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Ændringsforslag 5
Wolf Klinz og John Purvis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er vigtigt at sikre, at eurosedler og -
mønter i omløb er ægte. Der findes nu 
procedurer, der gør det muligt for 
kreditinstitutter og andre beslægtede 
institutter at kontrollere ægtheden af de 
eurosedler og -mønter, de modtager, før de 
sætter dem i omløb igen. For at 
efterkomme forpligtelsen til at kontrollere 
ægtheden og gennemføre disse procedurer, 
har disse institutter brug for tid til at 
tilpasse deres interne arbejdsgange.

(2) Det er vigtigt at sikre, at eurosedler og -
mønter i omløb er ægte. Der findes nu 
procedurer, der gør det muligt for 
kreditinstitutter og andre beslægtede 
institutter at kontrollere ægtheden af de 
eurosedler og -mønter, de modtager, samt 
om disse er i god stand, før de sætter dem i 
omløb igen. For at efterkomme 
forpligtelsen til at kontrollere ægtheden og 
kvaliteten og gennemføre disse procedurer, 
har disse institutter brug for tid til at 
tilpasse deres interne arbejdsgange.

Or. en

Begrundelse

De fastsatte standarder bør angå både kvaliteten af eurosedler og -mønter og kontrollen af 
deres ægthed. Dette bør præciseres i den foreslåede forordning.

Ændringsforslag 6
Wolf Klinz og John Purvis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at sikre, at 
kreditinstitutter og andre hermed 
beslægtede institutter er i stand til at 
overholde deres forpligtelse til at 
kontrollere, at eurosedler og -mønter er 
ægte og i god stand, bør der defineres 
tekniske procedurer og standarder for en 
sådan kontrol. I henhold til traktatens 
artikel 106, stk. 1, tildeles kompetencen til 
at definere sådanne standarder for 
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eurosedler til Den Europæiske 
Centralbank. Beføjelser vedrørende 
euromønter tillægges Kommissionen i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
211.

Or. en

Begrundelse

ECB har allerede vedtaget rammer for afsløring af falske sedler med henblik på at 
imødekomme det i traktatens artikel 106, stk. 1, og statutten for ESCB og ECB's artikel 16 
fastsatte ansvar for at sikre og bevare de cirkulerende eurosedlers integritet. På samme måde 
har Kommissionen, for så vidt angår euromønter, allerede vedtaget Kommissionens 
henstilling af maj 2005 om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er 
uegnede til at være i omløb.

Ændringsforslag 7
Wolf Klinz og John Purvis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kreditinstitutter samt alle andre 
institutter, der som led i deres virksomhed
deltager i håndtering og udlevering af 
pengesedler og mønter til offentligheden, 
herunder institutter, hvis aktivitet består i 
veksling af pengesedler og mønter i 
forskellig valuta, som f.eks. 
vekselkontorer, har pligt til at sikre, at 
eurosedler og euromønter, som de har 
modtaget, og som de har til hensigt at 
bringe i omløb igen, kontrolleres med 
henblik på ægthed, og at falske sedler og 
mønter afsløres. Denne efterprøvning 
foretages i overensstemmelse med de 
procedurer, der fastlægges af Den 
Europæiske Centralbank og Kommissionen 
for henholdsvis eurosedler og euromønter. 
De institutter, der er nævnt i første afsnit, 

1. Kreditinstitutter samt alle andre 
økonomiske aktører, der deltager i 
håndtering og udlevering af pengesedler og 
mønter til offentligheden, herunder:
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har pligt til at tage alle eurosedler og 
euromønter, som de ved eller har 
tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud 
af omløb. De overgiver dem straks til de 
kompetente nationale myndigheder.

- institutter, hvis erhvervsmæssige aktivitet 
består i veksling af pengesedler og mønter i 
forskellig valuta, som f.eks. 
vekselkontorer, og
- økonomiske aktører, der som subsidiær 
aktivitet deltager i håndtering og 
udlevering af pengesedler til 
offentligheden ved hjælp af 
pengeautomater,
har pligt til at sikre, at eurosedler og 
euromønter, som de har modtaget, og som 
de har til hensigt at bringe i omløb igen, 
kontrolleres med henblik på ægthed og 
kvalitet, og at falske sedler og mønter 
afsløres. Denne efterprøvning af ægthed 
og kvalitet foretages i overensstemmelse 
med de procedurer, der fastlægges af Den 
Europæiske Centralbank og Kommissionen 
for henholdsvis eurosedler og euromønter, 
i overensstemmelse med disse 
institutioners respektive kompetencer og 
under hensyntagen til de særlige forhold 
omkring eurosedler og -mønter.
De kreditinstitutter og andre økonomiske 
aktører, der er nævnt i første afsnit, har 
pligt til at tage alle eurosedler og 
euromønter, som de ved eller har 
tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud 
af omløb. De overgiver dem straks til de 
kompetente nationale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at ECB med henblik på at opfylde sit mandat for så vidt angår udstedelse 
af pengesedler skal sikre og bevare de cirkulerende eurosedlers integritet og således 
offentlighedens tillid til eurosedlerne. Alene muligheden for at udstede en henstilling til 
Kommissionen ville være en alvorlig underminering af ECB's uafhængighed i denne 
forbindelse.
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Ændringsforslag 8
Wolf Klinz og John Purvis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

'Uanset stk. 3, første afsnit, vedtager 
medlemsstaterne love og administrative 
bestemmelser til gennemførelse af denne 
artikels stk. 1, første afsnit, inden den 
31. december 2009. De meddeler straks 
Kommissionen og Den Europæiske 
Centralbank disse.

'Uanset dette stykkes første afsnit, vedtager 
medlemsstaterne love og administrative 
bestemmelser til gennemførelse af
procedurerne omhandlet i denne artikels 
stk. 1, første afsnit, i overensstemmelse 
med de frister, som er fastsat for sådanne 
procedurer. Medlemsstaterne meddeler 
straks Kommissionen og Den Europæiske 
Centralbank disse.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede frist i 2009 ville ikke give gennemførelsen tilstrækkelig fleksibilitet, i 
særdeleshed i betragtning af omkostningerne ved overgangen til og fremstilling og 
anskaffelse af de nye detektorer. Denne frist bør slettes og de af ECB og Kommissionen 
fastsatte procedurer bør definere fristerne med henblik på at muliggøre korrekt og grundig 
gennemførelse af forslaget til forordning.

Ændringsforslag 9
Wolf Klinz og John Purvis

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De procedurer, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2001, 
har virkning i de deltagende 
medlemsstater som fastsat i artikel 6, stk. 
3, andet afsnit.
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Or. en

Begrundelse

Når artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) 1338/2001 udvides til at omfatte medlemsstater uden 
for euroområdet, bør det præciseres, at ECB er ansvarlig for at træffe beslutning om 
gennemførelsen af sine procedurer vedrørende eurosedler. ECB besluttede i juli 2006, at 
disse procedurer sættes i kraft i de nye deltagende medlemsstater, når disse indfører euroen.
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