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OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
tal-5 ta’ Lulju, 2006
fuq it-talba tal-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea dwar żewġ deċiżjonijiet tal-Kunsill proposti dwar ilprogramm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (ilprogramm ‘Pericles’)
(CON/2006/35)

Introduzzjoni u bażi legali
Fit-12 ta’ Ġunju, 2006, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talbiet mill-Kunsill ta’ l-Unjoni
Ewropea għal opinjonijiet dwar żewġ miżuri proposti: proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda u li
testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li twaqqaf programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni
tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm ‘Pericles’); u proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li testendi
għall-Istati Membri mhux parteċipanti l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda u li testendi dDeċiżjoni 2001/923/KE li twaqqaf programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro
kontra l-iffalsifikar (il-programm ‘Pericles’)1.
Il-kompetenza tal-BĊE li jagħti opinjoni hija bbażata skond l-Artikolu 105(4) tat-Trattat li jwaqqaf ilKomunita` Ewropea. Skond l-ewwel sentenza ta’ l-Artikolu 17.5 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank
Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

1.

Osservazzjonijiet ġenerali

Il-ġlieda kontra l-iffalsifikar tal-euro hija ta’ importanza kbira għall-kunfidenza taċ-ċittadini fil-valuta
waħdanija. Il-BĊE, li għandu d-dritt esklussiv biex jawtorizza l-ħruġ tal-karti tal-flus ġewwa l-Komunita`,
huwa involut b’mod attiv f’dan l-isforz. Speċifikament, il-BĊE jiżviluppa disinji tal-karti tal-flus u
speċifikazzjonijiet tekniċi avvanzati biex jiddaħħlu fil-karti tal-flus euro, li jagħmluha possibbli biex ilpubbliku ġenerali kif ukoll l-esperti jiddistingwixxu karti tal-flus ġenwini minn dawk iffalsifikati. Barra
minn dan, il-BĊE janalizza tipi ġodda ta’ iffalsifikar fiċ-Ċentru għall-Analiżi ta’ l-Iffalsifikar (CAC)
tiegħu, u juża l-għerf miksub biex jagħti parir aħjar lill-awtoritajiet ta’ l-infurzar tal-liġi u biex itejjeb lispeċifikazzjonijiet ta’ karti tal-flus futuri. Iċ-CAC jikkoordina t-tixrid tad-data teknika u statistika
magħrufa kollha dwar karti tal-flus euro iffalsifikati lill-partijiet rilevanti kollha. Il-BĊE jilqa’ lprogramm Pericles bħala kontribuzzjoni siewja għall-attivitajiet imwettqa mill-BĊE, il-EUROPOL u lawtoritajiet nazzjonali fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar tal-euro.
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COM(2006) 243 finali tinkludi ż-żewġ proposti (2006/0078(CNS) u 2006/0079(CNS)).

2.

Osservazzjonijiet speċifiċi
Il-BĊE għandu żewġ osservazzjonijiet speċifiċi dwar il-leġiżlazzjoni proposta, fuq l-istess nota ta’
xi wħud mill-osservazzjonijiet magħmula fl-Opinjoni CON/2005/22 tal-21 ta’ Ġunju, 2005,2 firrigward ta’ l-estensjoni ta’ l-iskop temporali u materjali tal-programm Pericles.

2.1

Tul ta’ żmien ta’ l-estensjoni proposta
Huwa importanti għal-leġiżlazzjoni tal-Komunita` biex tiżgura li l-estensjoni tal-programm
Pericles hija marbuta b’mod adegwat mat-timing ta’(i) l-introduzzjoni tal-euro fl-Istati Membri
ġodda; u (ii) il-ħruġ tat-tieni serje tal-karti tal-flus euro. Il-BĊE jikkonferma li estensjoni sal-31 ta’
Diċembru, 2013, tipprovdi għal din ir-rabta degwata.

2.2

Involviment tal-BĊE u tal-Europol f’deċiżjonijiet ta’ finanzjament skond il-programm Pericles
Sabiex jiġu evitati koinċidenzi u tiġi żgurata l-konsistenza u l-kumplimentarita` ta’ l-azzjonijiet
skond il-programm Pericles, u sabiex wieħed jieħu vantaġġ mill-għerf tal-BĊE f’dan il-qasam, ikun
ta’ benefiċċju għall-Kummissjoni, il-BĊE u l-Europol biex flimkien jeżaminaw xi inizjattivi li
jistgħu jkunu ffinanzjati mill-programm Pericles, u biex id-deċiżjoni ta’ l-għażla teħtieġ ilkonsultazzjoni u l-kunsiderazzjoni xierqa tal-fehmiet ta’ dawn l-aħħar żewġ entitajiet, fil-qafas talGrupp tat-Tmexxija li huma diġa` waqqfu bil-għan li jiżviluppaw strateġija komuni kontra liffalsifikar tal-euro.

3.

Proposta t’abbozzar

Minbarra l-opinjoni t’hawn fuq, xi proposti t’abbozzar qed jiġu pprovduti fl-Anness.

Magħmula fi Frankfurt am Main, fil-5 ta’ Lulju, 2006.

Il-President tal-BĊE
Jean-Claude TRICHET
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ĠU Ċ 161, 1.7.2005, pġ. 11.
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ANNESS

Proposti t’abbozzar

Test propost mill-Kummissjoni1

Emendi proposti mill-BĊE2

Emenda 1
L-Artikolu 1 tal-proposta 2006/0078(CNS)
Ir-Recital 7 għandu jkun sostitwit b’li ġej:

[L-ebda proposta kurrenti]

Mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-BĊE u talGrupp tat-Tmexxija stabbilit minn fost ilKummissjoni, il-BĊE u l-Europol għallprotezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar, ilKummissjoni se twettaq il-konsultazzjonijiet
kollha fir-rigward ta’ l-evalwazzjoni tal-ħtiġijiet
għall-protezzjoni
tal-euro
mal-partijiet
prinċipali involuti (b’mod partikolari lawtoritajiet nazzjonali kompetenti indikati millIstati Membri, il-BĊE u l-Europol) fil-kumitat
tal-konsulenza addattat, kif stabbilit firRegolament (KE) Nru 1338/2001 tat-28 ta’
Ġunju, 2001, li jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa
għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar3,
partikolarment fir-rigward ta’ l-iskambji, lassistenza u t-taħriġ, għall-iskop ta’ limplimentazzjoni ta’ dan il-programm.
Ġustifikazzjoni – Ara l-paragrafu 2.2 ta’ l-opinjoni

Emenda 2
L-Artikolu 1 tal-proposta 2006/0078(CNS)
Is-sentenza li ġejja għandha tiżdied mat-tieni
subparagrafu ta’ l-Artikolu 5(1):

[L-ebda proposta kurrenti]

Dawn ta’ l-aħħar għandhom jintalbu jagħtu lfehmiet tagħhom biex jiġu kkunsidrati firrigward ta’ l-għażla, skond l-Artikolu 12(2), tal1
2
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Il-korsiv fit-test jindika fejn il-BĊE jipproponi li jitħassar xi test.
It-tipa skura fit-test tindika fejn il-BĊE jipproponi li jiddaħħal xi test.
ĠU L 181, 4.7.2001, pġ. 6.
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proġetti ppreżentati mill-Istati Membri jew
ippjanati fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni stess.
Ġustifikazzjoni – Ara l-paragrafu 2.2 ta’ l-opinjoni
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