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Изменение 5
Wolf Klinz, John Purvis

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Важно е да се гарантира, че еуро
банкнотите и монетите в обращение са 
автентични. Понастоящем съществуват 
процедури, които позволяват на 
кредитните институции и други сходни 
институции да проверят автентичността 
на еуро банкнотите и монетите, които 
получават, преди да ги пуснат обратно в 
обращение. С цел да могат да изпълнят 
задължението си за проверка на 
автентичността и за прилагане на тези 
процедури, институциите се нуждаят от 
време за привеждане в съответствие на 
вътрешните си правила.

(2) Важно е да се гарантира, че евро
банкнотите и монетите в обращение са
автентични. Понастоящем съществуват 
процедури, които позволяват на 
кредитните институции и други сходни 
институции да проверят автентичността 
и годността за пускане в обращение 
на евро банкнотите и монетите, които 
получават, преди да ги пуснат обратно в 
обращение. С цел да могат да изпълнят 
задължението си за проверка на 
автентичността и годността за пускане 
в обращение и за прилагане на тези 
процедури, институциите се нуждаят от 
време за привеждане в съответствие на 
вътрешните си правила.

Or. en

Обосновка

The established standards should concern both the fitness of circulation and the authenticity 
checks of euro notes and coins. This should be made clear in the proposed Regulation.

Изменение 6
Wolf Klinz, John Purvis

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) С оглед да се гарантира, че 
кредитните и други сходни 
институции могат да изпълняват 
задължението да проверяват евро 
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банкнотите и монетите за 
автентичност и годност за пускане в 
обращение, следва да бъдат създадени 
технически процедури и стандарти за 
такава проверка. Член 106, параграф 1 
от Договора оправомощава 
Европейската централна банка да 
определя такива стандарти за евро 
банкнотите. По отношение на 
монетите съответните правомощия 
са предоставени на Комисията по 
силата на член 211 от Договора.

Or. en

Обосновка

The ECB has already adopted a framework for the detection of counterfeit notes, in order to 
meet its responsibilities under Article 106(1) of the Treaty and Article 16 of the Statute of the 
ESCB and the ECB, namely, to ensure the integrity and preservation of euro banknotes in 
circulation. Similarly, in the field of euro coins, the Commission has already adopted 
Commission Recommendation of May 2005 concerning the authentication of euro coins and 
handling of euro coins unfit for circulation.

Изменение 7
Wolf Klinz, John Purvis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 3 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1338/2001
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Кредитните институции и всяка друга 
институция, която извършва 
сортиране и публично разпространение 
на банкноти и монети като 
професионална дейност, включително 
дружества, чиято дейност се състои в 
обмяна на банкноти и монети от 
различни валути, се задължават да 
гарантират, че автентичността на еуро
банкнотите и монетите, които получават 
и имат намерение да пуснат обратно в 

1. Кредитните институции и всеки друг
икономически субект, който извършва 
сортиране и публично разпространение 
на банкноти и монети, включително:
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обращение, е проверена и 
фалшификатите са разпознати. Тази 
проверка се извършва в съответствие с 
процедурите, които Европейската 
централна банка и Комисията ще 
определят съответно за еуро банкноти и 
монети.

- дружества, чиято професионална 
дейност се състои в обмяна на банкноти 
и монети от различни валути, като 
например обменни бюра, и
- икономически субекти, които като 
допълнителна дейност извършват 
сортиране и публично 
разпространение на банкноти чрез 
банкомати,
се задължават да гарантират, че 
автентичността и годността за пускане 
в обращение на евро банкнотите и 
монетите, които получават и имат 
намерение да пуснат обратно в 
обращение, са проверени и 
фалшификатите са разпознати. Тази 
проверка на автентичността и 
годността за пускане в обращение се 
извършва в съответствие с процедурите, 
които Европейската централна банка и 
Комисията ще определят съответно за 
евро банкноти и монети според 
съответните правомощия на тези 
институции и като се вземат 
предвид особеностите на евро 
банкнотите и монетите.

Институциите, посочени в първа алинея, 
се задължават да извадят от обращение 
всички еуро банкноти и монети, 
получени от тях, за които знаят или 
имат достатъчно основание да мислят, 
че са фалшиви. Те ги предават 
незабавно на компетентните 
национални органи.

Кредитните институции и други 
икономически субекти, посочени в 
първа алинея, се задължават да извадят 
от обращение всички евро банкноти и 
монети, получени от тях, за които знаят 
или имат достатъчно основание да 
мислят, че са фалшиви. Те ги предават 
незабавно на компетентните 
национални органи.

Or. en
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Обосновка

It should be made clear that, in order to fulfil its mandate concerning the issuance of 
banknotes, the ECB needs to ensure the integrity and preservation of euro banknotes in 
circulation and, accordingly, the public's trust in euro banknotes. The mere possibility of 
issuing a recommendation to the Commission would seriously undermine the independence of 
the ECB in this regard.

Изменение 8
Wolf Klinz, John Purvis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 3 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1338/2001
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 3, алинея 
първа, законите, наредбите и 
административните разпоредби за 
прилагането на параграф 1, алинея 
първа от този член се приемат най-
късно до 31 декември 2009 г. Те
незабавно информират Комисията и 
Европейската централна банка за това.

Чрез дерогация от настоящия параграф, 
алинея първа, законите, наредбите и 
административните разпоредби за 
прилагането на процедурите, посочени 
в параграф 1, алинея първа, се приемат в 
съответствие със сроковете, 
определяни при такива процедури. 
Държавите-членки незабавно 
информират Комисията и Европейската 
централна банка за това.

Or. en

Обосновка

The proposed deadline of 2009 would not provide enough flexibility for implementation, in 
particular given the migration costs and costs for manufacturing and obtaining the new 
detectors. This deadline should be deleted and the procedures laid down by the ECB and the 
Commission should define the deadlines, in order to allow correct and thorough 
implementation of the proposed Regulation.
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Изменение 9
Wolf Klinz, John Purvis

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедурите, посочени в член 6, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1338/2001, придобиват правна сила 
в участващите държави-членки в 
съответствие с разпоредбите на член 
6, параграф 3 от него.

Or. en

Обосновка

When extending Article 6(1) of the amended Regulation (EC) No 1338/2001 to non Euro area 
Member States, it should be made clear that the ECB is  in charge of deciding upon the 
implementation of its procedures in relation to Euro banknotes. The ECB decided in July 
2006 that these procedures will become effective in newly participating Member States once 
they adopt the Euro.


	718252bg.doc

