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Predlog spremembe 5
Wolf Klinz, John Purvis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pomembno je zagotoviti, da so 
eurobankovci in eurokovanci, ki so v 
obtoku, pristni. Zdaj so na voljo postopki, s 
katerimi lahko kreditne institucije in katere 
koli druge zadevne ustanove preverjajo 
pristnost prejetih eurobankovcev in 
eurokovancev, preden jih dajo ponovno v 
obtok. Da lahko te institucije izpolnijo 
zahtevo po preverjanju pristnosti in 
izvajanju teh postopkov, potrebujejo 
določen čas za prilagoditev svojega 
notranjega delovanja.

(2) Pomembno je zagotoviti, da so 
eurobankovci in eurokovanci, ki so v 
obtoku, pristni. Zdaj so na voljo postopki, s 
katerimi lahko kreditne institucije in katere 
koli druge zadevne ustanove preverjajo 
pristnost in primernost za kroženje prejetih 
eurobankovcev in eurokovancev, preden 
jih dajo ponovno v obtok. Da lahko te 
institucije izpolnijo zahtevo po preverjanju 
pristnosti in primernosti za kroženje ter
izvajanju teh postopkov, potrebujejo 
določen čas za prilagoditev svojega 
notranjega delovanja.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavljeni standardi morajo zadevati tako preverjanje primernosti za kroženje in pristnosti 
eurobankovcev in eurokovancev. To je treba pojasniti v predlagani uredbi.

Predlog spremembe 6
Wolf Klinz, John Purvis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Da se kreditnim in drugim zadevnim 
institucijam zagotovi izpolnjevanje 
obveznosti preverjanja pristnosti in 
primernosti za kroženje eurobankovcev in 
eurokovancev, je treba opredeliti tehnične 
postopke in standarde za tako preverjanje. 
Člen 106(1) pogodbe dodeljuje pristojnost 
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za opredelitev takih standardov za 
eurobankovce Evropski centralni banki. 
Glede eurokovancev je podobne 
pristojnosti na podlagi člena 211 pogodbe 
dobila Komisija.

Or. en

Obrazložitev

ECB je že sprejela okvir za odkrivanje ponarejenih bankovcev, da izpolni svoje obveznosti iz 
člena 106(1) pogodbe in člena 16 statuta ESCB in ECB, da zagotovi celovitost in ohranjanje 
eurobankovcev v obtoku. Podobno je Komisija na področju eurokovancev maja 2005 že 
sprejela  priporočilo o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, ki niso 
primerni za kroženje.

Predlog spremembe 7
Wolf Klinz, John Purvis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 3 – točka a
Uredba (ES) št. 1338/2001
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kreditne institucije in katere koli druge 
ustanove, ki opravljajo razvrščanje 
bankovcev in kovancev ter njihovo 
distribucijo v javnosti kot poklicno 
dejavnost, vključno z ustanovami, katerih 
dejavnost vključuje menjavo bankovcev in 
kovancev različnih valut, kot so 
menjalnice, morajo zagotoviti, da se 
preveri pristnost eurobankovcev in 
eurokovancev, ki so jih prejeli in jih 
nameravajo dati ponovno v obtok, ter da se 
odkrijejo ponaredki. To preverjanje se 
izvaja v skladu s postopki, ki jih za 
eurobankovce določi Evropska centralna 
banka in za eurokovance Evropska 
komisija.

1. Kreditne institucije in vsi drugi 
gospodarski subjekti, ki opravljajo 
razvrščanje bankovcev in kovancev ter 
njihovo distribucijo v javnosti:

- ustanove, katerih poklicna dejavnost 
vključuje menjavo bankovcev in kovancev 
različnih valut, kot so menjalnice, 
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- gospodarski subjekti, ki opravljajo 
pomožne dejavnosti razvrščanja in 
distribucije bankovcev v javnosti prek 
bankomatov,
morajo zagotoviti, da se preveri pristnost in 
primernost za kroženje eurobankovcev in 
eurokovancev, ki so jih prejeli in jih 
nameravajo dati ponovno v obtok, ter da se 
odkrijejo ponaredki. To preverjanje 
pristnosti in primernosti za kroženje se 
izvaja v skladu s postopki, ki jih za 
eurobankovce določi Evropska centralna 
banka in za eurokovance Evropska 
komisija, skladno s svojimi pristojnostmi 
in pri tem upoštevajo posebnosti 
eurobankovcev in eurokovancev.

Institucije iz prvega pododstavka morajo iz 
obtoka umakniti vse eurobankovce in 
eurokovance, ki so jih prejele in za katere 
vedo ali imajo zadostne razloge, da 
domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce in 
kovance takoj predajo pristojnim 
nacionalnim organom.

Kreditne institucije in drugi gospodarski 
subjekti iz prvega pododstavka morajo iz 
obtoka umakniti vse eurobankovce in 
eurokovance, ki so jih prejeli in za katere 
vedo ali imajo zadostne razloge, da 
domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce in 
kovance takoj predajo pristojnim 
nacionalnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da mora ECB za izpolnjevanje svoje pristojnosti glede izdajanja 
bankovcev zagotoviti celovitost in ohranjanje eurobankovcev v obtoku in s tem  zaupanje 
javnosti v eurobankovce. Sama možnost izdajanja priporočila Komisiji bi v tej povezavi resno 
ogrozila neodvisnost ECB.

Predlog spremembe 8
Wolf Klinz, John Purvis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 3 – točka b
Uredba (ES) št. 1338/2001
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od prvega pododstavka Z odstopanjem od prvega pododstavka tega 
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odstavka 3 se zakoni, uredbe in upravne 
določbe za uporabo prvega pododstavka 
odstavka 1 tega člena sprejmejo najpozneje 
do 31. decembra 2009. Države članice o 
tem nemudoma obvestijo Komisijo in 
Evropsko centralno banko.“

odstavka se zakoni, uredbe in upravne 
določbe za uporabo postopkov iz prvega 
pododstavka odstavka 1 tega člena 
sprejmejo skladno s časovnimi roki, 
določenimi v takih postopkih. Države 
članice o tem nemudoma obvestijo 
Komisijo in Evropsko centralno banko.“

Or. en

Obrazložitev

Predlagani časovni rok do 2009 ne bi zagotovil dovolj prožnosti za izvajanje, zlasti zaradi 
stroškov migracije in stroškov izdelave in pridobivanja novih detektorjev. Ta rok je treba 
črtati, postopek, ki sta ga določili ECB in Komisija pa mora opredeliti roke, da zagotovi 
pravilno in obsežno izvajanje predlagane uredbe.

Predlog spremembe 9
Wolf Klinz, John Purvis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopki iz člena 6(1) Uredbe (ES) 
št. 1338/2001 veljajo v sodelujočih 
državah članicah, kot je določeno v 
drugem pododstavku njenega člena 6(3).

Or. en

Obrazložitev

Pri širitvi člena 6(1) spremenjene Uredbe (ES) št. 1338/2001 na države članice, ki niso del 
euroobmočja, je treba pojasniti, da je ECB odgovorna za sklepe o izvajanju svojih postopkov, 
povezanih z eurobankovci. ECB je julija 2006 sklenila, da bodo ti postopki začeli veljati v 
državah članicah, ki na novo sodelujejo, ob sprejetju eura.
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