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ĪSS PAMATOJUMS

Situācijas raksturojums

Kopējais 2007. gadā no apgrozības izņemto viltoto banknošu skaits bija 561 000, bet no 
apgrozības izņemto viltoto monētu skaits bija 211 100. Šie rādītāji ir niecīgi, salīdzinot ar 
apgrozībā esošo īsto eiro banknošu un monētu kopējo skaitu (attiecīgi 11,4 miljardiem un 75 
miljardiem). Lielais vairākums (96 %) viltoto banknošu, kuras atklāja 2007. gada otrajā pusē, 
tika atrastas eirozonas valstīs (aptuveni 3,5 % ES dalībvalstīs ārpus eirozonas, apmēram 0,5 % 
citās pasaules valstīs).

Pašreizējais tiesiskais regulējums

Lai stiprinātu eiro banknošu un monētu tiesisko aizsardzību, pirms to ieviešanas (kas notika 
2002. gada 1. janvārī), tika pieņemtas divas regulas — Regula Nr. 1338/2001, kas balstās uz 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 123. panta 4. punktu un ir saistoša tām dalībvalstīm, kas 
ir ieviesušas eiro kā savu vienoto valūtu, un paralēlā Regula Nr. 1339/2001, kas balstās uz 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 308. pantu, attiecinot Regulas Nr. 1338/2001 
noteikumus uz tām dalībvalstīm, kas nav ieviesušas eiro kā vienoto valūtu.

Regulas Nr. 1338/2001 mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību pret viltošanu un 
falsifikāciju. Tā nosaka tehnisko un statistikas datu, kas attiecas uz viltotām banknotēm un 
monētām, apstrādi (ražošanas procesa metodes un tehniskais raksturojums, izņemtie apjomi 
utt.), darbības un stratēģisko datu apstrādi, sadarbību un savstarpēju palīdzību starp ES 
dalībvalstīm, organizācijām un iestādēm, trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām 
(īpaši Eiropolu).

Regulā ir noteikts, ka kredītiestādēm un jebkurām citām iestādēm, kuru profesionālā darbība 
saistīta ar banknošu un monētu šķirošanu un izplatīšanu iedzīvotājiem, ir pienākums izņemt 
no apgrozības visas saņemtās eiro banknotes un monētas, par kurām zināms, ka tās ir viltotas, 
vai kuras ir pietiekams pamats uzskatīt par viltotām. Minētās iestādes šīs banknotes tūlīt 
nodod kompetentajām valsts iestādēm. Dalībvalstis attiecīgi rīkojas, lai nodrošinātu, ka uz 
iestādēm, kas nav pildījušas savus pienākumus, attiecas efektīvas, ar pārkāpumu samērīgas un
preventīvas sankcijas.

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz 
pasākumus, kas vajadzīgi eiro aizsardzībai pret viltošanu (COM(2007)525)

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu Nr. 1338/2001, paredz:
– īpašu atļauju viltotu eiro banknošu (4. pants) un monētu (5. pants) pārvadājumiem 

autentiskuma pārbaudes iekārtu noregulēšanas nolūkā, jo šobrīd šādi pārvadājumi ES 
līmenī nav atļauti;

– Eiropas Tehnikas un zinātnes centra (ETZC) atbrīvošanu no pienākuma darīt datus 
zināmus Komisijai, jo ETZC, kas veica savus pagaidu uzdevumus Francijas Monētu 
kaltuvē, tagad ir iekļauts Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) struktūrā 
(5. pants);

– precīzi formulētu pienākumu kredītiestādēm un citām attiecīgām iestādēm pārbaudīt 
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saņemto un apgrozībā atgriezto eiro banknošu un monētu autentiskumu saskaņā ar 
Eiropas Centrālās bankas noteikto procedūru banknotēm un Komisijas noteikto 
procedūru monētām (6. pants). Šāds pienākums jau bija iekļauts sākotnējā Komisijas 
priekšlikumā Regulai Nr. 1338/2001, taču beigās tas netika pieņemts — galvenokārt 
tāpēc, ka nebija vienotu un efektīvu metožu viltojumu atklāšanai. Noteikumi, kas 
uzliek priekšlikumā iekļautos pienākumus, ir jāpieņem vēlākais līdz 2009. gada 
31. decembrim, lai kredītiestādes un citas attiecīgās iestādes varētu pielāgot savas 
iekšējās darbības un uzlabot iekārtas.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lietderības nolūkā Komisijai jābūt 
pilnvarotai grozīt euro banknošu un 
monētu autentiskuma pārbaudes 
procedūras. Attiecībā uz euro banknotēm 
Komisijai jābūt pilnvarotai rīkoties, 
pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas 
ieteikumu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 2. un 3. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2001
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kredītiestādēm un citām iestādēm, kas 1. Kredītiestādēm un citiem ekonomikas 
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iesaistītas profesionālā darbībā banknošu 
un monētu šķirošanā un izplatīšanā 
iedzīvotājiem, tostarp iestādēm, kuru 
darbība ietver dažādu valūtu banknošu un 
monētu apmaiņu, piemēram, naudas 
maiņas punktiem, ir pienākums nodrošināt, 
lai tiktu pārbaudīts to euro banknošu un 
monētu autentiskums, ko tās ir saņēmušas 
un plāno atkārtoti laist apgrozībā, un lai 
tiktu atklātas viltotās banknotes un 
monētas. Šādu pārbaudi veic, ievērojot 
attiecīgi ECB noteiktās procedūras euro 
banknotēm un Komisijas noteiktās 
procedūras monētām.

subjektiem, kas iesaistīti banknošu un 
monētu šķirošanā un izplatīšanā 
iedzīvotājiem, tostarp:

– iestādēm, kuru profesionālā darbība 
ietver dažādu valūtu banknošu un monētu 
apmaiņu, piemēram, naudas maiņas 
punktiem, un
– ekonomikas subjektiem, kuru 
papildpakalpojumi saistīti ar banknošu 
šķirošanu un izplatīšanu iedzīvotājiem ar 
automātisku naudas izsniegšanas iekārtu 
palīdzību, piemēram, mazumtirgotājiem 
un kazino,
ir pienākums nodrošināt, lai tiktu 
pārbaudīts to euro banknošu un monētu 
autentiskums, ko tās ir saņēmušas un plāno 
atkārtoti laist apgrozībā, un lai tiktu 
atklātas viltotās banknotes un monētas. 
Šādu pārbaudi veic, ievērojot I pielikumā
noteiktās procedūras euro banknotēm un 
II pielikumā noteiktās procedūras 
monētām.

Pirmajā daļā minētajām iestādēm ir 
pienākums izņemt no apgrozības visas 
saņemtās euro banknotes un monētas, par 
kurām ir zināms, ka tās ir viltotas, vai 
kuras ir pietiekams pamats par tādām 
uzskatīt. Minētās iestādes šīs banknotes 
nekavējoties nodod kompetentajām valstu 
iestādēm.

Pirmajā daļā minētajām kredītiestādēm un 
citiem ekonomikas subjektiem ir 
pienākums izņemt no apgrozības visas 
saņemtās euro banknotes un monētas, par 
kurām ir zināms, ka tās ir viltotas, vai 
kuras ir pietiekams pamats par tādām 
uzskatīt. Minētās iestādes šīs banknotes 
nekavējoties nodod kompetentajām valstu 
iestādēm.

Or. en
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Pamatojums
Precizējot definīciju, skaidri jānosaka, ka šī regula attiecas arī uz ekonomikas subjektiem, 
kuru papildpakalpojumi ietver naudas izsniegšanu ar automātisku iekārtu palīdzību. 
Nav noteikumu, kas ļautu Padomei uzticēt īstenošanas pilnvaras ECB ne vispārīgi, ne 
konkrēti saistībā ar šā tiesību akta darbības jomu. Saskaņā ar līguma 202. pantu Padome 
īstenošanas pilnvaras var nodot tikai Komisijai. Procedūra jānosaka šās regulas divos 
pielikumos.
Skatīt arī 3. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1338/2001
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:

3.a Komisija I pielikumu groza, 
pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas 
ieteikumu, bet II pielikumu groza pēc 
savas iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums
Lai ņemtu vērā ECB kompetenci attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar euro banknotēm, 
Komisijai I pielikums, kurā paredzētas procedūras banknošu autentiskuma pārbaudei, 
jāgroza, pamatojoties uz ECB ieteikumu. 
Skatīt arī 2. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šās regulas pielikuma tekstu pievieno 
kā I pielikumu un II pielikumu.

Or. en
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Pamatojums

Tāds pats kā 2. grozījumam.
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