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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

I 2007 blev i alt 561.000 falske sedler og 211.100 falske mønter taget ud af omløb. Dette er 
marginale mængder i forhold til det samlede antal ægte eurosedler og -mønter, som er i omløb
(henholdsvis 11,4 milliarder og 75 milliarder). Det overvældende flertal (96 %) af de falske 
pengesedler, som blev fundet i anden halvdel af 2007, blev fundet i lande i euroområdet (ca. 
3,5 % i EU's medlemsstater uden for euroområdet og ca. 0,5 % i andre dele af verden).

Det nuværende retsgrundlag

For at styrke den retlige beskyttelse af eurosedler og -mønter, inden de blev indført den 1. 
januar 2002, blev der indført to forordninger: forordning nr. 1338/2001, baseret på EF-
traktatens artikel 123, stk. 4, er gældende i de medlemsstater, som har vedtaget euro som 
deres fælles valuta. En parallel forordning (nr. 1339/2001), baseret på EF-traktatens artikel 
308, udvider bestemmelserne i forordning 1338/2001 til de medlemsstater, som ikke har 
vedtaget euro som deres fælles valuta.

Formålet med forordning nr. 1338/2001 er at sikre en høj grad af beskyttelse mod 
falskmøntneri og forfalskning. Den omfatter behandling af tekniske og statistiske oplysninger 
vedrørende falske sedler og mønter (metoder og teknik i forbindelse med 
fremstillingsprocessen, beslaglagte beløb mv.), behandling af driftsmæssige og strategiske 
oplysninger og samarbejde og fælles hjælp mellem EU's medlemsstater, organer og 
institutioner, tredjelande og internationale organisationer (navnlig Europol).

I henhold til forordningen har kreditinstitutter og andre institutter, der deltager i håndtering og 
udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, pligt til at tage eurosedler og 
euromønter, som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb. De 
skal straks videresende dem til de kompetente nationale myndigheder. Medlemsstaterne 
træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at institutter, der undlader at opfylde deres 
forpligtelser efter nævnte stykke, kan pålægges sanktioner, der skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Forslag til Rådets forordning om ændring af rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om 
fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod 
falskmøntneri (KOM(2007)0525)

Forslaget om ændring af forordning nr. 1338/2001 omfatter
- en specifik tilladelse til at transportere falske eurosedler (artikel 4) og -mønter (artikel 5) 

med henblik på indstilling af udstyr til kontrol af ægtheden, da dette ikke endnu er tilladt 
på EU-plan;

- Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Centers (ETSC's) pligt til at sende data til 
Kommissionen udgår, da ETSC, som midlertidigt udførte denne opgave hos Den Franske 
Mønt, nu er fast etableret i Kommissionens Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 
(artikel 5);



PE402.930v01-00 4/7 PA\713242DA.doc

DA

- en udtrykt forpligtelse for kreditinstitutter og andre institutter til at kontrollere, at de 
eurosedler og -mønter, som de har modtaget og sender tilbage i omløb, er ægte, i 
overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks procedurer for sedler og 
Kommissionens procedurer for mønter (artikel 6). Denne forpligtelse er allerede omfattet 
af Kommissionens indledende forslag til forordning nr. 1338/2001, men blev i sidste ende 
ikke vedtaget, fortrinsvis som følge af manglende aftalte ensartede og effektive metoder til 
sporing af falskmøntneri. De bestemmelser, der indfører de foreslåede forpligtelser, skal 
vedtages senest den 31. december 2009, så kreditinstitutter og andre relevante institutter 
kan tilpasse deres interne procedurer og opgradere deres udstyr.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Af praktiske hensyn bør 
Kommissionen have beføjelse til at ændre 
procedurerne for at kontrollere ægtheden 
af eurosedler og -mønter. Med hensyn til 
eurosedler bør Kommissionen have 
beføjelse til at handle på baggrund af en 
anbefaling fra Den Europæiske 
Centralbank.

Or. en

Begrundelse
Se begrundelsen til ændringsforslag 2 og 3.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1- stk. 3 – litra a
 Forordning (EF) 1338/2001
Artikel 6 - stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kreditinstitutter samt alle andre 
institutter, der som led i deres virksomhed
deltager i håndtering og udlevering af 
pengesedler og mønter til offentligheden, 
herunder institutter, hvis aktivitet består i 
veksling af pengesedler og mønter i 
forskellig valuta, som f.eks. 
vekselkontorer, har pligt til at sikre, at 
eurosedler og euromønter, som de har 
modtaget, og som de har til hensigt at 
bringe i omløb igen, kontrolleres med 
henblik på ægthed, og at falske sedler og 
mønter afsløres. Denne efterprøvning 
foretages i overensstemmelse med de 
procedurer, der fastlægges af Den 
Europæiske Centralbank og 
Kommissionen for henholdsvis eurosedler 
og euromønter.

1. Kreditinstitutter samt alle andre 
økonomiske aktører, der deltager i 
håndtering og udlevering af pengesedler og 
mønter til offentligheden,

- herunder institutter, hvis 
professionelle aktivitet består i 
veksling af pengesedler og mønter i 
forskellig valuta, som f.eks. 
vekselkontorer, og

- - økonomiske aktører, der som 
subsidiær aktivitet deltager i 
håndtering og udlevering af 
pengesedler til offentligheden ved 
hjælp af pengeautomater, som 
forhandlere og kasinoer,

- har pligt til at sikre, at eurosedler 
og euromønter, som de har 
modtaget, og som de har til hensigt 
at bringe i omløb igen, kontrolleres 
med henblik på ægthed, og at falske 
sedler og mønter afsløres. Denne 
efterprøvning foretages i 
overensstemmelse med de 
procedurer, der er fastlagt i bilag I 
for eurosedler og i bilag II for 
euromønter.

De institutter, der er nævnt i første afsnit, 
har pligt til at tage alle eurosedler og 
euromønter, som de ved eller har 

De kreditinstitutter og andre 
økonomiske aktører, der er nævnt i 
første afsnit, har pligt til at tage alle 
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tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud 
af omløb. De overgiver dem straks til de 
kompetente nationale myndigheder.'

eurosedler og euromønter, som de ved 
eller har tilstrækkelige grunde til at tro 
er falske, ud af omløb. De overgiver 
dem straks til de kompetente nationale 
myndigheder.'

Or. en

Begrundelse
Definitionen bør præciseres, så det fremgår, at økonomiske aktører, der som subsidiær 
tjeneste tilbyder at tage kontanter ud af omløb ved hjælp af pengeautomater, ligeledes falder 
ind under forordningen 
Der findes ikke nogen bestemmelse, som tillader Rådet at give Den Europæiske Centralbank 
gennemførelsesbeføjelser generelt, eller som specifikt vedrører nogen af de i nærværende 
retsakt omhandlede forhold. I henhold til EF-traktatens artikel 202 kan Rådet kun give 
Kommissionen gennemførelsesbeføjelser. Procedurerne bør fastlægges i de to bilag til denne 
forordning.

Se også begrundelsen til ændringsforslag 3.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1- stk. 3 – litra b a (ny)
 Forordning (EF) 1338/2001
Artikel 6 - stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) der tilføjes følgende afsnit:
3a. Kommissionen ændrer bilag I på 
baggrund af en anbefaling fra Den 
Europæiske Centralbank og bilag II på 
eget initiativ.

Or. en

Begrundelse
For at tage højde for Den Europæiske Centralbanks kompetence med hensyn til forhold 
vedrørende eurosedler bør Kommissionen ændre bilag I om procedurer for kontrol af 
ægtheden af sedler på baggrund af Den Europæiske Centralbanks anbefaling.
Se også begrundelsen til ændringsforslag 2.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1- stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Teksten i bilaget til denne forordning 
tilføjes som bilag I og II.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 2.
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