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Amendamentul 5
Wolf Klinz, John Purvis

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Este important să fie garantată 
autenticitatea bancnotelor şi monedelor 
euro aflate în circulaţie. Există în prezent 
proceduri care permit instituţiilor de credit 
şi instituţiilor similare să verifice 
autenticitatea bancnotelor şi monedelor 
euro pe care le primesc, înainte de a le 
repune în circulaţie. Aceste instituţii au 
nevoie de un răgaz pentru a-şi adapta 
organizarea internă, în vederea conformării 
cu obligaţia de a verifica autenticitatea şi 
de a pune în aplicare procedurile aferente.

(2) Este important să fie garantată 
autenticitatea bancnotelor şi monedelor 
euro aflate în circulaţie. Există în prezent 
proceduri care permit instituţiilor de credit 
şi instituţiilor similare să verifice 
autenticitatea şi adecvarea pentru 
circulaţie ale bancnotelor şi monedelor 
euro pe care le primesc, înainte de a le 
repune în circulaţie. Aceste instituţii au 
nevoie de un răgaz pentru a-şi adapta 
organizarea internă, în vederea conformării 
cu obligaţia de a verifica autenticitatea şi 
adecvarea pentru circulaţie şi de a pune în 
aplicare procedurile aferente.

Or. en

Justificare

The established standards should concern both the fitness of circulation and the authenticity 
checks of euro notes and coins. This should be made clear in the proposed Regulation.

Amendamentul 6
Wolf Klinz, John Purvis

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Pentru a se asigura că instituţiile de 
credit şi instituţiile similare sunt capabile 
să se conformeze obligaţiei de a verifica 
autenticitatea şi adecvarea pentru 
circulaţie ale bancnotelor şi monedelor 
euro, trebuie definite proceduri şi 



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

RO

standarde tehnice pentru o astfel de 
verificare. Articolul 106 alineatul (1) din 
tratat atribuie Băncii Centrale Europene 
competenţa de a defini aceste standarde 
pentru bancnotele euro. În ceea ce 
priveşte monedele euro, Comisiei i-au fost 
conferite competenţe conexe în temeiul 
articolului 211 din tratat.

Or. en

Justificare

The ECB has already adopted a framework for the detection of counterfeit notes, in order to 
meet its responsibilities under Article 106(1) of the Treaty and Article 16 of the Statute of the 
ESCB and the ECB, namely, to ensure the integrity and preservation of euro banknotes in 
circulation. Similarly, in the field of euro coins, the Commission has already adopted 
Commission Recommendation of May 2005 concerning the authentication of euro coins and 
handling of euro coins unfit for circulation.

Amendamentul 7
Wolf Klinz, John Purvis

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1338/2001
Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Instituţiile de credit, precum şi orice altă 
instituţie care participă cu titlu profesional 
la sortarea şi distribuirea către public a 
bancnotelor şi monedelor, inclusiv 
instituţiile a căror activitate constă în 
schimbarea bancnotelor sau monedelor în 
diferite devize, cum sunt birourile de 
schimb, au obligaţia de a asigura 
verificarea autenticităţii bancnotele şi 
monedele euro pe care le-au primit şi pe 
care intenţionează să le repună în 
circulaţie, precum şi detectarea falsurilor. 
Această verificare va fi efectuată în 
conformitate cu procedurile stabilite de 
Banca Centrală Europeană şi de Comisie 

1. Instituţiile de credit, precum şi orice alţi 
agenţi economici care participă la sortarea 
şi distribuirea către public a bancnotelor şi 
monedelor, inclusiv:
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pentru bancnotele şi respectiv, monedele 
euro.

- instituţiile a căror activitate profesională
constă în schimbarea bancnotelor sau 
monedelor în diferite devize, cum sunt 
birourile de schimb şi

- agenţii economici care participă cu titlu 
de activitate auxiliară la sortarea şi 
distribuirea către public a bancnotelor cu 
ajutorul automatelor pentru numerar,
au obligaţia de a asigura verificarea 
autenticităţii şi adecvarea pentru circulaţie 
ale bancnotelor şi monedelor euro pe care 
le-au primit şi pe care intenţionează să le 
repună în circulaţie, precum şi detectarea 
falsurilor. Această verificare a 
autenticităţii şi a adecvării pentru 
circulaţie se efectuează în conformitate cu 
procedurile stabilite de Banca Centrală 
Europeană şi de Comisie pentru bancnotele 
şi respectiv, monedele euro, în 
conformitate cu competenţele respective 
ale acestor instituţii şi luând în 
considerare particularităţile bancnotelor 
şi monedelor euro.

Instituţiile menţionate la primul paragraf 
au obligaţia de a retrage din circulaţie toate 
bancnotele şi monedele euro pe care le-au 
primit despre care ştiu sau au motive 
suficiente să considere că sunt falsificate. 
Acestea le predau de îndată către 
autorităţile naţionale competente.

Instituţiile de credit şi alţi agenţi 
economici menţionaţi la primul paragraf 
au obligaţia de a retrage din circulaţie toate 
bancnotele şi monedele euro pe care le-au 
primit despre care ştiu sau au motive 
suficiente să considere că sunt falsificate. 
Acestea le predau de îndată către 
autorităţile naţionale competente.

Or. en

Justificare

It should be made clear that, in order to fulfil its mandate concerning the issuance of 
banknotes, the ECB needs to ensure the integrity and preservation of euro banknotes in 
circulation and, accordingly, the public's trust in euro banknotes. The mere possibility of 
issuing a recommendation to the Commission would seriously undermine the independence of 
the ECB in this regard.
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Amendamentul 8
Wolf Klinz, John Purvis

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1338/2001
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

Prin derogare de la dispoziţiile primului 
paragraf al alineatului (3), actele cu putere 
de lege şi actele administrative necesare 
pentru punerea în aplicare a primului 
paragraf al alineatului (1) din prezentul 
articol se adoptă cel târziu până la până la 
31 decembrie 2009. Statele membre 
informează de îndată Comisiei şi Băncii 
Centrale Europene cu privire la acestea.

Prin derogare de la dispoziţiile primului 
paragraf al prezentului alineat, actele cu 
putere de lege şi actele administrative 
necesare pentru punerea în aplicare a 
procedurilor menţionate în primul
paragraf al alineatului (1) se adoptă în 
conformitate cu termenele prevăzute de 
astfel de proceduri. Statele membre 
informează de îndată Comisia şi Banca 
Centrală Europeană cu privire la acestea.

Or. en

Justificare

The proposed deadline of 2009 would not provide enough flexibility for implementation, in 
particular given the migration costs and costs for manufacturing and obtaining the new 
detectors. This deadline should be deleted and the procedures laid down by the ECB and the 
Commission should define the deadlines, in order to allow correct and thorough 
implementation of the proposed Regulation.

Amendamentul 9
Wolf Klinz, John Purvis

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Procedurile la care face referire articolul 
6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1338/2001 au efect în statele membre 
participante, în conformitate cu articolul 
6 alineatul (3) al doilea paragraf din 
prezentul regulament. 
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Or. en

Justificare

When extending Article 6(1) of the amended Regulation (EC) No 1338/2001 to non Euro area 
Member States, it should be made clear that the ECB is  in charge of deciding upon the 
implementation of its procedures in relation to Euro banknotes. The ECB decided in July 
2006 that these procedures will become effective in newly participating Member States once 
they adopt the Euro.
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