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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Background

In 2007, the total number of counterfeit banknotes withdrawn from circulation was 561,000, 
while the number of counterfeit coins removed from circulation was 211,100. These numbers 
are marginal compared to the total number of genuine euro banknotes and coins in circulation 
(11.4 billion and 75 billion respectively). The overwhelming majority (96%) of counterfeit 
banknotes recovered in the second half of 2007 were found in euro area countries 
(approximately 3.5% in EU Member States outside the euro area, around 0.5% in other parts 
of the world).

Current Legal Framework

In order to strengthen the legal protection of euro banknotes and coins in time for their 
introduction on 1 January 2002, two Regulations were introduced: Regulation 1338/2001, 
based on Article 123(4) of the EC Treaty, has effect in those Member States which have 
adopted the euro as their single currency. A parallel regulation (1339/2001), based on Article 
308 of the EC Treaty, extends the provisions of the regulation 1338/2001 to those Member 
States which have not adopted the euro as a single currency.

Regulation 1338/2001 aims to ensure a high level of protection against counterfeiting and 
falsification. It covers the processing of technical and statistical information relating to 
counterfeit notes and coins (methods and technical features of the manufacturing process, 
amounts seized etc.), the processing of operational and strategic data, and co-operation and 
mutual assistance between the EU Member States, bodies and institutions, third countries and 
international organisations (Europol in particular).

Under the terms of the regulation, credit institutions, and any other institution engaged in the 
sorting and distribution to the public of notes and coins, shall be obliged to withdraw from 
circulation all euro notes and coins received by them which they know or have sufficient 
reason to believe to be counterfeit. They shall immediately hand them over to the competent 
national authorities. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the 
establishments which fail to discharge their obligations shall be subject to effective, 
proportionate and deterrent sanctions.

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1338/2001 laying down 
measures necessary for the protection of the euro against counterfeiting (COM(2007)525)

The proposal to amend Regulation 1338/2001 comprises
- a specific permission to transport counterfeit euro notes (Article 4) and coins (Article 5) 

for the purpose of adjustment of the equipment used for authenticity checks, as this is 
presently not authorised at EU level;

- a deletion of the obligation of the European Technical and Scientific Centre (ETSC) to 
communicate data to the Commission, as the ETSC, which had been carrying out its task 
on a temporary basis at the French Mint, is now permanently established within the 
Commission's Anti-fraud Office (OLAF) (Article 5);
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- an explicit obligation for credit and other relevant institutions to check the authenticity of 
euro notes and coins which they have received and put back into circulation, in line with 
procedures defined by the ECB for notes and the Commission for coins (Article 6). Such 
an obligation had been already included in the initial Commission proposal for Regulation 
1338/2001, but was finally not adopted mainly due to the lack of agreed uniform and 
effective methods for the detection of counterfeits. The provisions that impose the 
proposed obligations shall be adopted by 31 December 2009 at the latest, in order to allow 
the credit and other relevant institutions to adapt their internal proceedings and upgrade 
their equipment.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

2a. Pentru o mai mare eficiență, Comisia 
ar trebui să fie împuternicită să modifice 
procedurile de verificare a autenticității 
monedelor și bancnotelor euro. În 
privința bancnotelor euro, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să acționeze pe 
baza recomandării Băncii Centrale 
Europene.

Or. en

Justificare
See justification to am. 2 and 3.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1338/2001
Articolul 6 – alineatul 1
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Text propus de Comisie Amendament

1. Instituțiile de credit, precum și orice altă 
instituție care participă cu titlu profesional
la sortarea și distribuirea către public a 
bancnotelor și monedelor, inclusiv 
instituțiile a căror activitate constă în 
schimbarea bancnotelor sau monedelor în 
diferite devize, cum sunt birourile de 
schimb, au obligația de a asigura 
verificarea autenticității bancnotele și 
monedele euro pe care le-au primit și pe 
care intenționează să le repună în 
circulație, precum și detectarea falsurilor. 
Această verificare se efectuează în 
conformitate cu procedurile stabilite de 
Banca Centrală Europeană și de Comisie
pentru bancnotele și respectiv, monedele 
euro.

1. Instituțiile de credit, precum și orice alți 
agenți economici care participă la sortarea 
și distribuirea către public a bancnotelor și 
monedelor, inclusiv:

- instituțiile a căror activitate profesională
constă în schimbarea bancnotelor sau 
monedelor în diferite devize, cum sunt 
birourile de schimb și
- agenții economici care participă cu titlu 
de activitate auxiliară la sortarea și 
distribuirea către public a bancnotelor cu 
ajutorul automatelor pentru numerar, 
cum sunt vânzătorii cu amănuntul și 
cazinourile,
au obligația de a asigura verificarea 
autenticității bancnotele și monedele euro 
pe care le-au primit și pe care intenționează 
să le repună în circulație, precum și 
detectarea falsurilor. Această verificare se 
efectuează în conformitate cu procedurile 
prevăzute în anexa I pentru bancnotele 
euro și în anexa II pentru monedele euro.

Instituțiile menționate la primul paragraf 
au obligația de a retrage din circulație toate 
bancnotele și monedele euro pe care le-au 
primit despre care știu sau au motive 
suficiente să considere că sunt falsificate. 
Acestea le predau de îndată către 
autoritățile naționale competente.

Instituțiile de credit și alți agenți 
economici menționați la primul paragraf 
au obligația de a retrage din circulație toate 
bancnotele și monedele euro pe care le-au 
primit despre care știu sau au motive 
suficiente să considere că sunt falsificate. 
Acestea le predau de îndată către 
autoritățile naționale competente.
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Or. en

Justificare

A clarification of the definition should make clear that economic agents who offer as a 
subsidiary service to withdraw cash by means of automated teller machines also fall under 
the regulation.
There is neither a provision that allows the Council to confer implementing powers on the 
ECB in general nor concerning specifically any of the matters concerned by the present act.
Under Article 202 of the Treaty, the Council can confer implementing powers only on the 
Commission. The procedures should be laid down in two annexes to this Regulation.
See also justification to am 3.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 3 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1338/2001
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) se adaugă următorul alineat:

3a. Comisia modifică anexa I pe baza 
recomandării Băncii Centrale Europene 
și anexa II din proprie inițiativă.

Or. en

Justificare
To take into account the competence of the ECB on matters related to euro banknotes, the 
Commission should amend Annex I laying down procedures for authenticity checks for 
banknotes on the basis of an ECB recommendation.
See also justification to am.2.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

3a. Textul din anexa la prezentul 
regulament se adaugă ca anexa I și anexa 
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II.

Or. en

Justificare

Same as am.2.
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