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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendros aplinkybės 

2007 m. iš apyvartos iš pašalinta iš viso 561000 padirbtų banknotų ir 211100 padirbtų 
monetų. Šis kiekis, lyginant su bendru tikrų euro banknotų ir monetų skaičiumi (atitinkamai 
11,4 mlrd. ir 75 mlrd.), yra nežymus. Dauguma (96 proc.) padirbtų banknotų, susigrąžintų 
antroje 2007 m. pusėje, buvo rasti euro zonos šalyse (maždaug 3,5 proc. euro zonai 
nepriklausančiose ES valstybėse narėse ir apie 0,5 proc. – kitose pasaulio šalyse). 

Galiojantys teisės aktai 

Siekiant, kad euro banknotų ir monetų išleidimo metu (2002 m. sausio 1 d.) būtų užtikrinta 
griežta jų teisinė apsauga, buvo priimti du reglamentai: Reglamentas 1338/2001, pagrįstas EB 
sutarties 123 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir skirtas toms valstybėms narėms, kurios yra 
priėmusios eurą kaip savo bendrą valiutą, ir 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1339/2001, pagrįstas EB sutarties 308 straipsnio nuostatomis ir išplečiantis Reglamento 
(EB) Nr. 1338/2001 taikymą toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip 
bendros valiutos. 

Reglamentu 1338/2001 siekiama užtikrinti aukšto lygio euro apsaugą nuo padirbinėjimo ir 
klastojimo. Reglamente numatomas techninių ir statistinių duomenų apie padirbtus banknotus 
ir padirbtas monetas tvarkymas (jų gamybos metodus ir technines priemones, konfiskuotą 
kiekį ir pan.), strateginės ir operatyvinės informacijos tvarkymas, taip pat savitarpio 
bendradarbiavimas ir pagalba tarp ES valstybių narių, įstaigų ir valdžios institucijų, trečiųjų 
šalių ir tarptautinių organizacijų (ypač Europolo). 

Pagal reglamentą kredito įstaigos ir visos kitos įstaigos, profesionaliai susijusios su banknotų 
ir monetų tvarkymu ir platinimu, įpareigojamos šalinti iš apyvartos gautus euro banknotus ir 
monetas, kurie šių įstaigų turimomis žiniomis arba pagrįsta nuomone yra padirbti. Jos turi 
nedelsdamos perduoti juos kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Valstybės narės 
imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad įstaigoms, nevykdančioms savo pareigų, būtų 
taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos sankcijos.

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001, 
nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (COM(2007)525) 

Pasiūlyme dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001,
numato šias priemones: 
- suteikti konkretų leidimą gabenti autentiškumo tikrinimo įrangai reguliuoti naudojamus 

padirbtus euro banknotus (4 straipsnis) ir monetas (5 straipsnis), nes šiuo metu Europos 
Sąjungoje neleidžiama gabenti įrangai reguliuoti naudojamų padirbtų pinigų;
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- panaikinti Europos techninio ir mokslinio centro (ETMC) įpareigojimą perduoti duomenis 
Komisijai, nes ETMC, kuris laikinai vykdė savo užduotis Prancūzijos monetų kalykloje, 
dabar įtrauktas į Komisijos Kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) sudėtį (5 straipsnis);

- aiškią prievolę kredito ir kitoms atitinkamoms įstaigoms patikrinti gautų euro banknotų ir 
monetų autentiškumą prieš juos grąžinant į apyvartą, laikantis ECB nustatytos tvarkos dėl 
euro banknotų ir Komisijos nustatytos tvarkos dėl euro monetų (6 straipsnis). Ši prievolė 
buvo įtraukta į pirminį Komisijos pateiktą Reglamento Nr. 1338/2001 pasiūlymą, tačiau 
galiausiai jai nebuvo pritarta, pirmiausia dėl to, kad nesusitarta dėl vienodų ir veiksmingų 
padirbtų pinigų nustatymo metodų. Nuostatos, numatančios pasiūlytas prievoles, turėtų 
būti įvestos ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d., kad kredito ir kitoms atitinkamoms 
įstaigoms būtų sudarytos sąlygos patvirtinti savo vidaus tvarką ir atnaujinti įrangą. 

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Praktiniais sumetimais Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies 
keisti euro banknotų ir monetų 
autentiškumo tikrinimo nuostatas. 
Kalbant apie euro banknotus, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai veiklai 
pagal Europos centrinio banko 
rekomendacijas vykdyti. 

Or. en

Pagrindimas
Žr. 2 ir 3 pakeitimų pagrindimą.



PA\713242LT.doc 5/7 PE402.930v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalies a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
6 straipsnio 1 dalies

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kredito įstaigos ir visos kitos įstaigos, 
kurių profesinė veikla yra banknotų ir 
monetų tvarkymas ir platinimas 
visuomenei, įskaitant tas, kurių veiklą 
sudaro įvairių valiutų banknotų ir monetų 
keitimas, pavyzdžiui, valiutos keityklos, 
įpareigojamos atlikti gautų ir į apyvartą 
ketinamų grąžinti euro banknotų bei 
monetų autentiškumo tikrinimą ir nustatyti 
padirbtus pinigus. Šis tikrinimas atliekamas 
laikantis Europos centrinio banko ir 
Komisijos nustatomų atitinkamai euro 
banknotams ir monetoms taikomų 
procedūrų.

1. Kredito įstaigos ir visi kiti ūkio 
subjektai, kurių užduotis yra banknotų ir 
monetų tvarkymas ir platinimas 
visuomenei, įskaitant: 

- įstaigas, kurių profesinę veiklą sudaro 
įvairių valiutų banknotų ir monetų 
keitimas, pavyzdžiui, valiutos keityklas, ir
- ūkio subjektus, pavyzdžiui, 
mažmenininkus ir kazino, kurių šalutinė 
veikla yra banknotų tvarkymas ir 
platinimas per bankomatus,

įpareigojamos atlikti gautų ir į apyvartą 
ketinamų grąžinti euro banknotų bei 
monetų autentiškumo tikrinimą ir nustatyti 
padirbtus pinigus. Šis tikrinimas atliekamas 
naudojant I priede euro banknotams ir
priede monetoms apibrėžtas procedūras. 

Pirmoje pastraipoje minimos įstaigos 
privalo pašalinti iš apyvartos gautus euro 
banknotus ir monetas, kurie šių įstaigų 
turimomis žiniomis arba pagrįstu manymu 
yra padirbti. Jos nedelsdamos perduoda 
padirbtus pinigus kompetentingoms 

Pirmoje pastraipoje minimos kredito ir 
kitos atitinkamos įstaigos privalo pašalinti 
iš apyvartos gautus euro banknotus ir 
monetas, kurie šių įstaigų turimomis 
žiniomis arba pagrįstu manymu yra 
padirbti. Jos nedelsdamos perduoda 
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nacionalinėms institucijoms. padirbtus pinigus kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas išaiškinimas, kad ūkio subjektams, kurių šalutinė veikla yra banknotų tvarkymas 
ir platinimas per bankomatus, taip pat taikomas šis reglamentas. 
Šiame dokumente nėra apibrėžta nuostata, kuri leistų Tarybai suteikti ECB bendro pobūdžio 
įgyvendinimo įgaliojimus arba kitus konkrečius įgaliojimus. Remiantis Sutarties 202 
straipsniu, Taryba gali suteikti įgyvendinimo įgaliojimus tik Komisijai. Atitinkamos 
procedūros turėtų būti apibrėžtos dviejuose šio reglamento prieduose.
Taip pat žr. 3 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) įterpiama ši dalis: 

3a. Komisija iš dalies pakeičia I priedą, 
remdamasi Europos centrinio banko 
rekomendacija, ir II priedą savo 
iniciatyva. 

Or. en

Pagrindimas
Siekiama, kad būtų atsižvelgta į ECB kompetencijos sritį patenkančius klausimus dėl euro 
banknotų, t.y. Komisija turėtų iš dalies pakeisti I priedą, kuriame apibrėžtos nuostatos dėl 
euro banknotų autentiškumo tikrinimo, remdamasi Europos centrinio banko rekomendacija. 
Taip pat žr. 2 pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis reglamentas papildomas I ir II 
priedais. 

Or. en

Pagrindimas

Atitinka 2 pakeitimo pagrindimą.
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