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Pakeitimas 5
Wolf Klinz, John Purvis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Svarbu užtikrinti apyvartoje esančių 
euro banknotų ir monetų autentiškumą. Jau 
esama procedūrų, kurias naudodamos 
kredito ir kitos atitinkamos įstaigos gali 
patikrinti gautų euro banknotų ir monetų 
autentiškumą prieš juos grąžindamos į 
apyvartą. Šioms įstaigoms reikia laiko 
vidaus veiklai pritaikyti, kad jos galėtų 
laikytis prievolės tikrinti autentiškumą ir 
įgyvendinti šias procedūras.

(2) Svarbu užtikrinti apyvartoje esančių 
euro banknotų ir monetų autentiškumą. Jau 
esama procedūrų, kurias naudodamos 
kredito ir kitos atitinkamos įstaigos gali 
patikrinti gautų euro banknotų ir monetų 
autentiškumą ir tinkamumą apyvartai 
prieš juos grąžindamos į apyvartą. Šioms 
įstaigoms reikia laiko vidaus veiklai 
pritaikyti, kad jos galėtų laikytis prievolės 
tikrinti autentiškumą ir tinkamumą 
apyvartai ir įgyvendinti šias procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Nustatytieji standartai turėtų būti taikomi ir tinkamumui apyvartai, ir autentiškumui. 
Tikslinga tai pabrėžti šiame pamatiniame sprendime.

Pakeitimas 6
Wolf Klinz, John Purvis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) siekiant užtikrinti tai, kad kredito ir 
kitos atitinkamos įstaigos galėtų laikytis 
prievolės tikrinti eurų banknotų ir monetų 
autentiškumą ir tinkamumą apyvartai, 
reikėtų numatyti šio tikrinimo standartus 
ir procedūras. Pagal Sutarties 106 
straipsnio 1 dalį kompetencija nustatyti 
šiuos euro banknotų standartus 
priskiriama Centriniam bankui. Pagal 
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Sutarties 211 straipsnį Komisijai buvo 
suteikta kompetencija šiuos standartus 
nustatyti euro monetoms.

Or. en

Pagrindimas

Siekdamas laikytis įpareigojimų pagal Sutarteis 106 straipsnio 1 dalį ir ECBS ir ECB statuto 
16 straipsnį, kuris skirtas euro banknotų vientisumo ir apsaugos užtikrinimui, ECB paskelbė 
padirbtų banknotų nustatymo bendrąsias nuostatas. Panašiai euro monetų atžvilgiu Komisija 
2005 m. gegužės mėnesį priėmė Komisijos rekomendaciją dėl euro monetų autentiškumo 
tikrinimo ir dėl to, kaip elgtis su netinkamomis apyvartai monetomis. 

Pakeitimas 7
Wolf Klinz, John Purvis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalies a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
6 straipsnio 1 dalies

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kredito įstaigos ir visos kitos įstaigos, 
kurių profesinė veikla yra banknotų ir 
monetų tvarkymas ir platinimas 
visuomenei, įskaitant tas, kurių veiklą 
sudaro įvairių valiutų banknotų ir monetų 
keitimas, pavyzdžiui, valiutos keityklos, 
įpareigojamos atlikti gautų ir į apyvartą 
ketinamų grąžinti euro banknotų bei 
monetų autentiškumo tikrinimą ir nustatyti 
padirbtus pinigus. Šis tikrinimas atliekamas 
laikantis Europos centrinio banko ir 
Komisijos nustatomų atitinkamai euro 
banknotams ir monetoms taikomų 
procedūrų.

1. 1. Kredito įstaigos ir visi kiti ūkio 
subjektai, kurių užduotis yra banknotų ir 
monetų tvarkymas ir platinimas 
visuomenei, įskaitant:

- įstaigas, kurių profesinę veiklą sudaro 
įvairių valiutų banknotų ir monetų 
keitimas, pavyzdžiui, valiutos keityklas, ir

- ūkio subjektus, kurių šalutinė veikla yra 
banknotų tvarkymas ir platinimas per 
bankomatus,
įpareigojami atlikti gautų ir į apyvartą 
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ketinamų grąžinti euro banknotų bei 
monetų autentiškumo ir tinkamumo 
apyvartai tikrinimą ir nustatyti padirbtus 
pinigus. Šis autentiškumo ir tinkamumo 
apyvartai tikrinimas atliekamas laikantis 
Europos centrinio banko ir Komisijos 
nustatomų atitinkamai euro banknotams ir 
monetoms taikomų procedūrų, 
atsižvelgiant į šių institucijų atitinkamą 
kompetenciją ir į euro banknotų ir 
monetų skirtumus.

Pirmoje pastraipoje minimos įstaigos 
privalo pašalinti iš apyvartos gautus euro 
banknotus ir monetas, kurie šių įstaigų 
turimomis žiniomis arba pagrįstu manymu 
yra padirbti. Jos nedelsdamos perduoda 
padirbtus pinigus kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms.“

Pirmoje pastraipoje minimos kredito 
įstaigos ir kiti ūkio subjektai privalo 
pašalinti iš apyvartos gautus euro 
banknotus ir monetas, kurie, šių įstaigų 
turimomis žiniomis arba pagrįstu manymu, 
yra padirbti. Jos nedelsdamos perduoda 
padirbtus pinigus kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms.“

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad siekdamas įgyvendinti banknotų emisijos įgaliojimus ECB turi 
užtikrinti jų tikrumą ir euro banknotų išlaikymą apyvartoje ir, atitinkamai, visuomenės 
pasitikėjimą euro banknotais. Tai, kad Komisija gali priimti rekomendaciją, rimtai pažeistų 
ECB nepriklausomumą šiuo atžvilgiu.

Pakeitimas 8
Wolf Klinz, John Purvis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalies b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
6 straipsnio 3 dalies

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 3 dalies pirmos 
pastraipos, šio straipsnio 1 dalies pirmai 
pastraipai įgyvendinti reikalingi įstatymai 
ir kiti teisės aktai priimami ne vėliau kaip 
2009 m. gruodžio 31 d.  Apie juos jos
nedelsdamos praneša Komisijai ir Europos 

Nukrypstant nuo šios dalies pirmos 
pastraipos, šio straipsnio 1 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytoms procedūroms
įgyvendinti reikalingi įstatymai ir kiti teisės 
aktai priimami laikantis pagal tas 
procedūras nurodytų terminų.  Valstybės 
narės apie juos (išbraukta) nedelsdamos 
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centriniam bankui. praneša Komisijai ir Europos centriniam 
bankui.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas 2009 m. terminas ne pakankamai suteiktų įgyvendinimo lankstumui, ypač 
atsižvelgiant į migracijos išlaidas ir naujų detektorių gamybos bei įsigijimo išlaidas. Siekiant 
teisingai ir visapusiškai įgyvendinti siūlomą reglamentą, reikėtų išbraukti šį terminą ir ECB 
bei Komisijos priimtos procedūros turėtų nustatyti terminus. 

Pakeitimas 9
Wolf Klinz, John Purvis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 
straipsnio 1 dalyje minimos procedūros 
dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsigalioja vadovaujantis šio reglamento 6 
straipsnio 3 dalies antruoju punktu. 

Or. en

Pagrindimas

Išplečiant keičiamo Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalies galiojimą ne euro 
zonoje esančioms valstybėms narėms reikėtų paaiškinti, kad ECB atsako už euro banknotų 
procedūrų įgyvendinimą. 2006 m. liepos mėnesį ECB nusprendė, kad šios procedūros 
įsigalios naujai į euro zoną įstojusioms valstybėms iš karto po to, kai jos įsives eurą.


