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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma bendroji 

pozicija
*** Pritarimo procedūra

visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 107, 161 ir 
300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma
***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)

balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma bendroji 

pozicija
***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. Parlamento 
išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 
1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo
(COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0525),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 123 straipsnio 4 dalį, ypač į jos trečiąjį sakinį, pagal kurį 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0431/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Smulkūs ir vidutinio dydžio 
prekybininkai neturi pakankamų išteklių, 
kad galėtų atlikti patikrinimus, 
atsižvelgiant į Europos centrinio banko 
(ECB) ir Komisijos nustatytą tvarką. Iš jų 
turėtų būti reikalaujama deramų 
pastangų pašalinant iš apyvartos gautus 
euro banknotus ir monetas, kurie, jų 
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turimomis žiniomis arba pagrįstu 
manymu, yra padirbti.

Or. es

Pagrindimas

Reikia atskirti prievoles, priskirtinas smulkiems ir vidutinio dydžio prekiautojams, ir 
prievoles, kurių turi laikytis kredito įstaigos ir kitos panašios įstaigos. Nors gali būti 
reikalaujama, kad tokios įstaigos atliktų euro banknotų ir monetų autentiškumo tikrinimą, 
laikantis ECB ir Komisijos nustatytos tvarkos, smulkūs ir vidutinio dydžio prekybininkai 
neturi tam būtinų išteklių, todėl iš jų turėtų būti reikalaujama tik „pastangų“.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Atliekant euro banknotų ir monetų 
autentiškumo tikrinimą, pirmiausia reikia 
atitinkamai sureguliuoti tam naudojamą 
įrangą. Siekiant sureguliuoti autentiškumo 
tikrinimo įrangą, bandymų atlikimo vietose 
būtina turėti pakankamai padirbtų 
banknotų ir monetų. Todėl svarbu leisti 
gabenti padirbtus pinigus tarp 
kompetentingų nacionalinių institucijų ir 
Europos Sąjungos institucijų bei įstaigų.

(3) Atliekant euro banknotų ir monetų 
autentiškumo tikrinimą, pirmiausia reikia 
atitinkamai sureguliuoti tam naudojamą 
įrangą. Siekiant sureguliuoti autentiškumo 
tikrinimo įrangą, bandymų atlikimo vietose 
būtina turėti pakankamai padirbtų 
banknotų ir monetų. Todėl būtina leisti 
pristatyti ir gabenti padirbtus pinigus tarp 
kompetentingų nacionalinių institucijų ir 
Europos Sąjungos institucijų bei įstaigų

Or. es

Pagrindimas

Reglamentą reikėtų iš dalies pakeisti, atsižvelgiant į tai, kad turi būti pristatomi padirbtų euro 
banknotų ir monetų pavyzdžiai (nesvarbu, kokios jie kilmės), ir reikia leisti jų gabenimą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Visoje Europos Sąjungoje turi būti 
užtikrintas eurų autentiškumas, įskaitant 
tas valstybes nares, kurios nepriklauso
euro zonai, ir tas, kuriose eurai 
naudojami kaip sandorių valiuta. 

Or. es

Pagrindimas

Valstybės narės, kurios nėra euro zonoje, privalo užtikrinti euro autentiškumą, kai jis 
naudojamas jų teritorijoje kaip sandorių valiuta. ECB ir Komisijos autentifikavimo būdai 
nebus visiškai taikomi tose valstybėse narėse, todėl reikia pasiūlyti taikyti tokius būdus, kaip 
kasininkų mokymas nustatyti padirbtus eurus ir įrangos, galinčios nustatyti padirbtą valiutą, 
naudojimas. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
2 straipsnio da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2 straipsnyje pridedama ši raidė:

(da) „kitos įstaigos“ reiškia ekonomines 
institucijas ar atstovus, kurie tiesiogiai ar 
naudodami pinigų rūšiavimo mašinas 
verčiasi euro banknotų ir monetų 
tvarkymu ir platinimu visuomenei. Šis 
apibrėžimas apima valiutos keityklas, 
didelius prekybos centrus ir kazino. 

Or. es
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Pagrindimas

Reikia išskirti įvairias institucijas, kurios verčiasi pinigų tvarkymu ir platinimu, kad būtų 
užtikrintas prievolės patirtinti euro banknotų ir monetų autentiškumą vykdymas, laikantis 
ECB ir Komisijos nustatytos tvarkos.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
2 straipsnio db punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) 2 straipsnyje pridedama ši raidė:

(de) „smulkus ir vidutinio dydžio 
prekybininkas“ reiškia mažmenininką, 
veikiantį mažose ar vidutinio dydžio 
patalpose ir teikiantį paslaugas 
galutiniam vartotojui, kuris nesiverčia 
euro banknotų ir monetų tvarkymu ir 
platinimu visuomenei, išskyrus įprastą 
smulkių pinigų tvarkymą; 

Or. es

Pagrindimas

Šiame reglamente smulkius ir vidutinio dydžio prekybininkus reikia atskirti nuo kredito 
įstaigų ir kitų įstaigų, kurios verčiasi pinigų tvarkymu, ypač tiek, kiek tai susiję su šių dviejų 
kategorijų prievolėmis. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Prievolė perduoti padirbtus banknotus“ „Prievolė perduoti padirbtas monetas“

Or. es
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Siekiant palengvinti apyvartoje esančių 
euro banknotų autentiškumo kontrolę, 
padirbtus banknotus leidžiama gabenti 
tarp kompetentingų nacionalinių institucijų 
ir ES institucijų bei įstaigų.“

„Siekiant palengvinti apyvartoje esančių 
euro banknotų autentiškumo kontrolę ir kai 
tai įmanoma, atsižvelgiant į turimą kiekį, 
atitinkamas padirbtų euro banknotų (net 
kai jie yra įrodymai baudžiamojoje byloje) 
kiekis perduodamas kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms ir leidžiama 
juos gabenti tarp kompetentingų 
nacionalinių institucijų ir ES institucijų bei 
įstaigų.“

Or. es

Pagrindimas

Kompetentingos nacionalinės institucijos turi gauti padirbtų eurų pavyzdžių, kad galėtų 
patikrinti ir sureguliuoti euro banknotų autentiškumo tikrinimo įrangą. Tai reiškia, kad reikia 
leisti gabenti ir pristatyti gautus padirbtų pinigų pavyzdžius, net jei jie yra įrodymai 
baudžiamosiose bylose, iškeltose padirbinėtojams ir kitiems nusikaltėliams – nors tai reikia 
padaryti nesugriaunant būtinos pusiausvyros tarp teisinių / procedūrinių principų ir techninių 
reikalavimų, susijusių su nustatymu.  
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Kredito įstaigos ir visos kitos įstaigos, 
kurių profesinė veikla yra banknotų ir 
monetų tvarkymas ir platinimas 
visuomenei, įskaitant tas, kurių veiklą 
sudaro įvairių valiutų banknotų ir monetų 
keitimas, pavyzdžiui, valiutos keityklos, 
įpareigojamos atlikti gautų ir į apyvartą 
ketinamų grąžinti euro banknotų bei 
monetų autentiškumo tikrinimą ir nustatyti 
padirbtus pinigus. Šis tikrinimas atliekamas 
laikantis Europos centrinio banko ir 
Komisijos nustatomų atitinkamai euro 
banknotams ir monetoms taikomų 
procedūrų.

„1. Kredito įstaigos, pinigų vežėjai ir visos 
kitos įstaigos, kurių profesinė veikla yra 
banknotų ir monetų tvarkymas ir 
platinimas visuomenei, įskaitant tas, kurių 
veiklą sudaro įvairių valiutų banknotų ir 
monetų keitimas, pavyzdžiui, valiutos 
keityklos, įpareigojamos atlikti gautų ir į 
apyvartą ketinamų grąžinti euro banknotų 
bei monetų autentiškumo tikrinimą ir 
nustatyti padirbtus pinigus. Šis tikrinimas 
atliekamas laikantis Europos centrinio 
banko ir Komisijos nustatomų atitinkamai 
euro banknotams ir monetoms taikomų 
procedūrų.

Siekiant patikrinti pirmojoje dalyje
minimų įstaigų naudojamų euro 
banknotų ir monetų autentiškumą, 
valstybėse narėse, kurios nėra 
dalyvaujančios valstybės narės, nurodytos 
Reglamento (EB) Nr. 974/98, nustatoma 
speciali kontrolės procedūra. 

Pirmoje pastraipoje minimos įstaigos 
privalo pašalinti iš apyvartos gautus euro 
banknotus ir monetas, kurie šių įstaigų 
turimomis žiniomis arba pagrįstu manymu 
yra padirbti.“

Pirmoje pastraipoje minimos įstaigos ir
smulkūs ir vidutinio dydžio prekybininkai
privalo pašalinti iš apyvartos gautus euro 
banknotus ir monetas, kurie šių įstaigų 
turimomis žiniomis arba pagrįstu manymu 
yra padirbti.“

Or. es

Pagrindimas

Kredito įstaigų ir kitų įstaigų, kurios verčiasi euro banknotų ir monetų tvarkymu ir platinimu, 
prievoles reikia skirti nuo prievolių tokių institucijų, kurios taikomas tik deramų pastangų 
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reikalavimas – t. y. smulkiems ir vidutinio dydžio prekybininkams, kurie negali padengti 
bandymų mašinų įsigijimo išlaidų. Be to, valstybėse narėse, kurios nėra euro zonoje, bet 
kuriose leidžiama naudoti eurus kaip sandorių valiutą, turi būti nustatyta patikrinimo 
procedūra. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 3 dalies pabaigoje pridedama ši 
pastraipa:

(b) 3 dalies pabaigoje pridedama ši 
pastraipa:

„Nukrypstant nuo 3 dalies pirmos 
pastraipos, šio straipsnio 1 dalies pirmai 
pastraipai įgyvendinti reikalingi įstatymai 
ir kiti teisės aktai priimami ne vėliau kaip 
2009 m. gruodžio 31 d. Valstybės narės 
apie juos nedelsdamos praneša Komisijai ir 
Europos centriniam bankui.“

„Nukrypstant nuo 3 dalies pirmos 
pastraipos, šio straipsnio 1 dalies pirmai 
pastraipai įgyvendinti reikalingi įstatymai 
ir kiti teisės aktai priimami ne vėliau kaip 
2011 m. gruodžio 31 d. Valstybės narės 
apie juos nedelsdamos praneša Komisijai ir 
Europos centriniam bankui.“

Or. es

Pagrindimas
Reikia nustatyti terminą, nuo kurio visos valstybės narės privalės laikytis šio reglamento. 
Pirminis Komisijos pasiūlytas terminas palieka valstybėms narėms mažai galimybių tinkamu 
laiku patvirtinti ECB ir Komisijos nustatytas patikrinimo procedūras.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Euro apsauga apima du aspektus – politinį ir finansinį. Finansinis aspektas yra aiškus, 
bet politinis yra galbūt netgi svarbesnis. Vienam iš Europos tapatybės simbolių – eurui 
reikia apsaugos. 

2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1338/2001 nustatomos priemonės, 
būtinos euro banknotų ir monetų apsaugai nuo padirbinėjimo. 

Tame reglamente siūloma, kad kredito įstaigos ir kitos įstaigos, kurios verčiasi pinigų ir 
monetų tvarkymu ir platinimu visuomenei, turėtų pašalinti iš apyvartos gautus euro banknotus 
ir monetas, kurie, šių įstaigų turimomis žiniomis arba pagrįstu manymu, yra padirbti, bet 
pirminė ir būtina užduotis nustatyti ir identifikuoti padirbtus pinigus neminima. Kitaip tariant, 
reglamente nustatoma netiesioginė prievolė (t. y. „deramų pastangų“ reikalavimas), bet 
nenustatoma tiesioginė prievolė atlikti patikrinimus. Identifikavimo užduotis neminima dėl to, 
kad tuo metu nebuvo pasiekta sutarimo, kurie būdai yra veiksmingiausi plataus masto 
padirbtų banknotų ir monetų identifikavimui.

Komisijai ir Europos centriniam bankui įtvirtinus apibrėžtas procedūras, pagal kurias 
nustatomi padirbti euro banknotai ir monetos, įstaigos, kurios verčiasi pinigų ir monetų 
tvarkymu ir platinimu visuomenei, turi reikiamas priemones, siekiant autentifikuoti banknotus 
ir monetas, kurias jos išleidžia į apyvartą – dėl šios priežasties reikia iš dalies pakeisti 
Reglamentą Nr. 1338/2001. Be kitų dalykų, šis pakeitimas iš dalies turėtų atskirti skirtingas 
rūšis įstaigų, kurios išleidžia į apyvartą valiutą. Viena vertus, yra didelių kredito, finansinių, 
ekonominių, komercinių ir pinigų vežimo organizacijų, kurioms taikoma tiesioginė prievolė 
atlikti autentifikavimą. Konkrečiu didelių prekybos kompleksų atveju, reikalavimas atlikti 
autentifikavimą užkirstų kelią didžiajai daliai prekybos kompleksų per savo automatinius 
pinigų išdavimo automatus platinti banknotus ir monetas, kurie nebuvo patikrinti ir dėl to gali 
būti padirbti. Kita vertus, yra smulkių prekybininkų, kuriems dėl akivaizdžių priežasčių būtų 
taikomas tik „deramų pastangų“ reikalavimas – t. y. pašalinti iš apyvartos visus euro 
banknotus ir monetas, kurie, jų turimomis žiniomis arba esant pakankamam pagrindui, yra 
vertinami kaip padirbti. Taigi, reikės nustatyti įstaigų, turinčių prievolę patikrinti euro 
banknotų ir monetų, kurias jie teikia visuomenei, apibrėžimą.

Banknotų ir monetų nustatymo ir autentifikavimo procedūros atliekamos įranga, kurią reikia 
patikrinti ir sureguliuoti, naudojant padirbtus ir tikrus euro pavyzdžius. Jei kontrolės centrams 
tiekiami padirbtų eurų pavyzdžiai, turi būti galima šiuos pavyzdžius gabenti tarp 
kompetentingų nacionalinių institucijų ir ES institucijų bei įstaigų.

Siekiant patikrinti autentifikavimo ir nustatymo įrangą, reikia pristatyti kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms atitinkamą kiekį padirbtų eurų pavyzdžių (net jei jie yra įrodymai 
baudžiamosiose bylose), jeigu paimtų banknotų ir monetų kiekis yra pakankamas. Tai yra 
sudėtingas pasiūlymas, nes daugelio valstybių narių baudžiamojo persekiojimo įstatymai 
nustato, kad visi įrodymai, susiję su baudžiamąja byla, turi būti pasiekiami viso proceso metu. 
Taigi reikia atrasti būdą, kuris leistų teisminėms institucijoms tiekti atitinkamą kiekį
padirbtų euro banknotų ir monetų patvirtinančioms institucijoms, nesugriaunant pusiausvyros 
tarp pagrindinių teisinių / procedūrinių principų laikymosi ir techninių reikalavimų, susijusių 
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su padirbtos valiutos nustatymu. 
Ypač svarbus yra klausimas dėl euro autentiškumo užtikrinimo ES, visų pirma valstybėse 
narėse, kurios nėra euro zonoje, bet kurios pripažįsta bendrą sandorių valiutą. Reikia gerai 
pagalvoti apie ECB paminėtus terminus, per kuriuos valstybės narės privalo įgyvendinti 
autentifikavimo reikalavimą. ECB požiūriu, terminus reikėtų nustatyti atsižvelgiant į 
Komisijos ir ECB nurodytas procedūras, nes šios dvi institucijos yra atsakingos už 
klasifikavimo taisykles, susijusias tiek su tinkamumo patikrinimais, tiek su valiutos 
autentiškumu. Tačiau ECB pasiūlymas būtų taikomas tik euro zonos valstybėms, o ne kitoms 
valstybėms narėms, kuriose euras nėra oficialioji valiuta. Tuo atveju kai valstybės narės nėra 
priėmusios bendros valiutos, autentiškumo patikrinimus galima atlikti: (I) įstaigoms naudojant 
išbandytą įrangą, kuria galima nustatyti padirbtus pinigus, renkant banknotus ir monetas ir (II) 
tinkamai apmokant kasininkus. Dėl šios priežasties, siekiant užtikrinti kontrolės mechanizmų 
veiksmingumą, yra ypač svarbu, kad Reglamente būtų nustatyta konkreti data, nuo kurios 
autentifikavimo procedūros bus taikomos už euro zonos ribų. Geriausia būtų nustatyti ilgesnį 
terminą nei Komisijos iš pradžių pasiūlytas (t. y. 2009 m. gruodžio 31 d.), kad visos šalys 
būtų patenkintos ir valstybės narės turėtų galimybę (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra euro 
zonoje) patvirtinti mechanizmus, reikalingus siekiant tikrinti euro autentiškumą jų teritorijoje. 

Galiausiai reikės peržvelgti Tarybos reglamento pasiūlymo redakcijas įvairiomis kalbomis, 
nes – bent jau redakcijoje ispanų kalba – siūlomas Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 5 
straipsnio pavadinimo pakeitimas apima originalaus pavadinimo „Prievolė perduoti 
padirbtas monetas identifikavimui“ pakeitimą pavadinimu „Prievolė perduoti padirbtus 
banknotus“, nors iš tiesų pavadinimas turėtų būti pakeistas pavadinimu „Prievolė perduoti 
padirbtas monetas“.
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