi. 

b) "persuna āuridika" tfisser kull entità li 
jkollha personalità āuridika skont il-liāi 
applikabbli, barra minn Stati; 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

b). it-tqegħid fië-ëirkolazzjoni b'mod 
frodulenti ta' munita falza;   

b). l-att li wieħed jgħaddi munita falza lil 
terzi;   

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – subpunt i 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) strumenti, artikoli, programmi tal-
kompjuter u mezzi oħrajn addattati b'mod 
speëjali għall-iffalsifikar jew l-alterazzjoni 
tal-munita; jew 

(i) strumenti, artikoli, programmi tal-
kompjuter u mezzi oħrajn addattati 
speëifikament għall-iffalsifikar jew l-
alterazzjoni tal-munita; jew 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – subpunt ii 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) ologrammi jew biëëiet oħrajn tal-
munita li għandhom l-iskop li jipproteāu 
mill-iffalsifikar. 

(ii) ologrammi, marki tal-ilma 
("watermarks") jew biëëiet oħrajn tal-
munita li għandhom l-iskop li jipproteāu 
mill-iffalsifikar. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-aāir imsemmi fil-paragrafu 1 jinkludi 
aāir marbut ma' karti u muniti li għadhom 
ma ħarāux, iŜda huma maħsuba għaë-
ëirkolazzjoni u huma ta' munita legali. 

3. L-aāir imsemmi fil-paragrafu 1 jinkludi 
aāir marbut ma' karti jew muniti li 
għadhom ma ħarāux, iŜda huma maħsuba 
għaë-ëirkolazzjoni u huma ta' munita li hi 
valuta legali. 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa sabiex jiŜguraw li l-aāir 
imsemmi fl-Artikoli 3 u 4 jkun kastigabbli 
b'pieni kriminali effettivi, proporzjonati u 
disswaŜivi, inkluŜi multi u priāunerija. 

1. stati Membri għandhom jieħdu l-miŜuri 
meħtieāa  sabiex jiŜguraw li l-aāir 
imsemmi fl-Artikoli 3 u 4 jkun kastigabbli 
skont id-dritt nazzjonali b'pieni kriminali 
effettivi, proporzjonati u disswaŜivi, 
inkluŜi multi u priāunerija. 



 

 
 PE533.751/ 10 

 MT 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għar-reati msemmija fil-punti (a), (b) u 
(c) tal-Artikolu 3(1) li jinvolvu karti u 
muniti ta' valur nominali totali ta' inqas 
minn EUR 5 000 u li ma jinvolvux 
ëirkustanzi partikolarment serji, l-Istati 
Membri jistgħu jipprevedu multa minflok 
priāunerija. 

2. Mingħajr preāudizzju għall-paragrafu 
4, għar-reati msemmija fil-punti (a), (b) u 
(c) tal-Artikolu 3(1), l-Istati Membri 
jistgħu jipprevedu piena li ma tkunx 
priāunerija. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-offiŜi msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-Artikolu 3(1) li jinvolvu karti u muniti 
ta' valur nominali totali ta' mill-inqas 
EUR 5 000 għandhom ikunu kastigabbli 
bi priāunerija b'piena massima ta' mill-
inqas tmien snin. 

imħassar 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 4  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-offiŜi msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-Artikolu 3(1) li jinvolvu karti u muniti 
ta' valur nominali totali ta' mill-inqas 
EUR 10 000 jew li jinvolvu ëirkustanzi 
partikolarment serji għandhom ikunu 
kastigabbli b' 

4. Ir-reati msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-Artikolu 3(1) għandhom ikunu 
kastigabbli skont id-dritt nazzjonali 
permezz ta' piena massima ta' mill-inqas 
tmien snin priāunerija. 

(a) piena minima ta' mill-inqas sitt xhur 
priāunerija; 

 

(b) piena massima ta' mill-inqas tmien 
snin priāunerija. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 4a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Fl-infurzar u l-eŜekuzzjoni tas-
sentenzi għal reati kriminali previsti minn 
din id-Direttiva, l-Istati Membri japplikaw 
ir-regoli u l-prinëipji āenerali tad-dritt 
kriminali nazzjonali skont ië-ëirkostanzi 
speëifiëi ta' kull kaŜ. 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 3a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-awdituri responsabbli għall-awditjar 
tal-kontijiet annwali ta' persuni āuridiëi 
għandhom jiŜvelaw lill-awtoritajiet 
āudizzjarji kompetenti kwalunkwe reat 
ippruvat imsemmi fl-Artikolu 3 u 4 ta' din 
id-Direttiva mingħajr ma tiāi kkontestata 
r-responsabbiltà tagħhom minħabba dak 
li jiŜvelaw. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miŜuri 
meħtieāa biex jistabbilixxi l-āurisdizzjoni 
tiegħu fuq ir-reati msemmija fl-Artikoli 3 u 
4 fejn: 

1. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miŜuri 
meħtieāa biex jistabbilixxi l-āurisdizzjoni 
tiegħu fuq ir-reati msemmija fl-Artikoli 3 u 
4, sakemm it-territorjalità tkun il-fattur 
determinanti prinëipali, fejn:  

(a) ir-reat jitwettaq totalment jew 
parzjalment fit-territorju tiegħu; jew 

(a) ir-reat jitwettaq totalment jew 
parzjalment fit-territorju tiegħu; jew 

(b) l-awtur tar-reat huwa wieħed mië- (b) l-awtur tar-reat huwa wieħed mië-
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ëittadini tiegħu;  ëittadini tiegħu; 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kull Stat Membru li l-munita tiegħu hija 
l-euro għandu jieħu l-miŜuri meħtieāa 
biex jistabbilixxi l-āurisdizzjoni tiegħu fuq 
ir-reati msemmija fl-Artikoli 3 u 4 
mwettqa barra l-Unjoni Ewropea, almenu 
meta dawn ikunu marbuta mal-euro u 
fejn 

imħassar 

(a) l-awtur tar-reat jinsab fit-territorju tal-
Istat Membru; jew 

 

(b) instabu karti u muniti foloz tal-euro 
marbuta mar-reat fl-Istat Membru. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-finijiet tal-prosekuzzjoni għal 
kwalunkwe reat, kull Stat Membru 
għandu jieħu l-miŜuri meħtieāa biex 
jiŜgura li l-āurisdizzjoni tiegħu ma tkunx 
subordinata għall-kundizzjoni li l-atti 
huma reat kriminali fil-post fejn ikunu 
twettqu. 

imħassar 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 3a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Istati Membri 'għandhomx jastejnu 
milli jintentaw proëedimenti kriminali 
meta r-reati msemmija fl-Artikoli 3 u 4 
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jkunu diāà āew soāāetti għal proëedimenti 
kriminali fejn min kien suspettat ikun āie 
liberat jew misjub ħati b'mod definittiv. 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10a 

 Ābir ta' data dwar in-numru ta' kaŜijiet li 
jirrigwardaw karti u muniti tal-euro foloz 

 L-Istati Membri għandhom perjodikament 
jiābru data affidabbli dwar l-għadd ta' 
kaŜijiet li jirrigwardaw karti u muniti tal-
euro foloz b'riferiment partikolari għall-
prosekuzzjonijiet kriminali li nbdew u 
ngħalqu b'suëëess. Tali data għandha 
tkun għad-dispoŜizzjoni tal-OLAF; 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Jekk il-kampjuni neëessarji ta' karti u 
muniti ssusspettati li huma foloz ma 
jistgħux jiāu trasmessa għaliex ikun 
meħtieā li dawn jinŜammu bħala evidenza 
fi proëedimenti kriminali sabiex 
jiggarantixxu proëess āust u effettiv u d-
dritt għal difiŜa tal-awtur issuspettat, ië-
êentru Nazzjonali għall-AnaliŜi u ë-êentru 
għall-AnaliŜi Nazzjonali tal-Muniti għandu 
jingħata aëëess għalihom mingħajr 
dewmien. 

2. Jekk il-kampjuni neëessarji ta' karti u 
muniti ssusspettati li huma foloz ma 
jistgħux jiāu trasmessa għaliex ikun 
meħtieā li dawn jinŜammu bħala evidenza 
fi proëedimenti kriminali sabiex 
jiggarantixxu proëess āust u effettiv u d-
dritt għal difiŜa tal-awtur issuspettat, ië-
êentru Nazzjonali għall-AnaliŜi u ë-êentru 
għall-AnaliŜi Nazzjonali tal-Muniti għandu 
jingħata aëëess għalihom mingħajr 
dewmien. Immedjatament wara li jiāu 
konkluŜi l-proëedimenti, l-awtoritajiet 
āudizzjarji għandhom jibagħtu l-
kampjuni meħtieāa ta' kull tip ta' karti 
tal-flus issuspettati li huma foloz lië-
êentru Nazzjonali għall-AnaliŜi u kull tip 
ta' munita ssuspettata li hija falza lië-
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êentru Nazzjonali tal-AnaliŜi tal-Muniti. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 12a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 12a 

Rapport tal-Bank êentrali Ewropew 

 Il-Bank êentrali Ewropew, 
f'konsultazzjoni mal-Kummissjoni, 
għandu, sa ...*, iressaq rapport dwar il-
karti tal-flus ta' EUR 200 u EUR 500. 
Dak ir-rapport għandu jivvaluta sa liema 
punt il-ħruā ta' dawn id-
denominazzjonijiet tal-karti tal-flus huwa 
āustifikat fid-dawl tar-riskji ta' ffalsifikar 
u ħasil tal-flus. Ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat, jekk meħtieā, minn 
proposta għal deëiŜjoni. 

____________ 

* ĀU: Daħħal id-data: Sena wara d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rappurtar tal-Kummisjoni u r-reviŜjoni Rappurtar mill-Kummisjoni u rieŜami - 
dispoŜizzjonijiet finali 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 – paragrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha, f'isem l-Unjoni, 
tqis in-negozjar ta' ftehimiet xierqa ma' 
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pajjiŜi terzi li juŜaw l-euro bħala munita 
sabiex topponi u tikkastiga kwalunkwe 
attivitá li x'aktarx titfa' dubju fuq l-
awtentiëitá tal-euro permezz tal-
iffalsifikar u sabiex tilħaq l-objettivi ta' 
din id-Direttiva. 

 
 


