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PR_CNS_art51am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 
om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod 
falskmøntneri
(KOM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0525),

- der henviser til EF-traktatens artikel 123, stk. 4, navnlig tredje sætning, der danner 
grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0431/2007),

- der henviser til forretningsordenens artikel 51,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Små og mellemstore virksomheder
har ikke de nødvendige midler til at 
foretage kontrol i overensstemmelse med 
de procedurer, der er fastlagt af Den 
Europæiske Centralbank (ECB) og 
Kommissionen. De pågældende 
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virksomheder skal være forpligtet til at 
handle med fornøden omhu og tage 
eurosedler og -mønter, som de modtager, 
og som de ved eller har tilstrækkelige 
grunde til at tro er falske, ud af omløb.

Or. es

Begrundelse

Der skal skelnes mellem forpligtelserne for små og mellemstore virksomheder og 
forpligtelserne for kreditinstitutter og andre lignende institutter. Hvor de pågældende 
institutter skal være forpligtet til at kontrollere ægtheden af eurosedler og -mønter i 
overensstemmelse med de procedurer, som er fastlagt af ECB og Kommissionen, har små og 
mellemstore virksomheder ikke de nødvendige midler til at foretage kontrol, hvorfor de kun 
skal være forpligtet til at handle med 'fornøden omhu'.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) En korrekt indstilling af udstyret er en 
forudsætning for at kontrollere ægtheden af 
eurosedler og -mønter. For at indstille 
udstyret med henblik på kontrol af ægthed 
er det af afgørende betydning, at der findes 
det nødvendige antal falske sedler og 
mønter på de steder, hvor afprøvningen 
skal ske. Det er derfor vigtigt, at der gives 
tilladelse til transport af falske sedler og 
mønter mellem kompetente nationale 
myndigheder samt institutioner og organer 
i Den Europæiske Union.

(3) En korrekt indstilling af udstyret er en 
forudsætning for at kontrollere ægtheden af 
eurosedler og -mønter. For at indstille 
udstyret med henblik på kontrol af ægthed 
er det af afgørende betydning, at der findes 
det nødvendige antal falske sedler og 
mønter på de steder, hvor afprøvningen 
skal ske. Det er derfor nødvendigt, at der 
gives tilladelse til udlevering og transport 
af falske sedler og mønter mellem 
kompetente nationale myndigheder samt 
institutioner og organer i Den Europæiske 
Union.

Or. es

Begrundelse

Forordningen skal ændres for at tage højde for nødvendigheden af, at der i forbindelse med 
kontrol af ægthed gives tilladelse til udlevering og transport af eksemplarer af falske 
eurosedler og -mønter (uanset oprindelse).
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Der skal være garanti for ægtheden 
af eurosedler og -mønter i Den 
Europæiske Union, herunder i de 
medlemsstater, som ikke har tiltrådt 
euroområdet, samt de medlemsstater, hvor 
euroen anvendes som valuta i 
transaktioner.

Or. es

Begrundelse

Medlemsstater, der ikke har tiltrådt euroområdet, skal garantere ægtheden af eurosedler og -
mønter, når de anvendes i deres territorier som valuta i transaktioner. ECB's og 
Kommissionens metoder til kontrol af ægthed gælder ikke fuldt ud for de pågældende 
medlemsstater, og der skal derfor stilles forslag om anvendelse af metoder som f.eks. 
uddannelse af kasserere med henblik på at detektere falske eurosedler og -mønter og 
anvendelse af udstyr til detektering af falsk valuta.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 2 - litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) I artikel 2 tilføjes følgende litra:
(da) 'andre institutter' betyder alle 
økonomiske institutter eller aktører, der 
som led i deres virksomhed deltager i 
håndtering og udlevering af eurosedler og 
-mønter til offentligheden via 
pengeautomater. Denne definition 
omfatter vekselkontorer, store 
indkøbscentre og kasinoer;
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Or. es

Begrundelse

Der skal skelnes mellem de forskellige institutter, der som led i deres virksomhed deltager i 
håndtering og udlevering af pengesedler, med det formål at opfylde kravet om kontrol af
ægthed af eurosedler og -mønter i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt af 
ECB og Kommissionen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. -1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 2 - litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1b) I artikel 2 tilføjes følgende litra:
(db) 'små og mellemstore virksomheder', 
der driver virksomhed på små eller 
mellemstore lokaliteter og servicerer den 
endelige forbruger, og som ikke deltager i 
håndtering og udlevering af eurosedler og 
-mønter til offentligheden ud over 
rutinemæssig håndtering af byttepenge;

Or. es

Begrundelse

I henhold til forordningen skal der skelnes mellem små og mellemstore virksomheder og 
kreditinstitutter og andre organer, der deltager i håndtering og udlevering af pengesedler, 
især hvor der er fastlagt forpligtelser for de pågældende to kategorier.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 1 - litra a
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 4 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

'Forpligtelse til at videresende falske 'Forpligtelse til at videresende falske 
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sedler' mønter'

Or. es

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 1 - litra b
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 4 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

'Med henblik på at lette kontrollen af 
ægtheden af eurosedler i omløb tillades 
transport af falske sedler mellem 
kompetente nationale myndigheder samt 
Den Europæiske Unions institutioner og 
organer.'

'Med henblik på at lette kontrollen af 
ægtheden af eurosedler i omløb, og hvis 
det er muligt i forhold til den beslaglagte 
mængde, tillades videresending af et 
tilstrækkeligt antal falske eurosedler 
(også hvis disse anvendes som bevismidler
i straffesager) til de kompetente nationale 
organer samt transport deraf mellem 
kompetente nationale myndigheder og Den 
Europæiske Unions institutioner og 
organer.'

Or. es

Begrundelse

Hvad angår kalibrering og indstilling af udstyr til kontrol af eurosedlers ægthed, skal der 
udleveres eksemplarer af falske sedler til de kompetente nationale myndigheder. Derfor skal 
transport og udlevering af eksemplarer af de beslaglagte sedler eller mønter være tilladt, 
også hvis disse anvendes som bevismidler i straffesager mod falskmøntnere og andre 



PR\719442DA.doc 9/12 PE405.735v01-00

DA

kriminelle - uden at ødelægge den nødvendige balance mellem de retlige/proceduremæssige 
principper og tekniske krav til detektering.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 3 - litra a
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 6 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

'1. Kreditinstitutter samt alle andre 
institutter, der som led i deres virksomhed 
deltager i håndtering og udlevering af 
pengesedler og mønter til offentligheden, 
herunder institutter, hvis aktivitet består i 
veksling af pengesedler og mønter i 
forskellig valuta, som f.eks. 
vekselkontorer, har pligt til at sikre, at 
eurosedler og euromønter, som de har 
modtaget, og som de har til hensigt at 
bringe i omløb igen, kontrolleres med 
henblik på ægthed, og at falske sedler og 
mønter afsløres. Denne efterprøvning 
foretages i overensstemmelse med de 
procedurer, der fastlægges af Den 
Europæiske Centralbank og Kommissionen 
for henholdsvis eurosedler og euromønter.'

'1. Kreditinstitutter, 
pengetransportvirksomheder samt alle 
andre institutter, der som led i deres 
virksomhed deltager i håndtering og 
udlevering af pengesedler og mønter til 
offentligheden, herunder institutter, hvis 
aktivitet består i veksling af pengesedler og 
mønter i forskellig valuta, som f.eks. 
vekselkontorer, har pligt til at sikre, at 
eurosedler og euromønter, som de har 
modtaget, og som de har til hensigt at 
bringe i omløb igen, kontrolleres med 
henblik på ægthed, og at falske sedler og 
mønter afsløres. Denne efterprøvning 
foretages i overensstemmelse med de 
procedurer, der fastlægges af Den 
Europæiske Centralbank og Kommissionen 
for henholdsvis eurosedler og euromønter.

Der skal i medlemsstaterne - ud over de 
deltagende medlemsstater angivet i 
forordning (EF) nr. 974/98 - fastlægges 
specifikke kontrolprocedurer til kontrol af 
ægthed af de eurosedler og -mønter, som
anvendes af de institutter, der er nævnt i 
stk. 1.

De institutter, der er nævnt i første afsnit, 
har pligt til at tage alle eurosedler og 
euromønter, som de ved eller har 
tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud 
af omløb. De overgiver dem straks til de 
kompetente nationale myndigheder.'

De institutter, der er nævnt i første afsnit,
og små og mellemstore virksomheder har 
pligt til at tage alle eurosedler og 
euromønter, som de ved eller har 
tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud 
af omløb. De overgiver dem straks til de 
kompetente nationale myndigheder.'

Or. es
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Begrundelse

Der skal skelnes mellem forpligtelserne for kreditinstitutter og andre institutter, der som led i 
deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af eurosedler og -mønter, og 
forpligtelserne for institutter, der kun skal handle med fornøden omhu, f.eks. små og 
mellemstore virksomheder, der ikke kan dække udgifterne til afprøvningsudstyr. Der skal 
endvidere fastlægges kontrolprocedurer i de medlemsstater, der, selv om de ikke har tiltrådt 
euroområdet, skal acceptere euroen som valuta i transaktioner.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 3 - litra b
Forordning (EF) nr. 1338/2001
Artikel 6 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i slutningen af stk. 3 indsættes følgende 
afsnit:

b) i slutningen af stk. 3 indsættes følgende 
afsnit:

'Uanset stk. 3, første afsnit, vedtager 
medlemsstaterne love og administrative 
bestemmelser til gennemførelse af denne 
artikels stk. 1, første afsnit, inden den 
31. december 2009. De meddeler straks 
Kommissionen og Den Europæiske 
Centralbank disse.'

'Uanset stk. 3, første afsnit, vedtager 
medlemsstaterne love og administrative 
bestemmelser til gennemførelse af denne 
artikels stk. 1, første afsnit, inden den 
31. december 2011. De meddeler straks 
Kommissionen og Den Europæiske 
Centralbank disse.'

Or. es

Begrundelse

Der skal fastsættes en tidsfrist, inden for hvilken alle medlemsstater skal opfylde
bestemmelserne i forordningen. Den tidsfrist, der indledningsvis blev foreslået af 
Kommissionen, giver ikke medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at etablere de 
kontrolprocedurer, der er fastlagt af ECB og Kommissionen.



PR\719442DA.doc 11/12 PE405.735v01-00

DA

BEGRUNDELSE

Der er to dimensioner i forbindelse med beskyttelse af euroen: en politisk og en 
økonomisk dimension. Den økonomiske dimension er indlysende, men den politiske 
dimension spiller muligvis en større rolle. Euroen skal beskyttes som et af symbolerne 
på den europæiske identitet.

De foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, er fastlagt i 
Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001.

I henhold til forordningen har kreditinstitutter og andre institutter, der som led i deres 
virksomhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, 
pligt til at tage eurosedler og euromønter, som de ved eller har tilstrækkelige grunde til at tro 
er falske, ud af omløb, selv om der ikke henvises til forudgående og nødvendig detektering og 
identifikation. I henhold til forordningen pålægges der en indirekte forpligtelse (nemlig til at 
handle med 'fornøden omhu'), men ikke en direkte forpligtelse til at foretage kontrol. Den 
manglende henvisning til detektering og identifikation skyldes, at man på det pågældende 
tidspunkt ikke havde fastlagt den metode, der var mest effektiv med henblik på identifikation 
af falske sedler og mønter.

Efter at Kommissionen og Den Europæiske Centralbank har fastlagt de definitive procedurer 
for detektering af falske eurosedler og -mønter, er de institutter, der deltager i udlevering af 
pengesedler til offentligheden, i besiddelse af de nødvendige værktøjer til at kontrollere 
ægtheden af sedler og mønter, som de har bragt i omløb - og ændringen til forordning nr. 
1338/2001 er dermed relevant. Ændringen har bl.a. til formål at sikre, at der skelnes mellem 
de forskellige institutter, der bringer vores fælles valuta i omløb. Dels er der de store 
kreditinstitutter, finansielle, økonomiske og kommercielle organisationer og 
pengetransportvirksomheder, hvorpå den direkte forpligtelse til at kontrollere ægthed finder 
anvendelse. Hvad angår store indkøbscentre vil kravet om at kontrollere ægthed f.eks. 
medføre, at der i de fleste indkøbscentre ikke vil blive udleveret sedler og mønter, der ikke er 
kontrolleret og dermed kan være falske, via pengeautomater. Og dels er der de små 
virksomheder, der af indlysende årsager kun vil være forpligtet til at handle med 'fornøden 
omhu' - dvs. være forpligtet til at tage eurosedler og euromønter, som de ved eller har 
tilstrækkelige grunde til at tro er falske, ud af omløb. Derfor skal der fastlægges en definition 
af de institutter, som vil være forpligtet til at kontrollere ægtheden af eurosedler og -mønter, 
som de udleverer til offentligheden.

Procedurer til detektering og kontrol af ægtheden af sedler og mønter foretages ved hjælp af 
udstyr, der skal kalibreres og indstilles gennem anvendelse af både falske og ægte eurosedler 
og -mønter. Hvis analysecentrene modtager eksemplarer af falske eurosedler og -mønter, skal 
det være muligt transportere disse eksemplarer mellem kompetente nationale myndigheder og 
organer og institutioner i Den Europæiske Union.

Med henblik på at kalibrere udstyret til detektering og kontrol af ægthed skal der udleveres et 
tilstrækkeligt antal falske euro (også når disse anvendes som bevismidler i straffesager) til de 
kompetente nationale myndigheder, under hensyntagen til antallet og typen af beslaglagte 
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falske pengesedler. Det er et problematisk forslag, idet bevismidler i henhold til de fleste 
medlemsstaters strafferetlige bestemmelser skal være til rådighed i hele straffesagsforløbet.
Derfor skal der udvikles en mekanisme, hvorved de retlige myndigheder har mulighed for at 
udlevere et tilstrækkeligt antal falske eurosedler og -mønter til kontrolmyndighederne uden 
at ødelægge balancen mellem overholdelse af de grundlæggende retlige og proceduremæssige 
principper og de tekniske krav forbundet med detektering af falskmøntneri.

Et meget vigtigt aspekt er spørgsmålet om at garantere ægtheden af euroen i EU, især i de 
medlemsstater, der ikke har tiltrådt euroområdet, men som accepterer den fælles valuta i 
transaktioner. ECB's henvisning til tidsfristerne, inden for hvilke medlemsstaterne skal 
håndhæve kravet om ægthed, skal overvejes nøje. Ifølge ECB skal tidsfristerne fastsættes i 
overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt af Kommissionen og ECB, da de to 
institutioner har ansvaret for klassificeringsreglerne for kontrol af egnethed og ægthed af 
valuta. ECB's forslag vil imidlertid kun finde anvendelse på lande i euroområdet og ikke de 
øvrige medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta. For medlemsstater, der ikke 
har vedtaget den fælles valuta, skal der foretages ægthedskontrol (I) gennem anvendelse af 
foretagender med afprøvet udstyr til detektering af falskmøntneri efter udvælgelse af sedler og 
mønter og (II) gennem relevant uddannelse af kasserere. Af denne grund og for at sikre, at 
kontrolmekanismerne er effektive, er det særlig vigtigt, at forordningen indeholder en specifik 
dato for etablering af egnethedsprocedurer uden for euroområdet. Det vil være mest 
hensigtsmæssigt at fastsætte en længere tidsfrist end den tidsfrist, der indledningsvis blev 
foreslået af Kommissionen (dvs. den 31. december 2009), for at tilgodese alle involverede 
parter og gøre det muligt for alle medlemsstater (uanset om de har tiltrådt euroområdet eller 
ej) at vedtage de nødvendige mekanismer til kontrol af ægtheden af eurosedler og -mønter
inden for deres territorier.

Sidst, men ikke mindst, skal de forskellige sprogversioner af forslaget til Rådets forordning
revideres, idet ændringsforslaget - i hvert fald i den spanske version - til titlen i artikel 5 i 
forordning (EF) nr. 1338/2001 involverer en ændring af den oprindelige titel fra 'Forpligtelse 
til at videresende falske mønter til identifikation' til 'Forpligtelse til at videresende falske 
pengesedler', og idet overskriften faktisk bør ændres til 'Forpligtelse til at videresende falske 
mønter'.
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