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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecné súvislosti

V roku 2007 bol celkový počet falošných bankoviek stiahnutých z obehu 561 000, zatiaľ čo 
počet falošných mincí stiahnutých z obehu bol 211 100. Tieto počty sú nepatrné v porovnaní 
s celkovým počtom pravých eurobankoviek a euromincí v obehu (11,4 mld., resp. 75 mld.). 
Drvivá väčšina (96 %) falošných bankoviek zabavených v druhej polovici roku 2007 bola 
nájdená v krajinách eurozóny (približne 3,5 % v členských krajinách EÚ mimo eurozóny, asi 
0,5 % v ostatných častiach sveta).

Súčasný právny rámec

S cieľom posilniť právnu ochranu eurobankoviek a euromincí pred ich zavedením 1. januára 
2002 boli vydané dve nariadenia: nariadenie 1338/2001 založené na článku 123 ods. 4 
Zmluvy o ES sa uplatňuje v tých členských štátoch, ktoré prijali euro ako jednotnú menu. 
Súbežné nariadenie (1339/2001) založené na článku 308 Zmluvy o ES rozširuje ustanovenia 
nariadenia 1338/2001 na tie členské štáty, ktoré neprijali euro ako jednotnú menu.

Cieľom nariadenia 1338/2001 je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany pred falšovaním 
a falzifikáciou. Vzťahuje sa na spracovanie technických a štatistických informácií týkajúcich 
sa falošných bankoviek a mincí (metódy a technické vlastnosti výrobného procesu, zabavené 
množstvá atď.), spracovanie operačných a strategických údajov a spoluprácu a vzájomnú 
pomoc medzi členskými štátmi, orgánmi a inštitúciami EÚ, tretími krajinami a 
medzinárodnými organizáciami (najmä Europol).

Podľa tohto nariadenia sú úverové inštitúcie a akékoľvek ďalšie inštitúcie zapojené do 
triedenia a verejnej distribúcie bankoviek a mincí povinné stiahnuť z obehu všetky bankovky 
a mince, ktoré prijali a o ktorých vedia, že sú falošné, alebo v prípade ktorých majú dostatok 
dôvodov považovať ich za také. Bezodkladne ich odovzdajú príslušným vnútroštátnym 
orgánom. Všetky členské štáty prijmú potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili, aby 
inštitúcie, ktoré si neplnia svoje povinnosti, boli podrobené efektívnym, primeraným a 
odrádzajúcim postihom.

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce 
opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (KOM(2007)525)

Návrh na zmenu a doplnenie nariadenia 1338/2001 zahŕňa:
- osobitné povolenie na prepravu falošných eurobankoviek (článok 4) a euromincí (článok 

5) na účely úpravy vybavenia používaného na kontrolu pravosti, keďže v súčasnosti to na 
úrovni EÚ nie je povolené;

- zrušenie povinnosti Európskeho vedecko-technického centra (EVTC) oznamovať údaje 
Komisii, keďže EVTC, ktoré vykonávalo svoju úlohu na dočasnej báze vo Francúzskej 
mincovni, je v súčasnosti trvalou súčasťou úradu Komisie pre boj proti podvodom 
(OLAF) (článok 5);

- výslovnú povinnosť úverových a ďalších príslušných inštitúcií kontrolovať pravosť 
eurobankoviek a euromincí, ktoré prijali a vrátili späť do obehu, v súlade s postupmi 
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vymedzenými Európskou centrálnou bankou v prípade bankoviek a Komisiou v prípade 
mincí. Takáto povinnosť už bola zahrnutá v pôvodnom návrhu nariadenia 1338/2001, 
ktorý predložila Komisia, napokon však nebola prijatá najmä v dôsledku nedostatku 
dohodnutých jednotných a efektívnych metód odhaľovania falzifikátov. Ustanovenia, 
ktorými sa ukladajú navrhované povinnosti, sa prijmú najneskôr do 31. decembra 2009 
s cieľom umožniť úverovým a ostatným príslušným inštitúciám prispôsobiť svoje 
vnútorné postupy a zmodernizovať svoje vybavenie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Z dôvodu účelnosti by Komisia mala 
získať právomoc upravovať postupy 
kontroly pravosti eurobankoviek 
a euromincí. Pokiaľ ide o eurobankovky, 
Komisia by mala získať právomoc konať 
na základe odporúčania Európskej 
centrálnej banky.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 2 a 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2001
Článok 6 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Úverové inštitúcie a všetky ostatné 
inštitúcie, ktoré vykonávajú triedenie a 
distribúciu bankoviek a mincí pre 
verejnosť ako profesionálnu činnosť
vrátane inštitúcií, ktorých činnosť 
pozostáva z výmeny bankoviek a mincí 
rôznych mien, ako sú zmenárne, sú 
povinné zabezpečiť, aby sa skontrolovala 
pravosť eurobankoviek a euromincí, ktoré 
prijali a ktoré zamýšľajú vrátiť späť do 
obehu a aby sa odhalili falzifikáty. Toto 
overovanie sa vykoná v súlade s postupmi, 
ktoré stanoví Európska centrálna banka a 
Komisia pre eurobankovky a euromince.

1. Úverové inštitúcie a všetky ostatné 
hospodárske subjekty, ktoré vykonávajú 
triedenie a distribúciu bankoviek a mincí 
pre verejnosť, vrátane:

— inštitúcií, ktorých profesionálna
činnosť pozostáva z výmeny bankoviek a 
mincí rôznych mien, ako sú zmenárne, a 
— hospodárskych subjektov 
vykonávajúcich triedenie a distribúciu 
bankoviek pre verejnosť v rámci vedľajšej 
činnosti prostredníctvom bankomatov, 
ako sú maloobchodníci a kasína,
sú povinné zabezpečiť, aby sa 
skontrolovala pravosť eurobankoviek a 
euromincí, ktoré prijali a ktoré zamýšľajú 
vrátiť späť do obehu a aby sa odhalili 
falzifikáty. Toto overovanie sa vykoná v 
súlade s postupmi stanovenými pre 
eurobankovky v prílohe I a pre euromince 
v prílohe II.

Inštitúcie uvedené v prvom pododseku sú 
povinné stiahnuť z obehu všetky 
eurobankovky a euromince, o ktorých 
vedia, alebo majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že sú sfalšované. 
Bezodkladne ich odovzdajú príslušným 
štátnym orgánom.

Úverové inštitúcie a iné hospodárske 
subjekty uvedené v prvom pododseku sú 
povinné stiahnuť z obehu všetky 
eurobankovky a euromince, o ktorých 
vedia, alebo majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že sú sfalšované. 
Bezodkladne ich odovzdajú príslušným 
štátnym orgánom.

Or. en

Odôvodnenie
Objasnenie definície by malo ozrejmiť, že hospodárske subjekty, ktoré ponúkajú stiahnutie 
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hotovosti prostredníctvom bankomatov ako vedľajšiu činnosť, takisto spadajú do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia. 
Neexistuje ustanovenie, ktoré Rade umožňuje udeliť vykonávacie právomoci Európskej 
centrálnej banke vo všeobecnosti, ani konkrétne v súvislosti s akýmikoľvek otázkami, ktoré sú 
predmetom súčasného aktu. Podľa článku 202 zmluvy môže Rada udeliť vykonávacie 
právomoci výlučne Komisii. Postupy by sa mali stanoviť v dvoch prílohách k tomuto 
nariadeniu.

Pozri aj odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 3 – písmeno ba (nové)
Nariadenie (ES) č. 1338/2001
Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) doplní sa tento odsek:

3a. Komisia zmení a doplní prílohu I na 
základe odporúčania Európskej centrálnej 
banky a prílohu II z vlastnej iniciatívy.

Or. en

Odôvodnenie
S cieľom zohľadniť právomoc ECB v otázkach týkajúcich sa eurobankoviek by Komisia mala 
zmeniť a doplniť prílohu I stanovujúcu postupy kontrol pravosti bankoviek na základe 
odporúčania ECB. 

Pozri aj odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Text v prílohe k tomuto nariadeniu sa 
pridáva ako prílohy I a II.

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 2.
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