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Ändringsförslag 5
Wolf Klinz, John Purvis

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är viktigt att se till att eurosedlar 
och mynt som är i omlopp inte är falska.
Det finns nu metoder som kreditinstituten 
och andra inrättningar kan använda för att 
kontrollera äktheten på eurosedlar och 
mynt som de tagit emot innan de åter sätts i 
omlopp. Instituten behöver tid för att ställa 
om sina interna rutiner för att kunna 
uppfylla skyldigheten att kontrollera 
äktheten och genomföra förfarandena.

(2) Det är viktigt att se till att eurosedlar 
och mynt som är i omlopp inte är falska. 
Det finns nu metoder som kreditinstituten 
och andra inrättningar kan använda för att 
kontrollera äktheten och 
omloppsdugligheten för eurosedlar och 
mynt som de tagit emot innan de åter sätts i 
omlopp. Instituten behöver tid för att ställa 
om sina interna rutiner för att kunna 
uppfylla skyldigheten att kontrollera 
äktheten och omloppsdugligheten och 
genomföra förfarandena.

Or. en

Motivering

De fastställda standarderna bör avse både kontroller av eurosedlarnas och myntens 
omloppsduglighet och äkthet. Detta bör tydliggöras i förslaget till resolution.

Ändringsförslag 6
Wolf Klinz, John Purvis

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att kreditinstitut och andra 
relevanta inrättningar ska har möjlighet 
att efterleva skyldigheten att kontrollera 
äktheten och omloppsdugligheten för 
eurosedlar och mynt bör tekniska 
förfaranden och standarder för sådana 
kontroller fastställas. I artikel 106.1 i 
fördraget ges behörighet att fastställa 
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sådana standarder för eurosedlar till 
Europeiska centralbanken. När det gäller 
euromynt har kommissionen getts 
motsvarande behörighet utifrån 
artikel 211 i fördraget.

Or. en

Motivering

ECB har redan antagit en ram för upptäckt av förfalskade sedlar för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt artikel 106.1 i fördraget och artikel 16 i ESCB- och ECB-stadgan, 
nämligen att garantera integriteten och kvaliteten för de eurosedlar som befinner sig i 
omlopp. På samma sätt har kommissionen i fråga om euromynt redan antagit kommissionens 
rekommendation från maj 2005 om äkthetskontroller av euromynt och hantering av euromynt 
som är olämpliga att ta i omlopp

Ändringsförslag 7
Wolf Klinz, John Purvis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Kreditinstituten samt alla andra 
inrättningar som yrkesmässigt medverkar 
vid hanteringen och distributionen till 
allmänheten av sedlar och mynt, inklusive 
de inrättningar som ägnar sig åt att växla 
sedlar och mynt i olika valutor, t.ex. 
växlingskontor, ska ha skyldighet att se till 
att äktheten av alla eurosedlar och 
euromynt som de mottagit kontrolleras 
innan de åter sätts i omlopp så att 
förfalskningar spåras. Kontrollerna ska 
utföras enligt förfaranden som ska 
fastställas av Europeiska centralbanken 
respektive kommittén för eurosedlar och 
mynt.

”1. Kreditinstituten samt alla andra 
ekonomiska aktörer som medverkar vid 
hanteringen och distributionen till 
allmänheten av sedlar och mynt, inklusive:

– inrättningar som yrkesmässigt ägnar sig 
åt att växla sedlar och mynt i olika valutor, 
t.ex. växlingskontor, och
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– ekonomiska aktörer vilka som bisyssla 
medverkar vid hanteringen och 
distributionen till allmänheten av sedlar 
och mynt med hjälp av uttagsautomater,
ska ha skyldighet att se till att äktheten och 
omloppsdugligheten för alla eurosedlar 
och euromynt som de mottagit kontrolleras 
innan de åter sätts i omlopp, så att 
förfalskningar spåras. Kontrollerna av 
äkthet och omloppsduglighet ska utföras 
enligt förfaranden som ska fastställas av 
Europeiska centralbanken respektive 
kommittén för eurosedlar och mynt i 
enlighet med dessa inrättningars 
respektive behörighet och med beaktande 
av eurosedlarnas och euromyntens särart.

De instanser som avses i punkt 1 ska ha 
skyldighet att ta alla eurosedlar och 
euromynt ur omlopp som de mottagit och 
som de vet eller har tillräckliga skäl att tro 
är falska. De ska utan dröjsmål överlämna 
dem till de behöriga nationella 
myndigheterna.”

De kreditinstitut och andra ekonomiska 
aktörer som avses i punkt 1 ska ha 
skyldighet att ta alla eurosedlar och 
euromynt ur omlopp som de mottagit och 
som de vet eller har tillräckliga skäl att tro 
är falska. De ska utan dröjsmål överlämna 
dem till de behöriga nationella 
myndigheterna.”

Or. en

Motivering

Det bör göras klart att för att kunna uppfylla sin uppgift rörande sedelutgivning måste ECB 
garantera integriteten och kvaliteten för de eurosedlar som är i omlopp och därigenom 
allmänhetens förtroende för eurosedlarna. Bara möjligheten av en resolution som riktas till 
kommissionen skulle på att allvarligt sätt undergräva ECB:s oberoende i detta hänseende.

Ändringsförslag 8
Wolf Klinz, John Purvis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Med avvikelse från artikel 6.3 ”Med avvikelse från artikel 6.3 
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första stycket ska medlemsstaterna senast 
den 31 december 2009 anta de lagar och 
andra författningar som krävs för att 
tillämpa artikel 6.1 första stycket.
Bestämmelserna skall genast överämnas
till kommissionen och 
Europeiska centralbanken.”

första stycket ska medlemsstaterna i 
enlighet med tidsfristerna i sådana 
förfaranden anta de lagar och andra 
författningar som krävs för att tillämpa de 
förfaranden som anges i artikel 6.1 
första stycket. Medlemsstaterna skall 
genast informera kommissionen och 
Europeiska centralbanken om detta.”

Or. en

Motivering

Den föreslagna tidsfristen 2009 skulle inte innebära tillräcklig flexibilitet för genomförande, i 
synnerhet med tanke på övergångskostnaderna och kostnaderna för tillverkning och 
införskaffande av nya detektorer. Denna tidsfrist bör strykas och de förfaranden som 
fastställs av ECB och kommissionen bör ange tidsfrister för att möjliggöra korrekt och 
noggrant genomförande av förslaget till förordning. 

Ändringsförslag 9
Wolf Klinz, John Purvis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De förfaranden som avses i artikel 6.1 i 
förordning (EG) nr 1338/2001 ska 
tillämpas i de deltagande medlemsstaterna 
i enlighet med artikel 6.3.2 i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

När artikel 6.1 i rådets ändrade förordning (EG) nr 1338/2001 utsträcks till att gälla 
medlemsstater utanför euroområdet bör det göras tydligt att ECB beslutar om genomförande 
av dessa förfaranden när det gäller eurosedlar.  ECB beslutade i juli 2006 att dessa 
förfaranden skall träda i kraft i nya medlemsstater så snart de inför euron som valuta.
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