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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti

V roce 2007 bylo z oběhu staženo celkem 561 000 padělaných bankovek a 211 100 
padělaných mincí. Vzhledem k celkovému počtu pravých eurobankovek (11,4 miliard) 
a euromincí (75 miliard), které se v oběhu nacházejí, se jedná o zanedbatelné množství. 
Naprostá většina (96 %) padělaných bankovek, které byly zabaveny v druhé polovině roku 
2007, se vyskytovala v zemích eurozóny (v členských státech EU, které do eurozóny nepatří, 
jich přitom bylo zadrženo přibližně 3,5 % a v ostatních částech světa zhruba 0,5 %).

Současný právní rámec

Před uvedením eurobankovek a euromincí do oběhu dne 1. ledna 2002 byla v zájmu posílení 
jejich právní ochrany přijata dvě nařízení. Nařízení 1338/2001 vycházející z čl. 123 odst. 4 
Smlouvy o ES se vztahuje na ty členské státy, které přijaly euro jako jednotnou měnu. 
Souběžné nařízení 1339/2001 vycházející z článku 308 Smlouvy o ES rozšiřuje působnost 
nařízení 1338/2001 také na ty členské státy, které euro jako jednotnou měnu nepřijaly.

Cílem nařízení 1338/2001 je zajistit vysokou úroveň ochrany proti padělání a falzifikaci. Řeší 
se v něm zpracování technických a statistických informací o padělaných bankovkách 
a mincích (metody a technické aspekty výrobního procesu, zabavená množství atd.), 
zpracování operativních a strategických údajů a spolupráce a vzájemná pomoc členských států 
EU, orgánů a institucí, třetích zemí a mezinárodních organizací (zvláště Europolu).

V souladu s tímto nařízením jsou úvěrové instituce a všechny ostatní instituce, které se účastní 
třídění a veřejné distribuce bankovek a mincí, povinny stahovat z oběhu všechny jimi přijaté 
eurobankovky a mince, o kterých vědí nebo mají dostatečné důvody se domnívat, že jsou to 
padělky. Tyto instituce jsou dále povinny je ihned předat příslušným vnitrostátním orgánům. 
Všechny členské státy pak podle tohoto nařízení přijmou veškerá nezbytná opatření, aby 
zajistily, že organizacím, které nesplní svou povinnost, budou uloženy účinné, přiměřené 
a odrazující sankce.

Návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná 
k ochraně eura proti padělání (KOM(2007)525)

Návrh na změnu nařízení 1338/2001 obsahuje:
- zvláštní povolení pro přepravu padělaných eurobankovek (článek 4) a euromincí 

(článek 5) za účelem nastavení přístrojů používaných pro ověřování pravosti, protože 
takové povolení v současnosti na úrovni EU neexistuje;

- zrušení povinnosti Evropského technického a vědeckého střediska (ETVS) předávat údaje 
Komisi, jelikož ETVS, které svou činnost provádělo dočasně ve francouzské mincovně, je 
nyní trvalou součástí úřadu Komise pro boj proti podvodům (OLAF) (článek 5);

- výslovně vyjádřenou povinnost úvěrových a ostatních příslušných institucí ověřovat 
pravost eurobankovek a euromincí, které přijaly a které navracejí zpět do oběhu, a to 
v souladu s postupy stanovenými ECB v případě bankovek a Komisí v případě mincí 
(článek 6). Komise sice zahrnula tento požadavek do svého prvotního návrhu nařízení 
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1338/2001, avšak z důvodu neexistence schválených jednotných a účinných metod pro 
rozpoznávání padělků nakonec nebyl tento požadavek přijat. Ustanovení, kterými se 
nařizují navrhované povinnosti je nutné schválit nejpozději do 31. prosince 2009, čímž se 
úvěrovým a ostatním příslušným institucím poskytne čas na úpravu jejich interních 
postupů a modernizaci jejich zařízení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Z důvodů účelnosti by Komise měla 
mít pravomoc měnit postupy pro 
ověřování pravosti eurobankovek a 
euromincí. Pokud jde o eurobankovky, 
Komise by měla mít pravomoc jednat na 
základě doporučení Evropské centrální 
banky.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 2 a 3.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úvěrové instituce a všechny ostatní 
instituce, které se účastní třídění a veřejné 

1. Úvěrové instituce a všechny ostatní 
hospodářské subjekty, které se účastní 
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distribuce bankovek a mincí v rámci své 
profesionální činnosti, včetně organizací, 
jejichž činnost spočívá ve výměně 
bankovek a mincí různých měn, například 
směnáren, jsou povinny zajistit, že všechny 
jimi přijaté eurobankovky a mince, které 
hodlají vrátit do oběhu, projdou kontrolou 
pravosti a že padělky budou rozpoznány. 
Tato kontrola se provádí v souladu 
s postupy, které v případě bankovek 
stanoví Evropská centrální banka a 
v případě mincí Komise.

třídění a veřejné distribuce bankovek a 
mincí, včetně: 

– organizací, jejichž profesionální činnost 
spočívá ve výměně bankovek a mincí 
různých měn, například směnáren, a 
– hospodářských subjektů, například 
maloobchodníků a kasin, které se v rámci 
své vedlejší činnosti účastní třídění a 
veřejné distribuce bankovek 
prostřednictvím bankomatů,
jsou povinny zajistit, že všechny jimi 
přijaté eurobankovky a mince, které hodlají 
vrátit do oběhu, projdou kontrolou pravosti 
a že padělky budou rozpoznány. Tato 
kontrola se provádí v souladu s postupy 
stanovenými v případě bankovek v příloze 
I a v případě mincí v příloze II.

Instituce uvedené v prvním pododstavci 
jsou povinny stahovat z oběhu všechny 
jimi přijaté eurobankovky a mince, o 
kterých vědí nebo mají dostatečné důvody 
se domnívat, že jsou to padělky. Ihned je 
předají příslušným vnitrostátním orgánům.

Úvěrové instituce a ostatní hospodářské 
subjekty uvedené v prvním pododstavci 
jsou povinny stahovat z oběhu všechny 
jimi přijaté eurobankovky a mince, o 
kterých vědí nebo mají dostatečné důvody 
se domnívat, že jsou to padělky. Ihned je 
předají příslušným vnitrostátním orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Upřesněním definice by se měla objasnit skutečnost, že do působnosti tohoto nařízení spadají 
rovněž hospodářské subjekty, které jako svou doplňkovou službu nabízejí výběr finanční 
hotovosti prostřednictvím bankomatů. 
Neexistuje žádné ustanovení, které by Radě umožňovalo svěřit prováděcí pravomoci ECB 
obecně, ani ustanovení, které by jednotlivě upravovalo kteroukoliv ze záležitostí, jež jsou 
předmětem tohoto nařízení. Podle článku 202 Smlouvy může Rada svěřit prováděcí 
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pravomoci pouze Komisi. Postupy by měly být stanoveny ve dvou přílohách tohoto nařízení.
Viz také odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 3.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 3 – písm. b a (nový)
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nový odstavec, který zní:

3a. Komise změní přílohu I na základě 
doporučení Evropské centrální banky a 
přílohu II z vlastního podnětu.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li se zohlednit pravomoci ECB v souvislosti s eurobankovkami, měla by Komise 
přílohu I stanovující postupy pro ověřování pravosti bankovek změnit na základě jejího 
doporučení.
Viz také odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 2.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Znění přílohy tohoto nařízení se 
doplňuje jako přílohy I a II.

Or. en

Odůvodnění

Totéž jako k pozměňovacímu návrhu 2.
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