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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

V letu 2007 je skupno število ponarejenih bankovcev, ki so bili umaknjeni iz obtoka, znašalo 
561.000, medtem ko je število umaknjenih ponarejenih kovancev znašalo 211.100. Te številke 
so v primerjavi s skupnim številom pristnih bankovcev in kovancev eura, ki so v obtoku 
(prvih je 11,4 milijarde, drugih pa 75 milijard), nizke. Velika večina (96%) ponarejenih 
bankovcev, ki so bili vzeti iz obtoka v drugi polovici leta 2007, je bila odkritih v državah 
območja eura (približno 3,5% jih je bilo najdenih v državah članicah EU, ki niso v območju 
eura, 0,5% pa v drugih delih sveta).

Sedanji pravni okvir

Za okrepitev zakonske zaščite bankovcev in kovancev eura ob njihovi uvedbi 1. januarja 2002 
sta bili sprejeti dve uredbi. Uredba 1338/2001, ki temeljni na členu 123(4) pogodbe o ES, 
velja v tistih državah članicah, ki so uvedle euro kot enotno valuto. Vzporedna uredba 
(1339/2001), ki temeljni na členu 308 pogodbe o ES, pa razširja določbe uredbe 1338/2001 na 
države članice, ki eura kot enotne valute niso uvedle.

Uredba 1338/2001 poskuša zagotoviti visoko raven zaščite pred prenarejanjem in 
ponarejanjem. Vključuje obdelavo tehničnih in statističnih podatkov v zvezi s ponarejenimi 
bankovci in kovanci (načini in tehnične lastnosti postopka izdelave, zasežene količine itd.), 
obdelavo operativnih in strateških podatkov ter sodelovanje in medsebojno pomoč med 
državami članicami EU, organi in institucijami, tretjimi državami in mednarodnimi 
organizacijami (še zlasti Europolom).

V skladu s pogoji te uredbe morajo kreditne institucije in vse druge ustanove, ki opravljajo 
razvrščanje bankovcev in kovancev ter njihovo distribucijo, iz obtoka umakniti vse 
eurobankovce in eurokovance, ki so jih prejele in za katere vedo ali imajo zadostne razloge, 
da domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce in kovance takoj predajo pristojnim nacionalnim 
organom. Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da za ustanove, 
ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, veljajo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije.

Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih 
za zaščito eura pred ponarejanjem (KOM(2007)525)

Predlog za spremembo uredbe 1338/2001 vključuje:
- posebno dovoljenje za prevoz ponarejenih eurobankovcev (člen 4) in eurokovancev (člen 

5) zaradi prilagoditve opreme, ki se uporablja za preverjanje pristnosti, saj na ravni EU za 
to sedaj ni pooblastil;

- črtanje obveznosti Evropskega tehničnega in znanstvenega centra (ETSC), da posreduje 
podatke Komisije, saj je ETSC, ki je začasno izvrševal svoje naloge v francoski kovnici, 
sedaj dokončno vzpostavljen znotraj urada Komisije za boj proti goljufijam (OLAF) (člen 
5);

- izrecno obveznost kreditnih institucij in drugih zadevnih ustanov, da preverjajo 
pristnost eurobankovcev in eurokovancev, ki so jih prejele in dale ponovno v obtok, v 
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skladu s postopki za eurobankovce, ki jih je določila ECB, in postopki za eurokovance, ki 
jih je določila Komisija (člen 6). Ta zahteva je bila vključena že v prvotni predlog 
Komisije za uredbo 1338/2001, vendar na koncu ni bila sprejeta, predvsem zaradi 
pomanjkanja dogovorjenih enotnih in učinkovitih načinov za preverjanje ponaredb. 
Določbe, ki določajo predlagane obveznosti, morajo biti sprejete najkasneje do 31. 
decembra 2009, da bi kreditnim in drugim zadevnim ustanovam omogočili prilagoditev 
njihovih notranjih postopkov in posodobitev opreme.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija bi morala zaradi prikladnosti 
prejeti pooblastila za spreminjanje 
postopkov preverjanja pristnosti 
eurobankovcev in eurokovancev. V zvezi z 
bankovci bi morala prejeti pooblastila za 
delovanje na podlagi priporočil Evropske 
centralne banke.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogoma sprememb 2 in 3.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 3 – točka a
Uredba (ES) št. 1338/2001
Člen 6 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kreditne institucije in katere koli druge 
ustanove, ki opravljajo razvrščanje 
bankovcev in kovancev ter njihovo 
distribucijo v javnosti kot poklicno 
dejavnost, vključno z ustanovami, katerih 
dejavnost vključuje menjavo bankovcev in 
kovancev različnih valut, kot so 
menjalnice, morajo zagotoviti, da se 
preveri pristnost eurobankovcev in 
eurokovancev, ki so jih prejeli in jih 
nameravajo dati ponovno v obtok, ter da se 
odkrijejo ponaredki. To preverjanje se 
izvaja v skladu s postopki, ki jih za 
eurobankovce določi Evropska centralna 
banka in za eurokovance Evropska 
komisija.

1. Kreditne institucije in vsi drugi 
gospodarski subjekti, ki opravljajo 
razvrščanje bankovcev in kovancev ter 
njihovo distribucijo v javnosti:

- ustanove, katerih poklicna dejavnost 
vključuje menjavo bankovcev in kovancev 
različnih valut, kot so menjalnice,
- gospodarski subjekti, ki opravljajo 
pomožne dejavnosti razvrščanja in 
distribucije bankovcev v javnosti prek 
bankomatov, kot so trgovci na drobno in 
igralnice,
morajo zagotoviti, da se preveri pristnost 
eurobankovcev in eurokovancev, ki so jih 
prejeli in jih nameravajo dati ponovno v 
obtok, ter da se odkrijejo ponaredki. To 
preverjanje se izvaja v skladu s postopki, ki 
so za eurobankovce določeni v prilogi I, za 
eurokovance pa v prilogi II.

Institucije iz prvega pododstavka morajo iz 
obtoka umakniti vse eurobankovce in 
eurokovance, ki so jih prejele in za katere 
vedo ali imajo zadostne razloge, da 
domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce in 
kovance takoj predajo pristojnim 
nacionalnim organom.

Kreditne institucije in drugi gospodarski 
subjekti iz prvega pododstavka morajo iz 
obtoka umakniti vse eurobankovce in 
eurokovance, ki so jih prejeli in za katere 
vedo ali imajo zadostne razloge, da 
domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce in 
kovance takoj predajo pristojnim 
nacionalnim organom.

Or. en
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Obrazložitev

Z opredelitvijo se razjasni, da pod uredbo sodijo tudi gospodarski subjekti, ki kot pomožno 
storitev ponujajo dvig gotovine z bankomatov.
Ni določbe, ki bi Svetu dopuščala, da podeli izvedbena pooblastila Evropski centralni banki, 
niti ne na splošno in ne za posebna vprašanja, ki jih zajema ta uredba. V skladu s členom 202 
pogodbe lahko Svet izvedbena pooblastila podeli le Komisiji. Postopki morajo biti navedeni v 
dveh prilogah k tej uredbi.
Glej tudi obrazložitev k predlogu spremembe 3.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 3 – točka b a (novo)
Uredba (ES) št. 1338/2001
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) doda se naslednji odstavek:

3a. Komisija spremeni prilogo I na 
podlagi priporočila Evropske centralne 
banke in prilogo II na lastno pobudo.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora, da bi upoštevala pristojnosti Evropske centralne banke v zvezi v 
eurobankovci, prilogo I, ki določa postopke za preverjanje pristnosti eurobankovcev, 
spremeniti na podlagi priporočil Evropske centralne banke.
Glej tudi obrazložitev k predlogu spremembe 2.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Besedilo v prilogi k tej uredbi je 
dodano kot prilogi I in II.

Or. en
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Obrazložitev

Enaka kot pri predlogu spremembe 2.
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