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Alteração 5
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) É importante garantir a autenticidade 
das notas e moedas em euros em 
circulação. Existem actualmente 
procedimentos que permitem às 
instituições de crédito e a outras 
instituições relacionadas verificar a 
autenticidade das notas e moedas em euros 
que recebem antes de as repor em 
circulação. Estas instituições têm todavia 
necessidade de tempo para adaptarem o seu 
funcionamento interno, de modo a 
poderem aplicar estes procedimentos e a 
cumprirem a obrigação de proceder ao 
controlo da autenticidade.

(2) É importante garantir a autenticidade 
das notas e moedas em euros em 
circulação. Existem actualmente 
procedimentos que permitem às 
instituições de crédito e a outras 
instituições relacionadas verificar a 
autenticidade e a aptidão para circulação 
das notas e moedas em euros que recebem 
antes de as repor em circulação. Estas 
instituições têm todavia necessidade de 
tempo para adaptarem o seu funcionamento 
interno, de modo a poderem aplicar estes 
procedimentos e a cumprirem a obrigação 
de proceder ao controlo da autenticidade e 
da aptidão para circulação.

Or. en

Justificação

As normas estabelecidas devem dizer respeito ao controlo tanto da aptidão para a colocação 
em circulação como da autenticidade das notas e moedas em euros, o que deve ser 
claramente indicado na proposta de regulamento.

Alteração 6
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Para assegurar que as instituições 
de crédito e outras instituições 
semelhantes possam cumprir a obrigação 
de controlo das notas e moedas em euros 
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a fim de verificar a sua autenticidade e 
aptidão para circulação, devem ser 
estabelecidos normas e procedimentos 
técnicos aplicáveis a esses controlos. O n.º
1 do Artigo 106 do Tratado atribui ao 
Banco Central Europeu competência para 
o estabelecimento dessas normas 
aplicáveis às notas em euros. No que diz 
respeito às moedas em euros, com base no 
Artigo 211 do Tratado, foram atribuídas à 
Comissão competências equivalentes.

Or. en

Justificação

O BCE já adoptou um quadro para a detecção de notas falsas de modo a poder cumprir as 
responsabilidades que lhe são atribuídas pelo n.º 1 do Artigo 106 do Tratado e pelo Artigo 16 
do Estatuto do SEBC e do BCE, ou seja, assegurar a integridade e a preservação das notas 
de euro em circulação. Do mesmo modo, no caso das moedas de euro, a Comissão já adoptou 
a Recomendação da Comissão de Maio de 2005 relativa à autenticação das moedas em euros 
e do tratamento das moedas em euros impróprias para circulação.

Alteração 7
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea a)
Regulamento (CE) N.º 1338/2001
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

"1. As instituições de crédito, bem como 
qualquer outra instituição que intervenha a 
título profissional na manipulação e na 
entrega ao público de notas e moedas, 
incluindo as instituições cuja actividade 
consista na troca de notas ou de moedas de 
diferentes divisas, tais como as casas de 
câmbio, têm a obrigação de assegurar o 
controlo da autenticidade das notas e 
moedas em euros que recebam e pretendam 
repor em circulação, bem como a detecção 
das contrafacções. Este controlo efectua-se 

"1. As instituições de crédito, bem como 
qualquer outro agente económico que 
intervenha na manipulação e na entrega ao 
público de notas e moedas, incluindo:
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de acordo com os procedimentos que o 
BCE e a Comissão devem, 
respectivamente, definir para as notas e 
para as moedas em euros. 

– as instituições cuja actividade 
profissional consista na troca de notas ou 
de moedas de diferentes divisas, tais como 
as casas de câmbio, e

– os agentes económicos que, a título de 
actividade subsidiária, intervenham na 
manipulação e na entrega ao público de 
notas e moedas através de distribuidores 
automáticos,
têm a obrigação de assegurar o controlo da 
autenticidade e da aptidão para circulação 
das notas e moedas em euros que recebam 
e pretendam repor em circulação, bem 
como a detecção das contrafacções. Este 
controlo da autenticidade e da aptidão 
para circulação efectua-se de acordo com 
os procedimentos que o BCE e a Comissão 
devem, respectivamente, definir para as 
notas e para as moedas em euros em 
conformidade com as competências 
respectivas dessas instituições e tendo em 
conta as particularidades das notas e 
moedas em euros. 

As instituições referidas no primeiro 
parágrafo têm a obrigação de retirar da 
circulação todas as notas e moedas em 
euros que tenham recebido e que saibam 
que são falsas ou que tenham motivos 
bastantes para presumir que são falsas. 
Essas notas e moedas devem ser enviadas 
sem demora às autoridades nacionais 
competentes."

As instituições de crédito e outros agentes 
económicos referidos no primeiro 
parágrafo têm a obrigação de retirar da 
circulação todas as notas e moedas em 
euros que tenham recebido e que saibam 
que são falsas ou que tenham motivos 
bastantes para presumir que são falsas. 
Essas notas e moedas devem ser enviadas 
sem demora às autoridades nacionais 
competentes."

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que, para cumprir o seu mandato relativo à emissão de notas em euros, o 
BCE tem de garantir a integridade a preservação das notas de euros em circulação e, 
consequentemente, a confiança do público nas notas em euros. A simples possibilidade de a 
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Comissão emitir uma recomendação a este respeito comprometeria seriamente a 
independência do BCE.

Alteração 8
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b)
Regulamento (CE) N.º 1338/2001
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

"Por derrogação do primeiro parágrafo do
n.º 3, os Estados-Membros aprovam as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para a 
aplicação do primeiro parágrafo do n.º 1 
até, o mais tardar, 31 de Dezembro de 
2009. Devem comunicar imediatamente à 
Comissão e ao BCE a adopção dessas 
disposições."

"Por derrogação do primeiro parágrafo 
deste número, os Estados-Membros 
aprovam as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para a aplicação dos 
procedimentos referidos no primeiro 
parágrafo do n.º 1 observando os prazos 
estabelecidos nesses procedimentos. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão e ao BCE a 
adopção dessas disposições."

Or. en

Justificação

O prazo proposto de 2009 não oferece flexibilidade suficiente para a implementação, 
principalmente devido aos custos de migração e aos custos do fabrico e de instalação de 
novos detectores. Este prazo deve ser suprimido e os procedimentos estabelecidos pelo BCE e 
a Comissão devem definir os prazos para permitir uma aplicação correcta e completa do 
regulamento proposto.

Alteração 9
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os procedimentos referidos no n.º 1 
do Artigo 6 do Regulamento (CE) n.º 
1338/2001 produzem efeitos nos 
Estados-Membros participantes, tal como 
estipula o n.º 3, segundo parágrafo, do 
Artigo 6.

Or. en

Justificação

Quando o n.º 1 do artigo 6 do Regulamento alterado (CE) n.º 1338/2001 for alargado a 
Estados-Membros que não pertençam à zona do Euro, deve ficar claro que o BCE tem 
competência para decidir sobre a aplicação dos procedimentos relativamente às notas de 
euro. O BCE decidiu em Julho de 2006 que estes procedimentos produzirão efeitos nos novos 
Estados-Membros participantes logo que estes adoptem o euro.
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