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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Under 2007 låg det sammanlagda antalet förfalskade sedlar som togs ur omlopp på 561 000. 
Antalet förfalskade mynt som togs ur omlopp var 211 100. Dessa siffror är marginella i 
jämförelse med det sammanlagda antalet eurosedlar och euromynt som cirkulerar 
(11,4 miljarder respektive 75 miljarder). Den absoluta största majoriteten (96 procent) av 
förfalskade sedlar som togs om hand under andra hälften av 2007 påträffades i länder i 
euroområdet (ungefär 3,5 procent i EU-medlemsstater utanför euroområdet och ungefär 
0,5 procent i övriga delar av världen).

Den nuvarande rättsliga ramen

För att förstärka det rättsliga skyddet för eurosedlar och euromynt i god tid före deras 
införande den 1 januari 2002 antogs två förordningar: Förordning (EG) nr 1338/2001, som är 
grundad på artikel 123.4 i EG-fördraget, omfattar de medlemsstater som antagit euron som sin 
enhetsvaluta. Genom en parallell förordning, förordning (EG) nr 1339/2001 med artikel 308 i 
EG-fördraget som rättslig grund, utvidgas bestämmelserna i förordning (EG) nr 1338/2001 till 
de medlemsstater som inte antagit euron som sin enhetsvaluta.

Målet för förordning (EG) nr 1338/2001 är att säkra en hög nivå på skyddet mot förfalskning 
och falsifikat. Den omfattar bearbetning av teknisk och statistisk information om förfalskade 
sedlar och mynt (metoder och tekniska kännetecken i tillverkningsprocessen, beslagtagna 
belopp osv.), bearbetning av operativa och strategiska uppgifter och samarbete och ömsesidig 
hjälp mellan EU-medlemsstaterna, organ och institutioner, tredjeländer och internationella 
organisationer (särskilt Europol).

Enligt bestämmelserna i förordningen ska kreditinstituten samt alla andra inrättningar som 
medverkar vid hanteringen och distributionen till allmänheten av sedlar och mynt ha 
skyldighet att ta alla de mottagna eurosedlar och euromynt ur omlopp som de vet eller har 
tillräckliga skäl att tro är falska. De ska utan dröjsmål överlämna dem till de behöriga 
nationella myndigheterna. Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
att inrättningar som åsidosätter sina skyldigheter kan bli föremål för effektiva, proportionella 
och avskräckande påföljder.

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande 
av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (KOM(2007)0525)

Förslaget till ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 omfattar följande:

– Ett särskilt tillstånd att transportera förfalskade eurosedlar (artikel 4) och euromynt 
(artikel 5) för justering av utrustning för äkthetskontroll, eftersom detta för närvarande 
inte är tillåtet på EU-nivå.

– En strykning av skyldigheten för Europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet 
(ETSC) att överlämna uppgifter till kommissionen, eftersom ETSC, som tillfälligt utfört 
sina uppgifter vid det franska myntverket, nu permanent inrättats vid kommissionen inom 
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Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (artikel 5).

– En uttrycklig skyldighet för kreditinstitut och andra relevanta inrättningar att se till att 
äktheten av alla eurosedlar och euromynt som de mottagit och åter sätter i omlopp 
kontrolleras, i överensstämmelse med förfaranden som för sedlarnas del fastställts av 
Europeiska centralbanken och för myntens del av kommissionen (artikel 6). En sådan 
skyldighet hade kommissionen skrivit in redan i sitt ursprungliga förslag till förordning 
(EG) nr 1338/2001, men den antogs i slutändan inte, huvudsakligen på grund av bristen 
på erkända enhetliga och effektiva metoder för upptäckt av förfalskningar. De 
bestämmelser som inför de föreslagna skyldigheterna ska antas senast den 31 december 
2009 för att ge kreditinstitut och andra relevanta inrättningar tid att anpassa sina interna 
förfaranden och uppgradera sin utrustning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Av lämplighetsskäl bör kommissionen 
ges befogenhet att ändra förfarandena för 
att kontrollera äktheten hos eurosedlar 
och euromynt. När det gäller eurosedlar 
bör kommissionen ges befogenhet att 
handla på grundval av en
rekommendation från 
Europeiska centralbanken.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen 2 och 3.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kreditinstituten samt alla andra 
inrättningar som yrkesmässigt medverkar 
vid hanteringen och distributionen till 
allmänheten av sedlar och mynt, inklusive 
de inrättningar som ägnar sig åt att växla 
sedlar och mynt i olika valutor, t.ex. 
växlingskontor, ska ha skyldighet att se till 
att äktheten av alla eurosedlar och 
euromynt som de mottagit kontrolleras 
innan de åter sätts i omlopp så att 
förfalskningar spåras. Kontrollerna ska 
utföras enligt förfaranden som ska 
fastställas av Europeiska centralbanken 
respektive kommittén för eurosedlar och 
mynt.

1. Kreditinstituten samt alla andra 
ekonomiska aktörer som medverkar vid 
hanteringen och distributionen till 
allmänheten av sedlar och mynt, inklusive:

– de inrättningar som yrkesmässigt ägnar 
sig åt att växla sedlar och mynt i olika 
valutor, t.ex. växlingskontor, och
– ekonomiska aktörer vilka som bisyssla 
medverkar vid hanteringen och 
distributionen till allmänheten av sedlar 
och mynt med hjälp av uttagsautomater, 
exempelvis återförsäljare eller kasinon,
ska ha skyldighet att se till att äktheten av 
alla eurosedlar och euromynt som de 
mottagit kontrolleras innan de åter sätts i 
omlopp, så att förfalskningar spåras. 
Kontrollerna ska utföras enligt förfaranden 
som för eurosedlar fastställs i bilaga I och 
för mynt i bilaga II.

De instanser som avses i punkt 1 ska ha 
skyldighet att ta alla eurosedlar och 
euromynt ur omlopp som de mottagit och 
som de vet eller har tillräckliga skäl att tro 
är falska. De ska utan dröjsmål överlämna 
dem till de behöriga nationella 
myndigheterna.

De kreditinstitut och andra ekonomiska 
aktörer som avses i punkt 1 ska ha 
skyldighet att ta alla eurosedlar och 
euromynt ur omlopp som de mottagit och 
som de vet eller har tillräckliga skäl att tro 
är falska. De ska utan dröjsmål överlämna 
dem till de behöriga nationella 
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myndigheterna.

Or. en

Motivering

Av ett förtydligande av definitionen bör det tydligt framgå att ekonomiska aktörer vilka som 
en stödtjänst erbjuder kontantuttag med hjälp av uttagsautomater också omfattas av 
förordningen. 

Det finns ingen bestämmelse som tillåter rådet att ge genomförandebefogenheter åt 
Europeiska centralbanken, varken i allmänhet eller specifikt gällande någon av de frågor som 
berörs av den aktuella rättsakten. Enligt artikel 202 i fördraget får rådet ge 
genomförandebefogenheter endast åt kommissionen. Förfarandena bör regleras i två bilagor 
till denna förordning.

Se även motiveringen till ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 3 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska läggas till:
3a. Kommissionen ska ändra bilaga I på 
grundval av en rekommendation från 
Europeiska centralbanken och bilaga II 
på eget initiativ.

Or. en

Motivering

För att beakta Europeiska centralbankens behörighet i fråga om eurosedlar bör bilaga I om 
förfaranden för kontroll av sedlars äkthet ändras av kommissionen på grundval av en 
rekommendation från centralbanken. 

Se även motiveringen till ändringsförslag 2.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Texten i bilagan till denna förordning 
ska läggas till som bilagorna I och II.

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 2.
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