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RÖVID INDOKOLÁS

A helyzet bemutatása

2007-ben összesen 561 000 hamis bankjegyet, valamint 211 100 hamis érmét vontak ki a 
forgalomból. Ezek a számok elhanyagolhatók a forgalomban lévő valódi euróbankjegyek és 
-érmék teljes számához képest (11,4 milliárd, illetve 75 milliárd). A 2007 második felében 
felfedezett hamis bankjegyek elsöprő többségét (96%) az euróövezet országaiban találták 
(körülbelül 3,5%-ot az EU euróövezeten kívüli tagállamaiban, míg 0,5%-ot a világ más 
részein).

A jelenlegi jogi keretek

Még 2002. január 1-i bevezetésük előtt, az euróbankjegyek és -érmék védelmének 
megerősítése érdekében két rendeletet hoztak: Az EK-Szerződés 123. cikkének (4) 
bekezdésén alapuló 1338/2001 sz. rendelet azokban a tagállamokban hatályos, ahol az eurót 
közös valutaként bevezették. Az EK-Szerződés 308. cikkén alapuló ezzel párhuzamos 
rendelet (1339/2001) kiterjeszti a 1338/2001/EK rendelet hatályát az eurót közös valutaként el 
nem fogadó tagállamokra.

Az 1338/2001 sz. rendelet célja a hamisítás elleni magas szintű védelem biztosítása. Ez 
kiterjed a hamis bankjegyekkel és érmékkel kapcsolatos technikai és statisztikai információ 
feldolgozására (az előállítási folyamat módszerei és technikai jellemzői, a lefoglalt összegek 
stb.), a működési és stratégiai adatok feldolgozására, valamint az EU tagállamai, szervei és 
intézményei, harmadik országok és nemzetközi szervezetek (különösen az Europol) közötti 
együttműködésre.

A rendelet értelmében a hitelintézetek és a bankjegyek és érmék kezelésével és 
újraforgalmazásával foglalkozó egyéb intézmények kötelesek kivonni a forgalomból azokat 
az általuk kapott euróbankjegyeket és euróérméket, amelyekről tudják vagy elegendő okkal 
feltételezik, hogy hamisak. Ezeket haladéktalanul átadják az illetékes nemzeti hatóságoknak. 
A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy 
azokat az intézményeket, amelyek nem teljesítik a rájuk háruló kötelezettségeket, hatásos, 
arányos és visszatartó erejű szankciókkal sújtsák.

Az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 
1338/2001/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat 
(COM(2007)525)

Az 1338/2001/EK rendeletet módosítására irányuló javaslat a következőket tartalmazza:
- külön engedély a hamis euróbankjegyek (4. cikk) és euróérmék (5. cikk) szállításához a 

hitelességi vizsgálatokhoz használt berendezések beállítása céljából, mivel ez jelenleg 
nem engedélyezett az EU szintjén;

- az Európai Műszaki és Tudományos Központ (a továbbiakban: ETSC) Bizottság felé 
történő adattovábbítási kötelezettségének törlése, mivel az ETSC, amely ideiglenesen a 
francia pénzverde keretében látta el feladatait, állandó jelleggel a Bizottság Csaláselleni 
Hivatalához (OLAF) került (5. cikk);
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- a hitelintézetekre és más kapcsolódó intézményekre vonatkozó azon egyértelmű 
kötelezettség, hogy ellenőrizzék az általuk elfogadott és ismét forgalomba hozott 
euróbankjegyek és euróérmék hitelességét az EKB által a bankjegyekkel és a Bizottság 
által az euróérmékkel kapcsolatban előírt eljárásoknak megfelelően (6. cikk). Ezt a 
kötelezettséget már a Bizottság 1338/2001/EK rendeletre irányuló eredeti javaslata is 
tartalmazta, de végül nem fogadták el, nagyrészt amiatt, hogy nem léteztek a 
hamisítványok felderítésére szolgáló közösen elfogadott, egységes és hatékony 
módszerek. A javasolt kötelezettségeket bevezető előírásokat legkésőbb 2009. december 
31-ig el kell fogadni, hogy a hitelintézetek és más kapcsolódó intézmények belső 
eljárásrendjüket átalakíthassák és fejleszthessék berendezéseiket.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Célszerűségi okokból a Bizottságot fel 
kell jogosítani arra, hogy módosíthassa az 
euróbankjegyek és -érmék eredetiségének 
vizsgálatára szolgáló eljárásokat. Az 
euróbankjegyekkel kapcsolatban a 
Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy 
az Európai Központi Bank ajánlása 
alapján intézkedhessen.

Or. en

Indokolás
Lásd a 2. és 3. módosításhoz tartozó indokolást.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 bekezdés – a pont
Az 1338/2001/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A hitelintézetek és a szakmai 
tevékenységként bankjegyek és érmék 
kezelésével és újraforgalmazásával 
foglalkozó egyéb intézmények – beleértve 
az olyan intézményeket is, amelyek 
tevékenysége különböző devizák 
bankjegyeinek vagy érméinek átváltásából 
áll, így például a pénzváltóhelyeket –, 
kötelesek biztosítani az általuk elfogadott 
és a forgalomba visszahelyezni kívánt 
euróbankjegyek és euróérmék 
hitelességének ellenőrzését, illetve a 
hamisítványok felderítését. Ezt az 
ellenőrzést az Európai Központi Bank és a 
Bizottság által a bankjegyekkel és 
euróérmékkel kapcsolatban előírt 
eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani.

1. A hitelintézetek és a bankjegyek és 
érmék kezelésével és újraforgalmazásával 
foglalkozó egyéb gazdasági szereplők, 
beleértve:

- az olyan intézményeket, amelyek 
szakmai tevékenysége különböző devizák 
bankjegyeinek vagy érméinek átváltásából 
áll, így például a pénzváltóhelyeket, és
- az olyan gazdasági szereplőket, amelyek 
kiegészítő tevékenységként a bankjegyek 
kezelésével és újraforgalmazásával 
foglalkoznak készpénzautomatáik révén, 
mint például kiskereskedők és kaszinók,
kötelesek biztosítani az általuk elfogadott 
és a forgalomba visszahelyezni kívánt 
euróbankjegyek és euróérmék 
hitelességének ellenőrzését, illetve a 
hamisítványok felderítését.  Ezt az 
ellenőrzést az I. mellékletben a 
bankjegyekkel és a II. mellékletben az 
euróérmékkel kapcsolatban előírt 
eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani.

Az első albekezdésben említett 
intézmények kötelesek kivonni a 
forgalomból azokat az általuk elfogadott 
euróbankjegyeket és euróérméket, 
amelyekről tudják vagy alapos okkal 
feltételezik, hogy hamisak. Ezeket 
haladéktalanul átadják a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságoknak.

Az első albekezdésben említett 
hitelintézetek és egyéb gazdasági 
szereplők kötelesek kivonni a forgalomból 
azokat az általuk elfogadott 
euróbankjegyeket és euróérméket, 
amelyekről tudják vagy alapos okkal 
feltételezik, hogy hamisak. Ezeket 
haladéktalanul átadják a hatáskörrel 
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rendelkező nemzeti hatóságoknak.

Or. en

Indokolás

A meghatározás pontosításával egyértelművé kell tenni, hogy azok a gazdasági szereplők is a 
rendelet hatálya alá tartoznak, amelyek kiegészítő tevékenységként pénzfelvételt is lehetővé 
tesznek készpénzautomatákból. 
Nincs olyan előírás, amely lehetővé tenné a Tanács számára, hogy átruházza végrehajtási 
jogkörét az EKB-ra általában vagy a jelen jogszabály által érintett bármely egyedi esetben. A 
Szerződés 202. cikke értelmében a Tanács csak a Bizottságra ruházhat át végrehajtói 
jogköröket. Az eljárásokat e rendelet két mellékletében kell rögzíteni.
Lásd a 3. módosításra vonatkozó indokolást is.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)
Az 1338/2001/EK rendelet
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a következő bekezdés kerül 
beillesztésre:

3a. A Bizottság az Európai Központi Bank 
ajánlása alapján módosítja az I. 
mellékletet, a II. mellékletet pedig saját 
kezdeményezésére.

Or. en

Indokolás
Az EKB euróbankjegyekkel kapcsolatos ügyekben való hatáskörére tekintettel a Bizottság az 
euróbankjegyek valódiságának ellenőrzésére szolgáló eljárásokat rögzítő I. mellékletet az 
EKB ajánlása alapján módosítja. 
Lásd a 2. módosításra vonatkozó indokolást is.



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

HU

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A rendelet az e rendelet mellékletének 
szövegével, mint I. és II. melléklettel 
egészül ki.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a 2. módosítás indokolásával.
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