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PR_CNS_art51am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví 
opatření nutná k ochraně eura proti padělání
(KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0525),

– s ohledem na čl. 123 odst. 4 Smlouvy o ES a zejména třetí větu, podle které Rada 
konzultovala s Parlamentem (C6-0431/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na 
stanovisko Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Malým a středním obchodníkům 
chybí dostatečné zdroje na provádění 
kontrol podle postupů, které stanovila 
Evropská centrální banka (ECB) 
a Komise. Měli by s náležitou péčí 
stahovat z oběhu všechny jimi přijaté 
eurobankovky a mince, o kterých vědí 
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nebo mají dostatečné důvody se domnívat, 
že jsou to padělky.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné rozlišovat mezi povinností malých a středních obchodníků a povinností úvěrových 
a podobných institucí. Zatímco po takovýchto institucích lze požadovat, aby kontrolovaly 
pravost eurobankovek a mincí v souladu s postupy stanovenými ECB a Komisí, malým 
a středním obchodníkům k tomu mohou chybět nutné zdroje, a proto by se po nich mělo 
požadovat pouze to, aby postupovali „s náležitou péčí“.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Předpokladem pro kontrolování 
pravosti eurobankovek a mincí je vhodné 
nastavení technického vybavení.
K nastavení tohoto vybavení pro kontrolu 
pravosti je nezbytné, aby na pracovištích, 
kde se testování provádí, bylo k dispozici 
nezbytné množství padělaných bankovek 
a mincí. Je proto důležité, aby byla 
povolena přeprava padělků mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány i orgány 
a institucemi Evropské unie.

(3) Předpokladem pro kontrolovaní 
pravosti eurobankovek a mincí je vhodné 
nastavení technického vybavení. 
K nastavení tohoto vybavení pro kontrolu 
pravosti je nezbytné, aby na pracovištích, 
kde se testování provádí, bylo k dispozici 
nezbytné množství padělaných bankovek 
a mincí. Je proto třeba, aby bylo povoleno 
dodávání a přeprava padělků mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány i orgány 
a institucemi Evropské unie. 

Or. es

Odůvodnění

Nařízení by se mělo změnit tak, aby bralo v úvahu potřebu dodávání falešných eurobankovek 
a mincí (jakéhokoliv původu) a povolení jejich přepravy.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Pravost eur musí být zaručena po 
celé Evropské unii včetně členských států, 
které nepatří do eurozóny, a členských 
států, ve kterých je euro používáno jako 
transakční měna.

Or. es

Odůvodnění

Členské státy, které nepatří do eurozóny, musí zajistit pravost eura, pokud se na jejich území 
používá jako transakční měna. Metody ověřování ECB a Komise nebude možné na tyto 
členské státy plně uplatnit, a proto je nutné navrhnout metody jako školení pokladních 
v rozpoznávání falešných eur a používání vybavení, pomocí něhož je možné falešnou měnu 
odhalit.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) K článku 2 se přidává toto písmeno:

da) „jinými institucemi“ jakékoliv 
hospodářské instituce nebo subjekty, které 
se účastní třídění a veřejné distribuce 
eurobankovek a mincí, ať už přímo nebo 
prostřednictvím bankomatů; tato definice 
zahrne směnárny, velká obchodní centra 
a kasina;

Or. es
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Odůvodnění

Různé instituce, které se účastní třídění a distribuce hotových peněz, musí být rozlišeny pro 
účely zajištění souladu s povinností kontrolovat pravost eurobankovek nebo mincí podle 
postupu, který stanovila ECB a Komise.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1b) K článku 2 se přidává toto písmeno:

db) „malým a středním obchodníkem“ 
maloobchodník pracující v malé nebo 
střední provozovně a obsluhující 
konečného zákazníka, který se neúčastní 
třídění a veřejné distribuce eurobankovek
a mincí jinak než při obvyklém 
rozměňování a vracení peněz;

Or. es

Justification

Pro účely tohoto nařízení je nutné odlišovat malé a střední obchodníky od úvěrových institucí 
a jiných subjektů, které se účastní třídění a veřejné distribuce bankovek a mincí, zejména 
pokud jde o povinnosti, které musí tyto dvě kategorie plnit.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Článek 4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Povinnost předat padělané bankovky“ „Povinnost předat padělané mince“

Or. es
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Justification

Al menos la versión española de la propuesta contiene un error en relación con el título 
propuesto, ya que habla de billetes cuando debiera hacerlo de monedas. Por lo que se refiere 
a la calibración y ajuste de las maquinas de autentificación de monedas, es necesario 
proporcionar ejemplares de monedas falsas a las autoridades nacionales competentes. Tal 
necesidad conlleva autorizar el transporte y la entrega de una muestra de los ejemplares 
falsos aprehendidos, aun cuando éstos constituyan un elemento de prueba en procesos 
criminales contra falsificadores y otros criminales, todo ello sin romper el necesario 
equilibrio entre los principios jurídico-procesales y las exigencias de carácter técnico 
vinculadas con la detección.

.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Za účelem usnadnění kontroly pravosti 
obíhajících eurobankovek se povoluje 
přeprava padělaných bankovek mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány i orgány 
a institucemi Evropské unie.“

„Za účelem usnadnění kontroly pravosti 
obíhajících eurobankovek a pokud to 
zadržené množství umožňuje, bude 
vhodné množství falešných eurobankovek 
(i těch, které slouží jako důkazní materiál 
v trestním řízení) předáváno příslušným 
vnitrostátním orgánům a povoluje se 
jejich přeprava mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány i orgány 
a institucemi Evropské unie.“

Or. es

Odůvodnění

Vzorky falešných eur se musí předat příslušným vnitrostátním orgánům za účelem kalibrování 
a nastavení vybavení na kontrolu pravosti eurobankovek. Znamená to povolení přepravy 
a předávání vzorků zabavených falešných eur, i když slouží jako důkazní materiál v trestním 
řízení proti padělatelům a jiným pachatelům trestné činnosti, což však musí proběhnout bez 
porušení požadované rovnováhy mezi právními či procedurálními zásadami a technickými 
požadavky týkajícími se rozpoznání.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Úvěrové instituce a všechny ostatní 
instituce, které se účastní třídění a veřejné 
distribuce bankovek a mincí v rámci své 
profesionální činnosti, včetně organizací, 
jejichž činnost spočívá ve výměně 
bankovek a mincí různých měn, například 
směnáren, jsou povinny zajistit, že všechny 
jimi přijaté eurobankovky a mince, které 
hodlají vrátit do oběhu, projdou kontrolou 
pravosti a že padělky budou rozpoznány. 
Tato kontrola se provádí v souladu 
s postupy, které v případě bankovek 
stanoví Evropská centrální banka 
a v případě mincí Komise.

„1. Úvěrové instituce, přepravci hotovosti 
a všechny ostatní instituce, které se účastní 
třídění a veřejné distribuce bankovek 
a mincí v rámci své profesionální činnosti, 
včetně organizací, jejichž činnost spočívá 
ve výměně bankovek a mincí různých měn, 
například směnáren, jsou povinny zajistit, 
že všechny jimi přijaté eurobankovky 
a mince, které hodlají vrátit do oběhu, 
projdou kontrolou pravosti a že padělky 
budou rozpoznány. Tato kontrola se 
provádí v souladu s postupy, které 
v případě bankovek stanoví Evropská 
centrální banka a v případě mincí Komise.
V jiných členských státech než 
zúčastněných, vyjmenovaných v nařízení 
(ES) č. 974/98, se stanovuje specifický 
kontrolní postup pro účely kontroly 
pravosti eurobankovek a mincí, které 
používají instituce uvedené v prvním 
pododstavci.

Instituce uvedené v prvním pododstavci 
jsou povinny stahovat z oběhu všechny 
jimi přijaté eurobankovky a mince, o 
kterých vědí nebo mají dostatečné důvody 
se domnívat, že jsou to padělky. Ihned je 
předají příslušným vnitrostátním 
orgánům.“ 

Instituce uvedené v prvním pododstavci 
a malí a střední obchodníci jsou povinni 
stahovat z oběhu všechny jimi přijaté
eurobankovky a mince, o kterých vědí 
nebo mají dostatečné důvody se domnívat, 
že jsou to padělky. Ihned je předají 
příslušným vnitrostátním orgánům.“ 

Or. es

Odůvodnění

Je nutné rozlišovat mezi povinnostmi úvěrových a podobných institucí, které se účastní třídění 
a distribuce eurobankovek a mincí, a povinnostmi institucí, po kterých se požaduje pouze to, 
aby jednaly s „veškerou péčí“ – to je případ malých a středních obchodníků, kteří si nemohou 
dovolit výdaje na požadovaná zařízení na prověřování pravosti. Mimoto je nutné zavést 
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ověřovací postup v členských státech, které sice nepatří do eurozóny, ale přijímají euro jako 
transakční měnu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1338/2001
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na konci odstavce 3 se přidává tento 
pododstavec:

b) na konci odstavce 3 se přidává tento 
pododstavec:

„Odchylně od odst. 3 prvního pododstavce 
musí být právní a správní předpisy 
k uplatňování odst. 1 prvního pododstavce 
tohoto článku přijaty nejpozději 31. 
prosince 2009. O jejich přijetí členské státy 
ihned uvědomí Komisi a Evropskou 
centrální banku.“

„Odchylně od odst. 3 prvního pododstavce 
musí být právní a správní předpisy 
k uplatňování odst. 1 prvního pododstavce 
tohoto článku přijaty nejpozději 
31.prosince 2011. O jejich přijetí členské 
státy ihned uvědomí Komisi a Evropskou 
centrální banku.“

Or. es

Odůvodnění
Je nutné stanovit lhůtu, do které musí všechny členské státy splnit ustanovení tohoto nařízení. 
Lhůta, kterou původně Komise navrhla, ponechává členských státům málo času pro přijetí 
postupů ověřování, jež stanovila ECB a samotná Komise.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ochrana eura má dvojí rozměr: politický a finanční. Finanční rozměr je zřejmý, ale 
politický je možná ještě důležitější. Euro musí být jako jeden ze symbolů evropské 
identity ochráněno. 

Opatření nutná k ochraně eurobankovek a mincí proti padělání stanovuje nařízení Rady (ES) 
č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001.

V tomto nařízení se navrhuje, aby měly úvěrové instituce a všechny ostatní instituce, které se 
účastní třídění a veřejné distribuce hotovosti, povinnost stahovat z oběhu všechny 
eurobankovky a mince, o kterých vědí nebo mají dostatečné důvody se domnívat, že jsou to 
padělky, ale nehovoří se zde o předcházející nutné povinnosti týkající se jejich rozpoznávání 
a identifikace. Jinými slovy ukládá nařízení implicitní povinnost (a to jednat s „náležitou 
péčí“), ale ne přímou povinnost kontroly provádět. Absenci odkazů na povinnost identifikace 
lze vysvětlit tím, že tehdy nebyly schváleny nejúčinnější metody pro ověřování pravosti 
velkých objemů eurobankovek a mincí.

Nyní, když Komise a Evropská centrální banka stanovily definitivní postupy pro 
rozpoznávání falešných eurobankovek a mincí, mají instituce zapojené do veřejné distribuce 
hotovosti nástroje, jež potřebují k provádění ověřování pravosti bankovek a mincí, které 
dávají do oběhu – což je důvod, který ospravedlňuje změnu nařízení 1338/2001. Tato úprava 
by kromě jiného měla umožnit potřebné rozlišení mezi různými typy institucí a podniků, které 
dávají běžnou měnu do oběhu. Na jedné straně jsou to velké úvěrové, finanční, hospodářské 
a obchodní instituce a firmy zajišťující přepravu peněz, kterých by se měla týkat přímá 
povinnost zajištění ověření pravosti. Ve zvláštním případě velkých obchodních komplexů by 
měl požadavek na zajištění kontroly pravosti zabránit většině komplexů, aby distribuovaly 
prostřednictvím peněžních automatů bankovky a mince, které neprošly kontrolou, a mohly by 
proto být falešné. Na druhé straně jde o malé obchodníky, kteří by ze zjevných důvodů měli 
mít pouze povinnost postupovat s „náležitou péčí“ – tzn. stáhnout z oběhu veškeré 
eurobankovky a mince, o kterých vědí nebo mají dostatečné důvody se domnívat, že jsou to 
padělky. Proto bude nutné vytvořit definici institucí a podniků, které budou povinny 
kontrolovat pravost eurobankovek a mincí, jež dávají do oběhu. 

Postupy rozpoznávání a prověřování pravosti bankovek a mincí jsou prováděny pomocí 
vybavení, které musí být kalibrováno a nastaveno pomocí falešných i pravých eur. Pokud 
potřebují kontrolní střediska získat falešná eura, musí být možný převoz těchto vzorků mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány i orgány a institucemi Evropské unie.

Za účelem kalibrování vybavení na kontrolu pravosti a rozpoznávání padělků musí být 
příslušným vnitrostátním orgánům předán vhodný počet vzorků falešných eur (i těch, které 
slouží jako důkazní materiál v trestním řízení) za předpokladu, že to množství zabavených 
bankovek a mincí umožní. Jde o složitý návrh, vzhledem k tomu, že podle zákonů většiny 
členských států týkajících se trestního stíhání musí být veškeré důkazy týkající se trestního 
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řízení k dispozici po celou dobu tohoto řízení. Proto je nutné vymyslet mechanismus, který 
soudním orgánům umožní předat vhodné množství falešných eurobankovek a mincí 
kontrolním orgánům, aniž by došlo k porušení požadované rovnováhy mezi právními či 
procedurálními zásadami a technickými požadavky týkajícími se rozpoznání padělků.

Velmi důležitá je otázka zajištění pravosti eura po celé Evropské unii, zejména v členských 
státech, které nepatří do eurozóny, ale které přijímají jednotnou měnu pro účely transakcí. Je 
třeba pečlivě zvážit odkazy ECB k harmonogramu, v rámci kterého musí členské státy 
prosadit požadavek na prověřování pravosti. Z pohledu ECB by měl být harmonogram 
stanoven v souladu s postupy, které stanovila Komise i samotná ECB, neboť tyto dva orgány 
jsou odpovědné za pravidla klasifikace týkající se vhodnosti kontrol a za kontroly pravosti 
peněz. Návrh ECB by však platil jen pro země eurozóny, a ne v ostatních členských státech, 
ve kterých není euro oficiální měnou. V případě členských států, které nepřijaly jednotnou 
měnu, by se kontroly pravosti mohly provádět (I) pomocí ověřeného zařízení schopného zjistit 
padělky na základě vybraných bankovek a mincí a (II) prostřednictvím vhodného vyškolení 
pokladníků. Z tohoto důvodu a z důvodu zajištění efektivního kontrolního mechanismu je 
velice důležité, aby nařízení obsahovalo přesné datum, od kterého budou postupy prověřování 
platit i mimo eurozónu. Nejlepší by bylo stanovit pozdější lhůtu, než jakou původně navrhla 
Komise (tzn. 31. prosince 2009), jež bude vyhovovat všem příslušným stranám, tak aby 
mohly všechny členské státy (bez ohledu na to, zda patří do eurozóny) přijmout mechanismy 
nutné pro ověření pravosti eur na jejich území.

A nakonec bude nutné zrevidovat jednotlivé jazykové verze návrhu nařízení Rady, neboť –
přinejmenším ve španělské verzi – vyžaduje navržená úprava názvu článku 5 nařízení (ES) 
1338/2001 změnu původního názvu „Povinnost předat padělané mince k identifikaci“ na 
„Povinnost předat padělané bankovky“, zatímco ve skutečnosti by se název měl změnit na 
„Povinnost předat padělané mince“.
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