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Τροπολογία 5
Wolf Klinz, John Purvis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα 
τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που 
κυκλοφορούν είναι γνήσια. Σήμερα τα 
πιστωτικά και λοιπά σχετικά ιδρύματα 
έχουν στη διάθεσή τους διαδικασίες που 
τους επιτρέπουν να ελέγξουν τη 
γνησιότητα των τραπεζογραμματίων και 
των κερμάτων ευρώ τα οποία λαμβάνουν 
πριν τα θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία. Τα 
όργανα αυτά προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους 
όσον αφορά τον έλεγχο της γνησιότητας 
και την εφαρμογή των εν λόγω 
διαδικασιών, χρειάζονται χρόνο για να 
προσαρμόσουν την εσωτερική τους 
λειτουργία.

(2) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα 
τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που 
κυκλοφορούν είναι γνήσια. Σήμερα τα 
πιστωτικά και λοιπά σχετικά ιδρύματα 
έχουν στη διάθεσή τους διαδικασίες που 
τους επιτρέπουν να ελέγξουν τη 
γνησιότητα και την καταλληλότητα για 
κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων και 
των κερμάτων ευρώ τα οποία λαμβάνουν 
πριν τα θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία. Τα 
όργανα αυτά προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους 
όσον αφορά τον έλεγχο της γνησιότητας
και της καταλληλότητας για κυκλοφορία,
και την εφαρμογή των εν λόγω 
διαδικασιών, χρειάζονται χρόνο για να 
προσαρμόσουν την εσωτερική τους 
λειτουργία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα τα οποία έχουν θεσπιστεί θα πρέπει να αφορούν τόσο την καταλληλότητα για 
κυκλοφορία όσο και την γνησιότητα των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ. Αυτό θα 
πρέπει να καταστεί σαφές στον προτεινόμενο κανονισμό.
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Τροπολογία 6
Wolf Klinz, John Purvis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τα 
πιστωτικά και λοιπά σχετικά ιδρύματα 
είναι σε θέση να συμμορφωθούν με την 
υποχρέωση να ελέγχουν τα 
τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ 
όσον αφορά τη γνησιότητά τους και την 
καταλληλότητα για κυκλοφορία, θα 
πρέπει να καθοριστούν τεχνικές 
διαδικασίες και πρότυπα για παρόμοιους 
ελέγχους. Το άρθρο 106, παράγραφος 1 
της Συνθήκης δίνει αρμοδιότητα για τον 
καθορισμό παρόμοιων προτύπων όσον 
αφορά τα χαρτονομίσματα του ευρώ στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε ό,τι 
αφορά τα κέρματα ευρώ, έχουν δοθεί 
στην Επιτροπή ανάλογες αρμοδιότητες 
βάσει του άρθρου 211 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΚΤ έχει ήδη εγκρίνει ένα πλαίσιο για την ανίχνευση παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων, 
με σκοπό να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 106, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης και το άρθρο 16 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 
Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της ΕΚΤ, δηλαδή, να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και την προστασία 
των τραπεζογραμματίων του ευρώ που βρίσκονται στην κυκλοφορία. Παρομοίως, στον τομέα 
των κερμάτων ευρώ, η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει την σύσταση της Επιτροπής του Μαΐου 2005 
σχετικά με την γνησιότητα των κερμάτων ευρώ καθώς και την αντιμετώπιση των κερμάτων 
ευρώ τα οποία δεν είναι κατάλληλα για κυκλοφορία.
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Τροπολογία 7
Wolf Klinz, John Purvis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 3 - στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001)
Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα μετέχει κατ’ 
επάγγελμα στην ταξινόμηση και στη 
διανομή στο κοινό τραπεζογραμματίων και 
κερμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
ιδρυμάτων η δραστηριότητα των οποίων 
αφορά την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων 
ή κερμάτων διαφορετικών νομισμάτων, 
όπως είναι τα ανταλλακτήρια 
συναλλάγματος, υποχρεούνται να 
διασφαλίζουν ότι τα τραπεζογραμμάτια και 
τα κέρματα ευρώ τα οποία έχουν λάβει και 
τα οποία προτίθενται να θέσουν εκ νέου σε 
κυκλοφορία, έχουν ελεγχθεί όσον αφορά 
τη γνησιότητά τους και έχουν ανιχνευθεί 
τα πλαστά και κίβδηλα. Η εν λόγω 
επαλήθευση διενεργείται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και η Επιτροπή για τα 
τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ 
αντίστοιχα.

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και 
οποιοιδήποτε άλλοι οικονομικοί φορείς 
που μετέχουν στην ταξινόμηση και στη 
διανομή στο κοινό τραπεζογραμματίων και 
κερμάτων, συμπεριλαμβανομένων:

- ιδρυμάτων των οποίων η επαγγελματική
δραστηριότητα αφορά την ανταλλαγή 
τραπεζογραμματίων και κερμάτων 
διαφορετικών νομισμάτων όπως είναι τα 
ανταλλακτήρια συναλλάγματος, και

- οικονομικών φορέων, που 
δραστηριοποιούνται σε επικουρικές 
δραστηριότητες, στην ταξινόμηση και τη 
διανομή στο κοινό τραπεζογραμματίων 
μέσω μηχανημάτων αυτόματης 
συναλλαγής,
υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα 
τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ τα 
οποία έχουν λάβει και τα οποία 
προτίθενται να θέσουν εκ νέου στην 
κυκλοφορία, έχουν ελεγχθεί όσον αφορά 
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τη γνησιότητά τους και την 
καταλληλότητά τους για κυκλοφορία και 
έχουν ανιχνευθεί τα πλαστά και κίβδηλα. 
Η εν λόγω επαλήθευση της γνησιότητας 
και της καταλληλότητας για κυκλοφορία
διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και η Επιτροπή για τα 
τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ 
αντίστοιχα, σε συμφωνία με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητες αυτών των 
θεσμικών οργάνων και λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
χαρτονομισμάτων του ευρώ και των 
κερμάτων.

Τα ιδρύματα που αναφέρονται στο εδάφιο 
1 υποχρεούνται να αποσύρουν από την 
κυκλοφορία όλα τα τραπεζογραμμάτια και 
τα κέρματα ευρώ τα οποία έχουν λάβει και 
για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς 
λόγους να πιστεύουν ότι είναι πλαστά και 
κίβδηλα και τα παραδίδουν αμελλητί στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

Πιστωτικά ιδρύματα και άλλοι 
οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στο 
εδάφιο 1 υποχρεούνται να αποσύρουν από 
την κυκλοφορία όλα τα τραπεζογραμμάτια 
και τα κέρματα ευρώ τα οποία έχουν λάβει 
και για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι είναι 
πλαστά και κίβδηλα και τα παραδίδουν 
αμελλητί στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να  καταστήσει σαφές, ότι για να εκπληρώσει την εντολή της σχετικά με την έκδοση 
τραπεζογραμματίων, η ΕΚΤ πρέπει να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και προστασία των 
τραπεζογραμματίων του ευρώ που βρίσκονται στην κυκλοφορία και κατ’ αντιστοιχία την 
εμπιστοσύνη του κοινού στα τραπεζογραμμάτια του ευρώ. Η απλή πιθανότητα έκδοση σύστασης 
προς την Επιτροπή θα υπονομεύσει σοβαρά την ανεξαρτησία της ΕΚΤ στον εν λόγω τομέα.

Τροπολογία 8
Wolf Klinz, John Purvis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 3 - στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001
Άρθρο 6 - παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 3, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2009 τις νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για την εφαρμογή 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου και τις 
ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
αυτής της παραγράφου, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν το αργότερο μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2009 τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
την εφαρμογή των διαδικασιών που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 θα εγκριθούν σε συμφωνία 
με τις προθεσμίες που καθορίζονται σε 
παρόμοιες διαδικασίες. Τα κράτη μέλη θα 
τις ανακοινώσουν αμέσως στην Επιτροπή 
και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προθεσμία του 2009 δεν θα παράσχει επαρκή ευελιξία για την εφαρμογή, 
ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες μετάβασης και τις δαπάνες κατασκευής και 
χρησιμοποίησης των νέων ανιχνευτών. Η εν λόγω προθεσμία θα πρέπει να διαγραφεί και οι 
διαδικασίες που καθορίζονται από την ΕΚΤ και την Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσουν τις 
προθεσμίες, με σκοπό να επιτρέψουν τη σωστή και πλήρη εφαρμογή του προτεινόμενου 
κανονισμού.

Τροπολογία 9
Wolf Klinz, John Purvis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 6, παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1338/2001 εφαρμόζονται στα 
κράτη τα οποία συμμετέχουν σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 
3, δεύτερο εδάφιο του εν λόγω 
κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν επεκταθούν οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 1 του τροποποιημένου κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1338/2001στα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει ως νόμισμά τους το ευρώ, θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ΕΚΤ έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει σχετικά με την εφαρμογή 
των διαδικασιών σε σχέση με τα τραπεζογραμμάτια του ευρώ. Η ΕΚΤ αποφάσισε τον Ιούλιο του 
2006 ότι οι εν λόγω διαδικασίες, θα ισχύσουν στα νέα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο ευρώ 
μόλις αυτά υιοθετήσουν το ευρώ ως νόμισμα.


