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Pozměňovací návrh 5
Wolf Klinz, John Purvis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je důležité zajistit, aby obíhající 
eurobankovky a mince byly pravé. 
V současnosti jsou k dispozici postupy, 
které umožňují, aby úvěrové instituce a 
jiné obdobné instituce ověřovaly pravost 
jimi přijatých eurobankovek a mincí 
předtím, než je navrátí do oběhu. Ke 
splnění požadavku na kontrolu pravosti 
bankovek a k zavedení daných postupů 
potřebují tyto instituce čas, během něhož 
upraví své interní postupy.

(2) Je důležité zajistit, aby obíhající 
eurobankovky a mince byly pravé. 
V současnosti jsou k dispozici postupy, 
které umožňují, aby úvěrové instituce a 
jiné obdobné instituce ověřovaly pravost a 
upotřebitelnost jimi přijatých 
eurobankovek a mincí předtím, než je 
navrátí do oběhu. Ke splnění požadavku na 
kontrolu pravosti a upotřebitelnosti
bankovek a k zavedení daných postupů 
potřebují tyto instituce čas, během něhož 
upraví své interní postupy.

Or. en

Odůvodnění

Stanovené normy by se měly týkat ověřování jak upotřebitelnosti, tak i pravosti eurobankovek 
a mincí. V navrhovaném nařízení by to mělo být jasně vyjádřeno.

Pozměňovací návrh 6
Wolf Klinz, John Purvis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Měly by být stanoveny technické 
postupy a normy, jejichž prostřednictvím 
by byla zajištěna schopnost úvěrových a 
jiných obdobných institucí splnit 
požadavek na kontrolu pravosti a 
upotřebitelnosti eurobankovek a mincí. 
Podle čl. 106 odst. 1 Smlouvy má 
pravomoc stanovovat takové normy pro 
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eurobankovky Evropská centrální banka. 
Pokud jde o euromince, příslušné 
pravomoci byly na základě článku 211 
Smlouvy uděleny Komisi.

Or. en

Odůvodnění

S cílem plnit povinnosti, které jí byly uloženy podle čl. 106 odst. 1 Smlouvy a článku 16 
statutu ESCB a ECB a jež spočívají v zajišťování důvěryhodnosti a kvality eurobankovek 
v oběhu, ECB již přijala rámec pro rozpoznávání padělaných bankovek. Pokud jde 
o euromince, Komise již podobným způsobem schválila své doporučení z května 2005 
o ověřování pravosti euromincí a zpracování neupotřebitelných euromincí.

Pozměňovací návrh 7
Wolf Klinz, John Purvis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „Úvěrové instituce a všechny ostatní
instituce, které se účastní třídění a veřejné 
distribuce bankovek a mincí v rámci své 
profesionální činnosti, včetně organizací, 
jejichž činnost spočívá ve výměně 
bankovek a mincí různých měn, například 
směnáren, jsou povinny zajistit, že 
všechny jimi přijaté eurobankovky a 
mince, které hodlají vrátit do oběhu, 
projdou kontrolou pravosti a že padělky 
budou rozpoznány. Tato kontrola se 
provádí v souladu s postupy, které 
v případě bankovek stanoví Evropská 
centrální banka a v případě mincí Komise.

1. „Úvěrové instituce a všechny ostatní
hospodářské subjekty, které se účastní 
třídění a veřejné distribuce bankovek a 
mincí, včetně:

– organizací, jejichž profesionální činnost 
spočívá ve výměně bankovek a mincí 
různých měn, například směnáren, a 
– hospodářských subjektů, které se v 
rámci své vedlejší činnosti účastní třídění 
a veřejné distribuce bankovek 
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prostřednictvím bankomatů,
jsou povinny zajistit, že všechny jimi 
přijaté eurobankovky a mince, které 
hodlají vrátit do oběhu, projdou kontrolou 
pravosti a upotřebitelnosti a že padělky 
budou rozpoznány. Tato kontrola pravosti 
a upotřebitelnosti se provádí v souladu 
s postupy, které v případě bankovek 
stanoví Evropská centrální banka a 
v případě mincí Komise, a to podle 
příslušných pravomocí těchto orgánů a 
s ohledem na specifické rysy 
eurobankovek a mincí.

Instituce uvedené v prvním pododstavci 
jsou povinny stahovat z oběhu všechny 
jimi přijaté eurobankovky a mince, o 
kterých vědí nebo mají dostatečné důvody 
se domnívat, že jsou to padělky. Ihned je 
předají příslušným vnitrostátním 
orgánům.“

Úvěrové instituce a ostatní hospodářské 
subjekty uvedené v prvním pododstavci 
jsou povinny stahovat z oběhu všechny 
jimi přijaté eurobankovky a mince, o 
kterých vědí nebo mají dostatečné důvody 
se domnívat, že jsou to padělky. Ihned je 
předají příslušným vnitrostátním 
orgánům.“

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně vyjádřeno, že aby plnila své pověření týkající se vydávání bankovek, musí 
ECB zajišťovat důvěryhodnost a kvalitu eurobankovek v oběhu a obdobně i důvěru veřejnosti 
v eurobankovky. Možnost, že by pouze vydala doporučení a předložila jej Komisi, by vážně 
narušila nezávislost, které se ECB v tomto ohledu těší.

Pozměňovací návrh 8
Wolf Klinz, John Purvis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Odchylně od odst. 3 prvního pododstavce 
musí být právní a správní předpisy 
k uplatňování odst. 1 prvního pododstavce
tohoto článku přijaty nejpozději 

„Odchylně od prvního pododstavce tohoto 
odstavce musí být právní a správní 
předpisy k uplatňování postupů uvedených 
v prvním pododstavci odst. 1 tohoto článku 
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31. prosince 2009. O jejich přijetí členské 
státy ihned uvědomí Komisi a Evropskou 
centrální banku.“

přijaty ve lhůtách stanovených v těchto 
postupech. O jejich přijetí uvědomí
členské státy ihned Komisi a Evropskou 
centrální banku.“

Or. en

Odůvodnění

Navržený termín, tedy rok 2009, by neposkytl dostatek flexibility, jež je k provedení nařízení 
zapotřebí, zejména vzhledem k nákladům na přechod a nákladům na výrobu a získání nových 
detektorů. Tento termín by měl být vypuštěn a lhůty by měly být určeny prostřednictvím 
postupů, které stanoví ECB a Komise, aby bylo možné navržené nařízení správně a důkladně 
provést.

Pozměňovací návrh 9
Wolf Klinz, John Purvis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postupy uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 1338/2001 platí v zúčastněných 
členských státech vymezených ve druhém 
pododstavci čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Při rozšiřování působnosti čl. 6 odst. 1 pozměněného nařízení (ES) č. 1338/2001 na členské 
státy mimo eurozónu by mělo být jasně stanoveno, že o uplatňování postupů ECB 
souvisejících s eurobankovkami rozhoduje samotná ECB. V červenci 2006 ECB rozhodla, 
že tyto postupy začnou v nově zapojených členských státech platit, jakmile tyto státy přijmou 
euro.
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