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Poprawka 5
Wolf Klinz, John Purvis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Należy zapewnić autentyczność 
banknotów i monet euro będących w 
obiegu. Obecnie istniejące procedury 
umożliwiają instytucjom kredytowym i 
innym pokrewnym instytucjom 
sprawdzanie autentyczności 
otrzymywanych przez nie banknotów i 
monet euro przed ponownym 
wprowadzeniem ich do obiegu. W celu 
wypełnienia obowiązku dotyczącego 
sprawdzania autentyczności i wdrożenia 
tych procedur instytucje potrzebują czasu 
na dostosowanie swojej wewnętrznej 
struktury organizacyjnej.

(2) Należy zapewnić autentyczność 
banknotów i monet euro będących w 
obiegu. Obecnie istniejące procedury 
umożliwiają instytucjom kredytowym i 
innym pokrewnym instytucjom 
sprawdzanie autentyczności i przydatności 
do funkcjonowania w obiegu 
otrzymywanych przez nie banknotów i 
monet euro przed ponownym 
wprowadzeniem ich do obiegu. W celu 
wypełnienia obowiązku dotyczącego 
sprawdzania autentyczności i przydatności 
do funkcjonowania w obiegu oraz
wdrożenia tych procedur instytucje 
potrzebują czasu na dostosowanie swojej 
wewnętrznej struktury organizacyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalone normy powinny określać, czy banknoty i monety nadają się do funkcjonowania w 
obiegu, a także dotyczyć kontroli ich autentyczności. Wymaga to jednoznacznego zapisu w 
proponowanym rozporządzeniu.

Poprawka 6
Wolf Klinz, John Purvis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Należy zdefiniować techniczne 
procedury i normy dotyczące kontroli 
gwarantujących, że instytucje kredytowe i 



PE404.744v01-00 4/7 AM\718252PL.doc

PL

inne podmioty z branży są w stanie 
wypełnić zobowiązanie polegające na 
sprawdzaniu, czy banknoty i monety euro 
są autentyczne i mogą funkcjonować w 
obiegu. Zgodnie z art. 106 ust. 1 traktatu 
kompetencje w zakresie określania takich 
norm dla banknotów euro posiada 
Europejski Bank Centralny. W przypadku 
monet euro na podstawie art. 211 traktatu 
odpowiednie kompetencje uzyskała 
Komisja.

Or. en

Uzasadnienie

EBC przyjął już przepisy ramowe dotyczące wykrywania sfałszowanych banknotów, aby 
wywiązać się z obowiązków wynikających z art. 106 ust. 1 traktatu i art. 16 statutu ESBC i 
EBC, do których należy zagwarantowanie integralności i ochrona banknotów euro 
znajdujących się w obiegu. Podobnie w przypadku monet euro Komisja przyjęła już zalecenie 
z maja 2005 r. dotyczące potwierdzania autentyczności monet euro i zajmowania się tymi 
monetami, które należy wycofać z obiegu.

Poprawka 7
Wolf Klinz, John Purvis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2001
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje kredytowe i wszelkie inne 
instytucje biorące udział w sortowaniu i 
publicznym rozprowadzaniu banknotów i 
monet jako działalności zawodowej, 
łącznie z przedsiębiorstwami, których 
działalność polega na wymianie 
banknotów i monet, takimi jak kantory 
wymiany walut, zobowiązane są do 
zapewnienia, że sprawdzono autentyczność 
otrzymanych przez nie banknotów i monet 
euro, które zamierzają ponownie 
wprowadzić do obrotu oraz że wykryto 

1. Instytucje kredytowe i wszelkie inne 
podmioty gospodarcze biorące udział w 
sortowaniu i publicznym rozprowadzaniu 
banknotów i monet, łącznie z:
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fałszywe pieniądze. Weryfikacja powinna 
się odbywać zgodnie z procedurami 
określonymi przez Europejski Bank 
Centralny i Komisję odpowiednio w 
stosunku do banknotów i monet euro.

– przedsiębiorstwami, których działalność 
zawodowa polega na wymianie banknotów 
i monet różnych walut, takimi jak kantory 
wymiany walut, oraz
– podmiotami gospodarczymi, które w 
ramach swojej działalności dodatkowej 
sortują i rozprowadzają banknoty przy 
pomocy automatycznych kas,
zobowiązane są do zapewnienia, że 
sprawdzono autentyczność i przydatność 
do funkcjonowania w obiegu otrzymanych 
przez nie banknotów i monet euro, które 
zamierzają ponownie wprowadzić do 
obrotu oraz że wykryto fałszywe pieniądze.
Weryfikacja autentyczności i przydatności 
do funkcjonowania w obiegu powinna się 
odbywać zgodnie z procedurami 
określonymi przez Europejski Bank 
Centralny i Komisję odpowiednio w 
stosunku do banknotów i monet euro przy 
jednoczesnym poszanowaniu zakresu 
kompetencji każdej z tych instytucji i 
uwzględnieniu cech szczególnych 
banknotów i monet euro.

Instytucje, o których mowa w pierwszym 
akapicie, są zobowiązane do wycofania z 
obiegu wszystkich otrzymanych 
banknotów i monet euro, o których wiedzą 
lub mają wystarczające powody 
podejrzewać, że są sfałszowane. 
Niezwłocznie przekazują je właściwym 
organom krajowym.

Instytucje kredytowe i inne podmioty 
gospodarcze, o których mowa w 
pierwszym akapicie, są zobowiązane do 
wycofania z obiegu wszystkich 
otrzymanych banknotów i monet euro, o 
których wiedzą lub mają wystarczające 
powody podejrzewać, że są sfałszowane.
Niezwłocznie przekazują je właściwym 
organom krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że EBC musi gwarantować integralność i ochronę banknotów euro 
znajdujących się w obiegu, aby wypełnić swój mandat w zakresie wprowadzania banknotów 
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do obiegu, umacniając tym samym zaufanie obywateli do banknotów euro. Już sama tylko 
możliwość wydania Komisji zalecenia mogłaby poważnie naruszyć niezależność EBC pod tym 
względem.

Poprawka 8
Wolf Klinz, John Purvis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2001
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od pierwszego 
akapitu ustępu 3 przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne służące 
stosowaniu pierwszego akapitu ustępu 1 
niniejszego artykułu są przyjmowane 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r.
Państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają o tym Komisję i Europejski 
Bank Centralny.

W drodze odstępstwa od pierwszego 
akapitu niniejszego ustępu przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
służące stosowaniu procedur, o których 
mowa w pierwszym akapicie ustępu 1 są 
przyjmowane z zachowaniem terminów 
określonych w takich procedurach.
Państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają o tym Komisję i Europejski 
Bank Centralny.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany termin, rok 2009, nie gwarantowałby wystarczającej elastyczności w zakresie 
realizacji, zwłaszcza ze względu na koszty migracji, produkcji i otrzymania nowych 
wykrywaczy. Termin ten należy wykreślić, ponieważ nowe terminy powinny zostać wskazane 
w procedurach określonych przez EBC i Komisję, aby w ten sposób umożliwić sprawne i 
pełne wdrożenie proponowanego rozporządzenia.

Poprawka 9
Wolf Klinz, John Purvis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedury, o których mowa w art. 6 ust. 1 
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rozporządzenia (WE) nr 1338/2001, 
obowiązują w zaangażowanych państwach 
członkowskich, zgodnie z jego art. 6 ust. 3 
akapit drugi.

Or. en

Uzasadnienie

Obejmując artykułem 6 ust. 1 zmienionego rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 państwa 
nienależące do strefy euro, należy wyjaśnić, że to EBC decyduje w sprawach wdrażania 
procedur dotyczących banknotów euro. W lipcu 2006 r. EBC zadecydował, że procedury te 
zaczną obowiązywać w nowo zaangażowanych państwach członkowskich po przyjęciu przez 
nie euro.
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