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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Wolf Klinz, John Purvis

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Je dôležité zabezpečiť, aby 
eurobankovky a euromince v obehu boli 
pravé. V súčasnosti sú k dispozícii postupy 
umožňujúce úverovým inštitúciám a 
ostatným príslušným inštitúciám overovať 
pravosť nimi prijímaných eurobankoviek a 
euromincí predtým, ako ich vrátia späť do 
obehu. Aby sa splnila povinnosť 
kontrolovať pravosť a aby sa dané postupy 
zaviedli, tieto inštitúcie potrebujú čas na 
prispôsobenie svojho vnútorného poriadku.

(2) Je dôležité zabezpečiť, aby 
eurobankovky a euromince v obehu boli 
pravé. V súčasnosti sú k dispozícii postupy 
umožňujúce úverovým inštitúciám a 
ostatným príslušným inštitúciám overovať 
pravosť nimi prijímaných eurobankoviek a 
euromincí a ich vhodnosť pre používanie 
v obehu predtým, ako ich vrátia späť do 
obehu. Aby sa splnila povinnosť 
kontrolovať pravosť a vhodnosť pre 
používanie v obehu a aby sa dané postupy 
zaviedli, tieto inštitúcie potrebujú čas na 
prispôsobenie svojho vnútorného poriadku.

Or. en

Odôvodnenie

Stanovené normy by sa mali týkať tak vhodnosti eurobankoviek a euromincí pre ich 
používanie v obehu, ako aj ich pravosti. Toto by malo byť v navrhovanom nariadení jasne 
stanovené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Wolf Klinz, John Purvis

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. S cieľom zabezpečiť, aby si úverové 
inštitúcie a ostatné príslušné inštitúcie 
dokázali plniť svoju povinnosť a 
overovať pravosť eurobankoviek 
a euromincí a ich vhodnosť na používanie 
v obehu, mali by sa definovať technické 
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postupy a normy takejto kontroly. Podľa 
článku 106 ods. 1 zmluvy je definovanie 
takýchto noriem týkajúcich sa 
eurobankoviek v právomoci Európskej 
centrálnej banky. Pokiaľ ide o euromince, 
na základe článku 211 zmluvy boli 
súvisiace právomoci udelené Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

Európska centrálny banka (ECB) už prijala systém pravidiel na odhaľovanie  falšovaných 
bankoviek s cieľom plniť si povinnosti v rámci článku 106 ods. 1 zmluvy a článku 16 stanov 
Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a ECB najmä v záujme zabezpečenia 
jednotnosti a ochrany eurobankoviek v obehu. Podobne i v oblasti euromincí už Komisia 
prijala odporúčanie Komisie z mája 2005 týkajúce sa overovania euromincí a zaobchádzania 
s euromincami, ktoré nie sú vhodné pre obeh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Wolf Klinz, John Purvis

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2001
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Úverové inštitúcie a všetky ostatné 
inštitúcie, ktoré vykonávajú triedenie a 
distribúciu bankoviek a mincí pre 
verejnosť ako profesionálnu činnosť
vrátane inštitúcií, ktorých činnosť 
pozostáva z výmeny bankoviek a mincí 
rôznych mien, ako sú zmenárne, sú 
povinné zabezpečiť, aby sa skontrolovala 
pravosť eurobankoviek a euromincí, ktoré 
prijali a ktoré zamýšľajú vrátiť späť do 
obehu a aby sa odhalili falzifikáty. Toto 
overovanie sa vykoná v súlade s postupmi, 
ktoré stanoví Európska centrálna banka a 
Komisia pre eurobankovky a euromince.

1. Úverové inštitúcie a všetky ostatné 
hospodárske subjekty, ktoré vykonávajú 
triedenie a distribúciu bankoviek a mincí 
pre verejnosť vrátane:
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— inštitúcií, ktorých profesionálna činnosť 
pozostáva z výmeny bankoviek a mincí 
rôznych mien, ako sú zmenárne, a
— hospodárskych subjektov 
vykonávajúcich triedenie a distribúciu 
bankoviek pre verejnosť v rámci vedľajšej 
činnosti prostredníctvom bankomatov
sú povinné zabezpečiť, aby sa 
skontrolovala pravosť eurobankoviek a 
euromincí, ktoré prijali a ktoré zamýšľajú 
vrátiť späť do obehu, a ich vhodnosť pre 
používanie v obehu a aby sa odhalili 
falzifikáty. Toto overovanie pravosti 
a vhodnosti pre používanie v obehu sa 
vykoná v súlade s postupmi, ktoré stanoví 
Európska centrálna banka a Komisia pre 
eurobankovky a euromince 
podľa príslušných právomocí týchto 
inštitúcií a s ohľadom na osobitosti 
eurobankoviek a euromincí.

Inštitúcie uvedené v prvom pododseku sú 
povinné stiahnuť z obehu všetky 
eurobankovky a euromince, o ktorých 
vedia, alebo majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že sú sfalšované. 
Bezodkladne ich odovzdajú príslušným 
štátnym orgánom.

Úverové inštitúcie a ostatné hospodárske 
subjekty uvedené v prvom pododseku sú 
povinné stiahnuť z obehu všetky 
eurobankovky a euromince, ktoré prijali a
o ktorých vedia alebo majú dostatočný 
dôvod domnievať sa, že sú sfalšované. 
Bezodkladne ich odovzdajú príslušným 
vnútroštátnym orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa jasne stanoviť, že v záujme splnenia svojho mandátu týkajúceho sa vydávania 
bankoviek musí ECB zabezpečiť jednotnosť a ochranu eurobankoviek v obehu, a teda i dôveru 
verejnosti v eurobankovky. Len samotná možnosť vydať odporúčanie Komisii by závažným 
spôsobom oslabila nezávislosť ECB v tejto oblasti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Wolf Klinz, John Purvis

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2001
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Odchylne od prvého pododseku odseku 3
sa musia zákony, iné právne predpisy a 
správne opatrenia na uplatnenie prvého
pododseku odseku 1 tohto článku prijať 
najneskôr do 31. decembra 2009. 
Informujú o tom Komisiu a Európsku 
centrálnu banku.

„Odchylne od prvého pododseku tohto
odseku sa musia zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia na uplatnenie 
postupov uvedených v prvom pododseku 
odseku 1 prijať v súlade s termínmi 
stanovenými v rámci týchto postupov. 
Členské štáty o tom bezodkladne informujú
Komisiu a Európsku centrálnu banku.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný termín na rok 2009 neposkytuje dostatok pružnosti v oblasti vykonávania, najmä 
vzhľadom na náklady na prechod a náklady na výrobu a obstaranie nových detektorov. Tento 
termín by sa mal vypustiť, pričom termíny by sa mali definovať v postupoch stanovených 
Európskou centrálnou bankou a Komisiou, s cieľom zabezpečiť správne a dôkladné 
vykonávanie navrhovaného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Wolf Klinz, John Purvis

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Postupy uvedené v článku 6 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 1338/2001 sú 
v účastníckych členských štátoch 
v účinnosti, ako je stanovené v druhom 
pododseku článku 6 ods. 3 tohto 
nariadenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Pri rozširovaní rozsahu pôsobnosti článku 6 ods. 1 zmeneného a doplneného nariadenia (ES) 
č. 1338/2001 na členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, treba jasne stanoviť, že za 
rozhodovanie o vykonávaní postupov týkajúcich sa eurobankoviek zodpovedá ECB.  ECB 
rozhodla v júli 2006 o tom, že tieto postupy nadobudnú v nových účastníckych členských 
štátoch účinnosť bezprostredne potom, ako prijmú euro.
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