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Muudatusettepanek 5
Wolf Klinz, John Purvis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) On oluline tagada kõikide ringluses 
olevate euro pangatähtede ja müntide 
ehtsus. Nüüd on olemas menetlused, mille 
abil krediidi- ja teistel asjaomastel asutustel 
on võimalik kontrollida saadud 
pangatähtede ja müntide ehtsust enne 
nende ringlusesse tagasilaskmist. Enne 
ehtsuse kontrollimise kohustuse 
täitmaasumist ja nimetatud menetluste 
rakendamist vajavad asjaomased asutused 
aega oma tegevuse sisemiseks 
kohandamiseks.

(2) On oluline tagada kõikide ringluses 
olevate euro pangatähtede ja müntide 
ehtsus. Nüüd on olemas menetlused, mille 
abil krediidi- ja teistel asjaomastel asutustel 
on võimalik kontrollida saadud 
pangatähtede ja müntide ehtsust ja 
ringluskõlblikkust enne nende ringlusesse 
tagasilaskmist. Enne ehtsuse ja 
ringluskõlblikkuse kontrollimise 
kohustuse täitmaasumist ja nimetatud 
menetluste rakendamist vajavad 
asjaomased asutused aega oma tegevuse 
sisemiseks kohandamiseks.

Or. en

Selgitus

Kehtestatud standardid peaksid hõlmama nii euro pangatähtede ja müntide 
ringluskõlblikkuse kui ka ehtsuse kontrollimist. See peaks olema määruse ettepanekus selgeks 
tehtud.

Muudatusettepanek 6
Wolf Klinz, John Purvis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tagamaks, et krediidiasutused ja 
teised asjaomased asutused on võimelised 
täitma kohustust kontrollida euro 
pangatähtede ja müntide ehtsust ning 
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ringluskõlblikkust, tuleks määratleda 
kõnealuse kontrollimise tehnilised 
protseduurid ja standardid. EÜ 
asutamislepingu artikli 106 lõige 1 
määrab euro pangatähtede selliste 
standardite määratlemise õiguse Euroopa 
Keskpangale. Euro müntide puhul on EÜ 
asutamislepingu artikli 211 alusel seotud 
õigused määratud komisjonile.

Or. en

Selgitus

Euroopa Keskpank (EKP) on juba vastu võtnud raamistiku võltsitud pangatähtede 
tuvastamiseks, et täita oma EÜ asutamislepingu artikli 106 lõikes 1 ning Euroopa 
Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja EKP põhikirja artiklis 16 sätestatud kohustusi, nimelt et 
tagada ringluses olevate euro pangatähtede terviklikkus ja säilitamine. Sarnaselt on komisjon 
euro müntide osas juba vastu võtnud komisjoni 2005. aasta mai soovituse euromüntide 
autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta.

Muudatusettepanek 7
Wolf Klinz, John Purvis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 lõike 3 punkt a
Määrus (EÜ) nr 1338/2001
Artikli 6 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Krediidiasutused ja kõik muud asutused, 
kes osalevad erialase tegevusena
pangatähtede ja müntide sorteerimises ja 
jaotamises, sealhulgas need, kelle tegevus 
koosneb erinevas vääringus pangatähtede 
või müntide vahetamisest, nagu 
valuutavahetuskontorid, on kohustatud 
tagama, et kontrollitakse kõikide nende 
euro pangatähtede ja müntide ehtsust, mille 
nad on saanud ja mille nad kavatsevad 
ringlusesse tagasi lasta, ning et 
tuvastatakse võltsingud. Kontrollimine
toimub vastavalt menetlustele, mille 

1. Krediidiasutused ja kõik muud 
majandussubjektid, kes osalevad 
pangatähtede ja müntide sorteerimises ja 
jaotamises, sealhulgas:
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kehtestavad euro pangatähtede ja müntide 
kontrollimiseks vastavalt Euroopa 
Keskpank ja komisjon. 

– asutused, kelle erialane tegevus koosneb 
erinevas vääringus pangatähtede või 
müntide vahetamisest, nagu 
valuutavahetuskontorid, ja
– majandussubjektid, kes osalevad 
lisategevusena pangatähtede sorteerimises 
ja jaotamises sularahaautomaatide 
kaudu,
on kohustatud tagama, et kontrollitakse 
kõikide nende euro pangatähtede ja 
müntide ehtsust ning ringluskõlblikkust, 
mille nad on saanud ja mille nad 
kavatsevad ringlusesse tagasi lasta, ning et 
tuvastatakse võltsingud. Ehtsuse ja 
ringluskõlblikkuse kontrollimine toimub 
vastavalt menetlustele, mille kehtestavad 
euro pangatähtede ja müntide 
kontrollimiseks vastavalt Euroopa 
Keskpank ja komisjon, kooskõlas 
kõnealuste asutuste vastava pädevusega 
ning võttes arvesse euro pangatähtede ja 
müntide eriomadusi.

Esimeses lõigus nimetatud asutused on 
kohustatud kõrvaldama ringlusest kõik 
saadud euro pangatähed ja mündid, mille 
kohta nad teavad või mille suhtes neil on 
piisavalt põhjust uskuda, et need on 
võltsitud. Nad annavad need viivitamata 
üle pädevatele siseriiklikele asutustele.

Esimeses lõigus nimetatud 
krediidiasutused ja teised 
majandussubjektid on kohustatud 
kõrvaldama ringlusest kõik saadud euro 
pangatähed ja mündid, mille kohta nad 
teavad või mille suhtes neil on piisavalt 
põhjust uskuda, et need on võltsitud. Nad 
annavad need viivitamata üle pädevatele 
siseriiklikele asutustele.

Or. en

Selgitus

Tuleks teha selgeks, et täitmaks oma pangatähtede käibele laskmist puudutavat mandaati, 
peab EKP tagama ringluses olevate euro pangatähtede terviklikkuse ja säilitamise ning 
vastavalt sellele üldsuse usalduse euro pangatähtede suhtes. Vaid komisjonile tehtud 
soovituse arutamise võimalus õõnestaks tõsiselt EKP sellealast sõltumatust.
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Muudatusettepanek 8
Wolf Klinz, John Purvis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 lõike 3 punkt b
Määrus (EÜ) nr 1338/2001
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina lõike 3 esimesest lõigust võetakse 
käesoleva artikli lõike 1 esimese lõigu
kohaldamiseks vajalikud seadused, 
määrused ja haldussätted vastu hiljemalt 
31. detsembriks 2009. Liikmesriigid 
teatavad sellest komisjonile ja Euroopa 
Keskpangale.

Erandina käesoleva lõike esimesest lõigust 
võetakse käesoleva artikli lõike 1 esimeses 
lõigus mainitud menetluste kohaldamiseks 
vajalikud seadused, määrused ja 
haldussätted vastu kooskõlas sellistes 
menetlustes sätestatud tähtaegadega. 
Liikmesriigid teatavad sellest komisjonile 
ja Euroopa Keskpangale.

Or. en

Selgitus

2009. aastaks pakutud tähtaeg ei paku rakendamiseks piisavalt paindlikkust, arvestades eriti 
rändega ja uute detektorite tootmise ning omandamisega seotud kulusid. Kõnealune tähtaeg 
tuleks kustutada ning tähtajad tuleks määrata EKP ja komisjoni sätestatud menetlustega, et 
võimaldada määruse ettepaneku korrektset ja põhjalikku rakendamist.

Muudatusettepanek 9
Wolf Klinz, John Purvis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 2 esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 
lõikes 1 osutatud menetlused jõustuvad 
osalevates liikmesriikides, nagu on 
sätestatud artikli 6 lõike 3 teises lõigus.

Or. en
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Selgitus

Laiendades muudetud määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõiget 1 liikmesriikidele 
väljaspool euroala, tuleks teha selgeks, et EKP on vastutav oma euro pangatähti käsitlevate 
menetluste rakendamise kasuks otsustamise eest. EKP otsustas 2006. aasta juulis, et need 
menetlused jõustuvad uutes osalevates liikmesriikides, kui nad võtavad euro kasutusele.
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