
PR\719442HU.doc PE405.735v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

2007/0192(CNS)

17.4.2008

*
JELENTÉSTERVEZET
az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések 
megállapításáról szóló 1338/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra



PE405.735v01-00 2/14 PR\719442HU.doc

Külső fordítás

HU

PR_CNS_art51am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége
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*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
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(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.



PR\719442HU.doc 3/14 PE405.735v01-00

Külső fordítás

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................12



PE405.735v01-00 4/14 PR\719442HU.doc

Külső fordítás

HU



PR\719442HU.doc 5/14 PE405.735v01-00

Külső fordítás

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 
1338/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0525),

– tekintettel a Szerződés 123. cikkének (4) bekezdésére, és különösen annak harmadik 
mondatára, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0431/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Gazdasági 
és Monetáris Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-
Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kis és közepes méretű kereskedők 
nem rendelkeznek elégséges forrásokkal 
ahhoz, hogy ellenőrzéseket végezzenek az 
Európai Központi Bank (EKB) és a 
Bizottság által megállapított eljárásokkal 
összhangban. Őket a kellő gondossággal 
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történő cselekvésre kell kötelezni azzal, 
hogy kivonják a forgalomból azokat az 
általuk elfogadott euróbankjegyeket és 
euróérméket, amelyekről tudják vagy 
alapos okkal feltételezik, hogy hamisak.

Or. es

Indokolás

Különbséget kell tenni a kis és közepes méretű kereskedőkre, valamint a hitel- és más hasonló 
intézményekre háruló kötelezettségek között. Míg az ilyen intézmények kötelezhetők arra, hogy 
az EKB és a Bizottság által megállapított eljárásokkal összhangban ellenőrizzék az
euróbankjegyek és -érmék hitelességét, a kis és közepes méretű kereskedők nem rendelkeznek 
az ehhez szükséges forrásokkal, ami miatt csak arra szabad őket kötelezni, hogy kellő 
gondossággal járjanak el.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az euróbankjegyek és euróérmék 
hitelességi vizsgálatának előfeltétele a 
berendezések megfelelő beállítása. A 
hitelesség ellenőrzésére használt 
berendezések beállítása érdekében 
alapvetően fontos, hogy megfelelő 
mennyiségű hamis bankjegy és érme álljon 
rendelkezésre az ellenőrzések helyszínein. 
Ezért fontos a hamisítványok szállítását 
engedélyezni a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságok, valamint az EU 
intézményei és testületei között. 

(3) Az euróbankjegyek és euróérmék 
hitelességi vizsgálatának előfeltétele a 
berendezések megfelelő beállítása. A 
hitelesség ellenőrzésére használt 
berendezések beállítása érdekében 
alapvetően fontos, hogy megfelelő 
mennyiségű hamis bankjegy és érme álljon 
rendelkezésre az ellenőrzések helyszínein. 
Ezért szükséges a hamisítványok átadását 
és szállítását engedélyezni a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságok, valamint az 
EU intézményei és testületei között. 

Or. es

Indokolás

A rendeletet módosítani kell annak érdekében, hogy az figyelembe vegye a (bármilyen 
eredetű) hamis euróbankjegyek és -érmék mintái átadásának és azok szállítása 
engedélyezésének szükségességét.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az eurók hitelességét az Európai 
Unió teljes egészében garantálni kell, 
beleértve azokat a tagállamokat is, 
amelyek nem tartoznak az euróövezethez 
és azokat is, amelyekben az eurót ügyleti 
valutaként használják.

Or. es

Indokolás

Az euróövezethez nem tartozó tagállamoknak garantálniuk kell az euro hitelességét, amikor 
azt területükön ügyleti valutaként használják. Az EKB és a Bizottság hitelesítési módszereit 
nem kell majd teljes körűen alkalmazni ezekre a tagállamokra, ami miatt javasolni kell az 
olyan módszerek alkalmazását, mint például a pénztárosok képzése a hamis eurók 
felderítésére és a hamis valuta felderítésére alkalmas berendezés használatára.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – -1 a pont (új)
1338/2001/EK rendelet
2 cikk - d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:

da) „egyéb intézmények”: euróbankjegyek 
és -érmék a nyilvánosság számára – akár 
közvetlenül, akár készpénzkiadó 
automatákon keresztül – történő 
kezelésével és újraforgalmazásával 
foglalkozó bármely gazdasági intézmény 
vagy ügynök. Ez a fogalommeghatározás 
magában foglalja a pénzváltókat, a 
nagyobb bevásárlóközpontokat és a 
kaszinókat is;
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Or. es

Indokolás

A készpénz kezelésével és újraforgalmazásával foglalkozó különböző intézmények között 
különbséget kell tenni annak biztosítása céljából, hogy betartsák az euróbankjegyek és -érmék
hitelességének az EKB és a Bizottság által megállapított eljárásokkal összhangban történő 
ellenőrzési kötelezettségét.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – -1 b pont (új)
1338/2001/EK rendelet
2 cikk – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:

de) „kis és közepes méretű kereskedő”: kis 
vagy közepes méretű helyiségben működő 
és a végső fogyasztó számára szolgáltatást 
nyújtó kiskereskedő, aki – a váltópénz 
rutinszerű átadásán kívül – nem vesz részt 
euróbankjegyek és -érmék nyilvánosság 
számára történő kezelésében és 
újraforgalmazásában;

Or. es

Indokolás

E rendelet alkalmazásában a kis és közepes méretű kereskedők, valamint a hitelintézetek és a 
készpénz kezelésével foglalkozó egyéb szervek között különbséget kell tenni, különösen ami a 
két kategóriára háruló kötelezettségeket illeti.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – a pont
1338/2001/EK rendelet
4 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A hamis bankjegyek átadására vonatkozó 
kötelezettség”

„A hamis érmék átadására vonatkozó 
kötelezettség”

Or. es

Indokolás

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.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b pont
1338/2001/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A forgalomban lévő euróbankjegyek 
hitelességének ellenőrzését elősegítendő a 
hamis bankjegyek szállítása megengedett a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok, 
valamint az EU intézményei és testületei 
között.”

„A forgalomban lévő euróbankjegyek 
hitelességének ellenőrzését elősegítendő,
és amennyiben a lefoglalt mennyiség ezt 
lehetővé teszi, megfelelő számú hamis
euróbankjegyet (még akkor is, ha ezek 
büntetőeljárásban bizonyítékot képeznek) 
át kell adni a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti szerveknek, és ezek szállítása 
megengedett a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságok, valamint az EU 
intézményei és testületei között.”

Or. es
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Indokolás

Az euróbankjegyek hitelesítésére szolgáló berendezések kalibrálása és beállítása céljából 
hamis mintákat kell a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok számára átadni. Ez a 
lefoglalt hamis minták átadásának és szállításának engedélyezését jelenti, még akkor is, ha 
azok a hamisítók és más bűnözők ellen indult büntetőeljárásokban bizonyítékot képeznek, 
jóllehet ezt a jogi/eljárásjogi elvek és a felderítéssel kapcsolatos technikai követelmények 
közötti, szükséges egyensúly megzavarása nélkül kell végezni.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont – a pont
1338/2001/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(1) A hitelintézetek és a szakmai 
tevékenységként bankjegyek és érmék 
kezelésével és újraforgalmazásával 
foglalkozó egyéb intézmények – beleértve 
az olyan intézményeket is, amelyek 
tevékenysége különböző devizák 
bankjegyeinek vagy érméinek átváltásából 
áll, így például a pénzváltóhelyeket –, 
kötelesek biztosítani az általuk elfogadott 
és a forgalomba visszahelyezni kívánt 
euróbankjegyek és euróérmék 
hitelességének ellenőrzését, illetve a 
hamisítványok felderítését. Ezt az 
ellenőrzést az Európai Központi Bank és a 
Bizottság által a bankjegyekkel és 
euróérmékkel kapcsolatban előírt 
eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani.

„(1) A hitelintézetek, készpénzszállítók és 
a szakmai tevékenységként bankjegyek és 
érmék kezelésével és újraforgalmazásával 
foglalkozó egyéb intézmények – beleértve 
az olyan intézményeket is, amelyek 
tevékenysége különböző devizák 
bankjegyeinek vagy érméinek átváltásából 
áll, így például a pénzváltóhelyeket –, 
kötelesek biztosítani az általuk elfogadott 
és a forgalomba visszahelyezni kívánt 
euróbankjegyek és euróérmék 
hitelességének ellenőrzését, illetve a 
hamisítványok felderítését. Ezt az 
ellenőrzést az Európai Központi Bank és a 
Bizottság által a bankjegyekkel és 
euróérmékkel kapcsolatban előírt 
eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani.
A 974/98/EK rendeletben felsorolt részt 
vevő tagállamokon kívüli tagállamokban 
különleges ellenőrzési eljárást állapítanak 
meg az első albekezdésben említett 
létesítmények által használt 
euróbankjegyek és -érmék hitelességének 
ellenőrzése céljából.

Az első albekezdésben említett 
intézmények kötelesek kivonni a 
forgalomból azokat az általuk elfogadott 
euróbankjegyeket és euróérméket, 

Az első albekezdésben említett 
intézmények, valamint kis és közepes 
méretű kereskedők kötelesek kivonni a 
forgalomból azokat az általuk elfogadott 
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amelyekről tudják vagy alapos okkal 
feltételezik, hogy hamisak. Ezeket 
haladéktalanul átadják a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságoknak.”

euróbankjegyeket és euróérméket, 
amelyekről tudják vagy alapos okkal 
feltételezik, hogy hamisak. Ezeket 
haladéktalanul átadják a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságoknak.”

Or. es

Indokolás

A hitelintézetekre és az euróbankjegyek és -érmék kezelésével és újraforgalmazásával 
foglalkozó egyéb intézményekre háruló kötelezettségeket meg kell különböztetni az olyan 
intézményekre háruló kötelezettségektől, amelyektől csak az követelhető meg, hogy kellő 
gondossággal járjanak el – ez a helyzet a kis és közepes méretű kereskedőkkel is, akik nem 
engedhetik meg maguknak a vizsgálóberendezések megvásárlását. Ezen túlmenően ellenőrzési 
eljárást kell megállapítani azokban a tagállamokban, amelyek jóllehet nem tartoznak az 
euróövezethez, az eurót ügyleti valutaként mégis elfogadják.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont – b pont
1338/2001/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A 3. bekezdés végére a következő 
albekezdést kell beilleszteni:

b) A 3. bekezdés végére a következő 
albekezdést kell beilleszteni:

„A (3) bekezdés első albekezdésétől 
eltérően, az e cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése alkalmazása érdekében 
szükséges törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket legkésőbb 
2009. december 31-éig el kell fogadni.” 
Erről haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot és az Európai Központi 
Bankot.”

„A (3) bekezdés első albekezdésétől 
eltérően, az e cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése alkalmazása érdekében 
szükséges törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket legkésőbb 
2011. december 31-éig el kell fogadni.” 
Erről haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot és az Európai Központi 
Bankot.”

Or. es

Indokolás
Olyan határidőt kell megállapítani, amelyen belül valamennyi tagállamot köteleznek az e 
rendeletben szereplő rendelkezések teljesítésére. A Bizottság által kezdetben javasolt határidő
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a tagállamok számára kevés hatókört hagy arra, hogy időben fogadják el az EKB és maga a 
Bizottság által megállapított ellenőrzési eljárásokat.

INDOKOLÁS

Az euro védelme kettős dimenzióval bír: politikaival és pénzügyivel. A pénzügyi 
dimenzió nyilvánvaló, a politikai azonban talán még fontosabb szerepet játszik. Az 
európai önazonosság egyik szimbólumaként az eurót védeni kell. 

Az euróbankjegyek és -érmék hamisítással szembeni védelme érdekében szükséges 
intézkedéseket a 2001. június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendelet állapítja meg. 

Az említett rendeletben azt javasolják, hogy a hitelintézeteknek és a készpénz nyilvánosság 
számára történő kezelésével és újraforgalmazásával foglalkozó egyéb intézményeknek ki kell 
vonniuk a forgalomból bármely olyan euróbankjegyet vagy -érmét, amelyekről tudják vagy 
alapos okkal feltételezik, hogy hamisak, jóllehet nem történik utalás a felderítés és azonosítás 
előzetes és szükséges feladatára. Más szóval: a rendelet implicit kötelezettséget (nevezetesen 
a „kellő gondossággal” való eljárást), de nem az ellenőrzések elvégzésére irányuló közvetlen 
kötelezettséget ír elő. Az azonosítással kapcsolatos feladatokra való hivatkozás hiánya annak 
tudható be, hogy akkoriban nem volt megállapodás arra vonatkozóan, hogy melyek a 
leghatékonyabb módszerek a hamis bankjegyek és érmék nagyszabású azonosítására.

Most, hogy a Bizottság és az Európai Központi Bank megállapította a hamis euróbankjegyek 
és -érmék felderítésére irányuló végleges eljárásokat, a készpénz nyilvánosság számára 
történő kezelésével és újraforgalmazásával foglalkozó intézmények rendelkeznek az általuk 
forgalomba hozott bankjegyek és érmék hitelesítésével kapcsolatos feladat elvégzéséhez 
szükséges eszközökkel, és ez indokolja az 1338/2001/EK rendeletben eszközölt 
módosításokat. Az említett módosításnak többek között lehetővé kell tennie a közös 
valutánkat forgalomba hozó különböző típusú intézmények közötti, szükségszerű 
megkülönböztetést. Egyrészről vannak a nagyobb hitel-, pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi és 
pénzszállító szervezetek, amelyekre vonatkozna a hitelesítés elvégzésére irányuló közvetlen 
kötelezettség. A nagyobb bevásárlóközpontok különleges esetében a hitelesítés elvégzésére 
irányuló követelmény a legtöbb bevásárlóközpontot megakadályozná abban, hogy 
bankautomatáikon keresztül forgalmazzák újra azokat a bankjegyeket és érméket, amelyeket 
nem ellenőriztek, és amelyek következésképpen hamisak is lehetnek. Másfelől volnának 
olyan kiskereskedők, akiktől – nyilvánvaló okok miatt – csak azt lehetne megkövetelni, hogy 
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„kellő gondossággal” járjanak el, azaz hogy vonjanak ki bármely olyan euróbankjegyet és -
érmét, amelyekről tudják vagy alapos okkal feltételezik, hogy hamisak. Így ki kell dolgozni 
azon intézmények fogalmának meghatározását, amelyek az általuk a nyilvánosság számára 
kiadott euróbankjegyek és -érmék hitelességének ellenőrzésére kötelesek.

A bankjegyek és érmék felderítésére és hitelesítésére szolgáló eljárásokat olyan 
berendezésekkel végzik, amelyeket mind a hamis, mind pedig a valódi euró mintáinak 
használatán keresztül kell kalibrálni és beállítani. Ha az ellenőrzőközpontok számára hamis 
eurómintákat biztosítanak, akkor lehetővé kell azt is tenni, hogy a mintákat a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságok között, valamint az uniós szervek és intézmények között 
szállítsák.  

A hitelesítő és felderítő berendezés kalibrálása céljából megfelelő számú hamis eurómintát 
kell a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok részére leszállítani (még akkor is, ha ezek 
büntetőeljárásban bizonyítékot képeznek), feltéve, hogy ezt a lefoglalt bankjegyek és érmék 
mennyisége lehetővé teszi. Ez összetett javaslat annak köszönhetően, hogy a büntetőeljárásról 
szóló legtöbb tagállami törvény értelmében a büntetőeljáráshoz kapcsolódó valamennyi 
bizonyítéknak az eljárás teljes időtartama alatt rendelkezésre kell állnia. Ezért egy olyan 
mechanizmust kell kidolgozni, amely lehetővé fogja tenni az igazságügyi hatóságok számára,
hogy anélkül biztosíthassanak a hitelesítő hatóságok részére megfelelő számú hamis 
euróbankjegyet és -érmét, hogy megsértenék a jogi/eljárásjogi elvek betartása és a hamis 
valuta felderítésével kapcsolatos technikai követelmények közötti egyensúlyt.

Különös jelentőséggel bír annak kérdése, hogy EU egész területén történő garantálják az euro 
hitelességét, különösen azon tagállamokban, amelyek nem tartoznak az euróövezetbe, de 
amelyek ügyleti célokból elfogadják az egységes valutát. Alaposan meg kell fontolni az EKB-
nak az olyan időskálákra történő hivatkozását, amelyeken belül a tagállamoknak végre kell 
hajtaniuk a hitelesítési követelményt. Az EKB szerint az időskálákat a Bizottság és maga az 
EKB által meghatározott eljárásokkal összhangban kell megállapítani, mivel e két intézmény 
felelős mind a megfelelőségi ellenőrzésekre, mind pedig a valuta hitelességének 
ellenőrzéseire vonatkozó besorolási szabályokért. Az EKB javaslatát azonban csak az 
euróövezetbe tartozó országokban kellene alkalmazni, a többi olyan tagállamban pedig nem, 
ahol nem az euro a hivatalos valuta. Azon tagállamok esetében, amelyek nem fogadták el az 
egységes valutát, a hitelességi ellenőrzéseket a következőképpen lehetne elvégezni: I. olyan 
kipróbált berendezéseknek a létesítmények általi használatával, amely berendezések a 
bankjegyek és érmék kiválogatásakor képesek a hamisítványok felderítésére; és II. a 
pénztárosok számára megfelelő képzés biztosításával. Emiatt, valamint az ellenőrzési 
mechanizmusok hatékonyságának biztosítása érdekében különösen fontos, hogy a rendelet 
tartalmazzon egy meghatározott időpontot, amelytől kezdve a hitelesítési eljárásokat az 
euróövezeten kívül alkalmazni fogják. A legjobb az lenne, ha a Bizottság által kezdetben 
javasoltnál (2009. december 31.) hosszabb határidőt határoznának meg, hogy valamennyi 
érintett félnek eleget tegyenek, és hogy lehetővé váljon valamennyi tagállam számára 
(függetlenül attól, hogy az euróövezethez tartoznak-e vagy sem) a területükön lévő euro 
hitelességének ellenőrzése céljából szükséges mechanizmusok elfogadása.

Végül pedig a felül kell majd vizsgálni a tanácsi rendeletre irányuló javaslat különféle nyelvi 
változatait, mivel legalábbis a spanyol nyelvi változatban az 1338/2001/EK rendelet 5. 
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cikkének címéhez javasolt módosítás az eredeti címnek – „A hamis érmék azonosítás 
céljából történő átadására vonatkozó kötelezettség”– a következőre történő módosítását 
tartalmazza: „A hamis bankjegyek átadására vonatkozó kötelezettség”, amikor a címet 
valójában a következőre kellene módosítani: „A hamis érmék átadására vonatkozó 
kötelezettség”.
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