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Grozījums Nr. 5
Wolf Klinz, John Purvis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir svarīgi nodrošināt apgrozībā esošo 
euro banknošu un monētu autentiskumu. 
Šobrīd ir pieejamas procedūras, kas 
kredītiestādēm un citām saistītajām 
iestādēm ļauj pārbaudīt saņemto euro 
banknošu un monētu autentiskumu pirms 
to atkārtotas laišanas apgrozībā. Lai 
ievērotu pienākumu pārbaudīt banknošu un 
monētu autentiskumu un īstenotu minētās 
procedūras, šīm iestādēm ir vajadzīgs laiks 
savas iekšējās darbības pielāgošanai.

(2) Ir svarīgi nodrošināt apgrozībā esošo 
euro banknošu un monētu autentiskumu. 
Šobrīd ir pieejamas procedūras, kas 
kredītiestādēm un citām saistītajām 
iestādēm pirms euro banknošu un monētu 
atkārtotas laišanas apgrozībā ļauj 
pārbaudīt to autentiskumu un atbilstību 
laišanai apgrozībā. Lai ievērotu 
pienākumu pārbaudīt banknošu un monētu 
autentiskumu un atbilstību laišanai 
apgrozībā un īstenotu minētās procedūras,
šīm iestādēm ir vajadzīgs laiks savas 
iekšējās darbības pielāgošanai.

Or. en

Pamatojums

Noteiktajiem standartiem jāattiecas uz pārbaudēm, kurās nosaka gan banknošu un monētu 
atbilstību laišanai apgrozībā, gan autentiskumu. Regulas priekšlikumā tas skaidri jānosaka.

Grozījums Nr. 6
Wolf Klinz, John Purvis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Lai nodrošinātu kredītiestāžu un citu 
saistīto iestāžu spēju pārbaudīt euro 
banknošu un monētu autentiskumu un 
atbilstību laišanai apgrozībā, ir jānosaka 
šādu pārbaužu tehniskās procedūras un 
standarti. Līguma 106. panta 1. punktā 
noteikts, ka Eiropas Centrālā banka ir tā, 
kas ir kompetenta noteikt šādus euro 
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banknošu standartus. Komisijai ir 
piešķirta līdzīga kompetence attiecībā uz 
euro monētām, pamatojoties uz Līguma 
211. pantu.

Or. en

Pamatojums

ECB ir jau pieņēmusi sistēmu viltoto banknošu atklāšanai, lai izpildītu pienākumus, kas tai 
noteikti ar Līguma 106. panta 1. punktu un ECBS un ECB Statūtu 16. pantu, proti, nodrošināt 
apgrozībā esošo eiro banknošu integritāti un saglabāšanu. Līdzīgi attiecībā uz eiro monētām 
Komisija jau 2005. gada maijā pieņēma Komisijas ieteikumu par eiro monētu autentiskuma 
noteikšanu un rīcību ar eiro monētām, kas nav derīgas laišanai apgrozībā.

Grozījums Nr. 7
Wolf Klinz, John Purvis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2001
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kredītiestādēm un citām iestādēm, kas
iesaistītas profesionālā darbībā banknošu 
un monētu šķirošanā un izplatīšanā 
iedzīvotājiem, tostarp iestādēm, kuru 
darbība ietver dažādu valūtu banknošu un
monētu apmaiņu, piemēram, naudas 
maiņas punktiem, ir pienākums nodrošināt, 
lai tiktu pārbaudīts to euro banknošu un 
monētu autentiskums, ko tās ir saņēmušas 
un plāno atkārtoti laist apgrozībā, un lai 
tiktu atklātas viltotās banknotes un 
monētas. Šādu pārbaudi veic, ievērojot 
attiecīgi ECB noteiktās procedūras euro 
banknotēm un Komisijas noteiktās 
procedūras monētām.

1. Kredītiestādēm un citiem ekonomikas 
subjektiem, kas iesaistīti banknošu un 
monētu šķirošanā un izplatīšanā 
iedzīvotājiem, tostarp:

- iestādēm, kuru profesionālā darbība 
ietver dažādu valūtu banknošu un monētu 
apmaiņu, piemēram, naudas maiņas 
punktiem, un
- ekonomikas subjektiem, kuru 
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papildpakalpojumi saistīti ar banknošu 
šķirošanu un izplatīšanu iedzīvotājiem ar 
automātisku naudas izsniegšanas iekārtu 
palīdzību,
ir pienākums nodrošināt, lai tiktu 
pārbaudīts to euro banknošu un monētu 
autentiskums un atbilstība laišanai 
apgrozībā, ko tās plāno atkārtoti laist 
apgrozībā, un lai tiktu atklātas viltotās 
banknotes un monētas. Šādu autentiskuma 
un atbilstības pārbaudi veic, ievērojot 
attiecīgi ECB noteiktās procedūras euro 
banknotēm un Komisijas noteiktās 
procedūras monētām, saskaņā ar šo 
iestāžu kompetenci un ņemot vērā euro 
banknošu un monētu specifiskās īpašības.

Pirmajā daļā minētajām iestādēm ir 
pienākums izņemt no apgrozības visas 
saņemtās euro banknotes un monētas, par 
kurām ir zināms, ka tās ir viltotas, vai 
kuras ir pietiekams pamats par tādām 
uzskatīt. Minētās iestādes šīs banknotes 
nekavējoties nodod kompetentajām valstu 
iestādēm.

Pirmajā daļā minētajām kredītiestādēm un 
citiem ekonomikas subjektiem ir 
pienākums izņemt no apgrozības visas 
saņemtās euro banknotes un monētas, par 
kurām ir zināms, ka tās ir viltotas, vai 
kuras ir pietiekams pamats par tādām 
uzskatīt. Minētās iestādes šīs banknotes 
nekavējoties nodod kompetentajām valstu 
iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka, lai izpildītu pienākumu, ECB jānodrošina eiro banknošu integritāte 
un saglabāšana apgrozībā un attiecīgi sabiedrības uzticība eiro banknotēm. Mazākā iespēja 
Komisijai sniegt ieteikumu šajā sakarā nopietni apdraudētu ECB neatkarību.

Grozījums Nr. 8
Wolf Klinz, John Purvis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – b) apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2001
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 3. punkta pirmās daļas, Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, 
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normatīvos un administratīvos aktus šā 
panta 1. punkta pirmās daļas piemērošanai 
pieņem vēlākais līdz 2009. gada 
31. decembrim. Tās par tiem nekavējoties 
informē Komisiju un Eiropas Centrālo 
banku.

normatīvos un administratīvos aktus šā 
panta 1. punkta pirmajā daļā minēto 
procedūru piemērošanai pieņem, ievērojot 
minētajās procedūrās noteiktos termiņus.
Dalībvalstis par tiem nekavējoties informē 
Komisiju un Eiropas Centrālo banku.

Or. en

Pamatojums

Ieteiktais termiņš 2009. gads nesniegtu pietiekamu īstenošanas elastību, it īpaši ņemot vērā 
migrēšanas izdevumus un izdevumus par jauno detektoru izgatavošanu un iegūšanu īpašumā. 
Paredzētais termiņš ir jāsvītro un termiņi jānosaka ECB un Komisijas procedūrās, lai būtu 
iespējama korekta un pilnīga ieteiktās regulas īstenošana.

Grozījums Nr. 9
Wolf Klinz, John Purvis

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procedūrām, kas minētas Regulas (EK) 
Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā jābūt 
spēkā iesaistītajās dalībvalstīs, kā noteikts 
minētās regulas 6. panta 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Attiecinot grozītās Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktu uz valstīm, kas nav eiro 
zonā, ir skaidri jānosaka, ka ECB ir pilnvarota lemt par tās procedūru īstenošanu attiecībā uz 
eiro banknotēm. ECB 2006. gada jūlijā nolēma, ka šīs procedūras būs spēkā jaunajās 
dalībvalstīs, tiklīdz tās ieviesīs eiro.


