
AM\718252HU.doc PE404.744v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2007/0192(CNS)

15.4.2008

MÓDOSÍTÁS:
5 - 9

Véleménytervezet
Manuel António dos Santos
(PE402.930v01-00)

Javaslat – A Tanács rendelete az euró pénzhamisítás elleni védelméhez 
szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK tanácsi rendelet 
módosításáról

Rendeletre irányuló javaslat –módosító jogszabály
(COM(2007)0525 – C6-C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))



PE404.744v01-00 2/7 AM\718252HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\718252HU.doc 3/7 PE404.744v01-00

HU

Módosítás 5
Wolf Klinz, John Purvis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A forgalomban lévő euróbankjegyek és 
euróérmék hitelességét fontos biztosítani. 
Immár a hitelintézmények és más hasonló 
intézmények rendelkezére állnak olyan 
eljárások, amelyek lehetővé teszik az 
előbbiek által elfogadott euróbankjegyek és 
euróérmék hitelességének ellenőrzését 
azok forgalomba való visszahelyezése 
előtt. A hitelesség ellenőrzése és a 
vonatkozó eljárások foganatosítása iránti 
kötelezettségük teljesítése érdekében ezen 
intézményeknek időre van szükségük, hogy 
belső működésüket megfelelően 
módosíthassák.

(2) A forgalomban lévő euróbankjegyek és 
euróérmék hitelességét fontos biztosítani. 
Immár a hitelintézmények és más hasonló 
intézmények rendelkezére állnak olyan 
eljárások, amelyek lehetővé teszik az 
előbbiek által elfogadott euróbankjegyek és 
euróérmék hitelességének és forgalomba 
hozhatóságának ellenőrzését azok 
forgalomba való visszahelyezése előtt. A 
hitelesség és forgalomba hozhatóság
ellenőrzése és a vonatkozó eljárások 
foganatosítása iránti kötelezettségük 
teljesítése érdekében ezen intézményeknek 
időre van szükségük, hogy belső 
működésüket megfelelően módosíthassák.

Or. en

Indokolás

A megállapított normáknak az euróbankjegyek és euróérmék forgalomba hozhatóságára és 
hitelességére is vonatkozniuk kell. Ezt a javasolt rendeletben egyértelművé kell tenni.

Módosítás 6
Wolf Klinz, John Purvis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak érdekében, hogy a 
hitelintézmények és más hasonló 
intézmények teljesíteni tudják az 
euróbankjegyek és euróérmék 
hitelességének és forgalomba 
hozhatóságának ellenőrzésére vonatkozó 
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kötelezettségüket, meg kell határozni az 
ellenőrzés technikai lebonyolítását és 
normáit. A Szerződés 106. cikkének (1) 
bekezdése az Európai Központi Bank 
hatáskörébe utalja az euróbankjegyekre 
vonatkozó ilyen normák meghatározását. 
Az euróérmék tekintetében a Bizottság 
rendelkezik az erre vonatkozó jogkörrel a 
Szerződés 211. cikkének értelmében.

Or. en

Indokolás

Az EKB már elfogadta a hamis bankjegyek felderítésének kereteit, hogy teljesítse a Szerződés 
106. cikke (1) bekezdésében és a KBER és az EKB alapokmányának 16. cikkében lefektetett 
kötelezettségét, azaz biztosítsa a forgalomban lévő euróbankjegyek egységességét és 
megóvását. Hasonlóképpen, az euróérmék esetében a Bizottság már 2005 májusában 
elfogadta az euróérmék hitelességéről és a forgalomba hozatalra nem alkalmas euróérmék 
kezeléséről szóló bizottsági ajánlást.

Módosítás 7
Wolf Klinz, John Purvis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 bekezdés – a pont
A 1338/2001/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A hitelintézetek és a szakmai 
tevékenységként bankjegyek és érmék 
kezelésével és újraforgalmazásával 
foglalkozó egyéb intézmények – beleértve 
az olyan intézményeket is, amelyek 
tevékenysége különböző devizák 
bankjegyeinek vagy érméinek átváltásából 
áll, így például a pénzváltóhelyeket –, 
kötelesek biztosítani az általuk elfogadott 
és a forgalomba visszahelyezni kívánt 
euróbankjegyek és euróérmék 
hitelességének ellenőrzését, illetve a 
hamisítványok felderítését. Ezt az 
ellenőrzést az Európai Központi Bank és a 

1. A hitelintézetek és a bankjegyek és 
érmék kezelésével és újraforgalmazásával 
foglalkozó egyéb gazdasági szereplők, 
beleértve:
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Bizottság által a bankjegyekkel és 
euróérmékkel kapcsolatban előírt 
eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani.

- az olyan intézményeket, amelyek 
szakmai tevékenysége különböző devizák 
bankjegyeinek vagy érméinek átváltásából 
áll, így például a pénzváltóhelyeket, és
- az olyan gazdasági szereplőket, amelyek 
készpénzautomaták révén kiegészítő 
tevékenységként a bankjegyek kezelésével 
és újraforgalmazásával foglalkoznak ,
kötelesek biztosítani a forgalomba 
visszahelyezni kívánt euróbankjegyek és 
euróérmék hitelességének és forgalomba 
hozhatóságának ellenőrzését, illetve a 
hamisítványok felderítését. Ezt a 
hitelességre és forgalomba hozhatóságra 
vonatkozó ellenőrzést az Európai Központi 
Bank és a Bizottság által a bankjegyekkel 
és euróérmékkel kapcsolatban előírt 
eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani, 
összhangban az adott intézmények 
hatáskörével és tekintetbe véve az 
euróbankjegyek és érmék sajátosságait.

Az első albekezdésben említett 
intézmények kötelesek kivonni a 
forgalomból azokat az általuk elfogadott 
euróbankjegyeket és euróérméket, 
amelyekről tudják vagy alapos okkal 
feltételezik, hogy hamisak. Ezeket 
haladéktalanul átadják a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságoknak.

Az első albekezdésben említett 
hitelintézetek és egyéb gazdasági 
szereplők kötelesek kivonni a forgalomból 
azokat az általuk elfogadott 
euróbankjegyeket és euróérméket, 
amelyekről tudják vagy alapos okkal 
feltételezik, hogy hamisak. Ezeket 
haladéktalanul átadják a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságoknak.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a bankjegyek kibocsátására vonatkozó megbízatásának 
teljesítése érdekében az EKB-nak biztosítania kell a forgalomban lévő euróbankjegyek 
egységességét és megóvását, és ezáltal az emberek bizalmát az euróbankjegyek irányában. 
Már egy bizottsági ajánlás kiadásának a lehetősége is súlyosan sértené az EKB 
függetlenségét e tekintetben.
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Módosítás 8
Wolf Klinz, John Purvis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 bekezdés – b pont
A 1338/2001/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdés első albekezdésétől 
eltérően, az e cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése alkalmazása érdekében 
szükséges törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket legkésőbb 
2009. december 31-éig el kell fogadni. 
Erről haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot és az Európai Központi 
Bankot.

E bekezdés első albekezdésétől eltérően, az 
(1) bekezdés első albekezdése alkalmazása 
érdekében szükséges törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket az ilyen 
eljárásokra meghatározott határidőn belül
el kell fogadni. A tagállamok erről 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot 
és az Európai Központi Bankot.

Or. en

Indokolás

A javasolt 2009-es határidő nem biztosít kell rugalmasságot a végrehajtás számára, 
különösen, ha tekintetbe vesszük a migrációs költségeket és az új detektorok gyártásának és 
beszerzésének költségeit. A határidőt törölni kell, és az EKB és a Bizottság eljárásai szerint 
kell meghatározni a határidőket a rendeletet megfelelő és alapos végrehajtásának biztosítása 
érdekében.

Módosítás 9
Wolf Klinz, John Purvis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1338/2001/EK rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdésében hivatkozott eljárások a részt 
vevő tagállamokban hatályosak, ahogy azt 
a rendelet 6. cikke (3) bekezdésének 
második albekezdése kimondja.

Or. en
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Indokolás

A módosított 1338/2001/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a nem euróövezeti 
tagállamokra történő kiterjesztésekor egyértelművé kell tenni, hogy az EKB felelős az 
euróbankjegyekkel kapcsolatos eljárásai végrehajtására vonatkozó döntésekért. Az EKB 2006 
júliusában úgy határozott, hogy ezek az eljárások akkor lesznek hatályosak az újonnan 
csatlakozó tagállamokban, amikor elfogadják az eurót.
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