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КРАТКА ОБОСНОВКА

Background

In 2007, the total number of counterfeit banknotes withdrawn from circulation was 561,000, 
while the number of counterfeit coins removed from circulation was 211,100. These numbers 
are marginal compared to the total number of genuine euro banknotes and coins in circulation 
(11.4 billion and 75 billion respectively). The overwhelming majority (96%) of counterfeit 
banknotes recovered in the second half of 2007 were found in euro area countries 
(approximately 3.5% in EU Member States outside the euro area, around 0.5% in other parts 
of the world).

Current Legal Framework

In order to strengthen the legal protection of euro banknotes and coins in time for their 
introduction on 1 January 2002, two Regulations were introduced: Regulation 1338/2001, 
based on Article 123(4) of the EC Treaty, has effect in those Member States which have 
adopted the euro as their single currency. A parallel regulation (1339/2001), based on Article 
308 of the EC Treaty, extends the provisions of the regulation 1338/2001 to those Member 
States which have not adopted the euro as a single currency.

Regulation 1338/2001 aims to ensure a high level of protection against counterfeiting and 
falsification. It covers the processing of technical and statistical information relating to 
counterfeit notes and coins (methods and technical features of the manufacturing process, 
amounts seized etc.), the processing of operational and strategic data, and co-operation and 
mutual assistance between the EU Member States, bodies and institutions, third countries and 
international organisations (Europol in particular).

Under the terms of the regulation, credit institutions, and any other institution engaged in the 
sorting and distribution to the public of notes and coins, shall be obliged to withdraw from 
circulation all euro notes and coins received by them which they know or have sufficient 
reason to believe to be counterfeit. They shall immediately hand them over to the competent 
national authorities. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the 
establishments which fail to discharge their obligations shall be subject to effective, 
proportionate and deterrent sanctions.

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1338/2001 laying down 
measures necessary for the protection of the euro against counterfeiting (COM(2007)525)

The proposal to amend Regulation 1338/2001 comprises
- a specific permission to transport counterfeit euro notes (Article 4) and coins (Article 5) 

for the purpose of adjustment of the equipment used for authenticity checks, as this is 
presently not authorised at EU level;

- a deletion of the obligation of the European Technical and Scientific Centre (ETSC) to 
communicate data to the Commission, as the ETSC, which had been carrying out its task 
on a temporary basis at the French Mint, is now permanently established within the 
Commission's Anti-fraud Office (OLAF) (Article 5);
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an explicit obligation for credit and other relevant institutions to check the authenticity of euro 
notes and coins which they have received and put back into circulation, in line with 
procedures defined by the ECB for notes and the Commission for coins (Article 6). Such an 
obligation had been already included in the initial Commission proposal for Regulation 
1338/2001, but was finally not adopted mainly due to the lack of agreed uniform and effective 
methods for the detection of counterfeits. The provisions that impose the proposed obligations 
shall be adopted by 31 December 2009 at the latest, in order to allow the credit and other 
relevant institutions to adapt their internal proceedings and upgrade their equipment.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. От съображения за навременност 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да измени процедурата 
за проверка на автентичността на 
евро банкнотите и монетите. Що се 
отнася до евробанкнотите, 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да предприеме 
действия въз основа на препоръките 
на Европейската централна банка.

Or. en

Обосновка
See justification to am. 2 and 3.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
член 1 - параграф 3 - буква а)
Регламент (ЕО) № 1338/2001
член 6 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Кредитните институции и всяка друга 
институция, която извършва 
сортиране и публично разпространение 
на банкноти и монети като 
професионална дейност, включително 
дружества, чиято дейност се състои в 
обмяна на банкноти и монети от 
различни валути, като напр. обменни 
бюра, се задължават да гарантират, че 
автентичността на евро банкнотите и 
монетите, които получават и имат 
намерение да пуснат обратно в 
обращение, е проверена и 
фалшификатите са разпознати. Тази 
проверка се извършва в съответствие с 
процедурите, които Европейската 
централна банка и Комисията ще 
определят съответно за евро банкноти 
и монети.

1. Кредитните институции и всеки друг
икономически субект, който извършва 
сортиране и публично разпространение 
на банкноти и монети, включително:

- дружества, чиято професионална 
дейност се състои в обмяна на банкноти 
и монети от различни валути, като 
напр. обменни бюра, и
- икономически субекти, които като 
допълнителна дейност извършват 
сортиране и публично 
разпространение на банкноти и 
монети чрез банкомати, като напр. 
търговци на дребно и казина,
се задължават да гарантират, че 
автентичността на евро банкнотите и 
монетите, които получават и имат 
намерение да пуснат обратно в 
обращение, е проверена и 
фалшификатите са разпознати. Тази 
проверка се извършва в съответствие с 
процедурите, установени в 
приложение І за евро банкнотите и в 
приложение ІІ за монетите.

Институциите, посочени в първа 
алинея, се задължават да извадят от 
обращение всички евро банкноти и 
монети, получени от тях, за които знаят 
или имат достатъчно основание да 

Кредитните институции и други 
икономически субекти, посочени в 
първа алинея, се задължават да извадят 
от обращение всички евро банкноти и 
монети, получени от тях, за които знаят 
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мислят, че са фалшиви. Те ги предават 
незабавно на компетентните 
национални органи.

или имат достатъчно основание да 
мислят, че са фалшиви. Те ги предават 
незабавно на компетентните 
национални органи.

Or. en

Обосновка

A clarification of the definition should make clear that economic agents who offer as a 
subsidiary service to withdraw cash by means of automated teller machines also fall under 
the regulation.
There is neither a provision that allows the Council to confer implementing powers on the 
ECB in general nor concerning specifically any of the matters concerned by the present act.
Under Article 202 of the Treaty, the Council can confer implementing powers only on the 
Commission. The procedures should be laid down in two annexes to this Regulation.

See also justification to am 3.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
член 1 - параграф 3 - буква б) (нов)
Регламент (ЕО) № 1338/2001
член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) добавя се следният параграф:

3а. Комисията изменя приложение І 
въз основа на препоръката на 
Европейската централна банка и 
приложение ІІ по собствена 
инициатива.

Or. en

Обосновка

To take into account the competence of the ECB on matters related to euro banknotes, the 
Commission should amend Annex I laying down procedures for authenticity checks for 
banknotes on the basis of an ECB recommendation.

See also justification to am.2.
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Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
член 1 - параграф 3 - буква а) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Текстът в приложението към 
настоящия регламент се добавя като 
приложения І и ІІ.

Or. en

Обосновка

Same as am.2.
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