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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Procedura de aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse a fi corectate în vederea elaborării textului final 
(de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva 
falsificării
(COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0525),

– având în vedere articolul 123 alineatul (4) din Tratatul CE, în special cea de-a treia teză în 
temeiul căreia a fost consultat de către Consiliu (C6-0431/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul 
Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice 
în mod substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi 
Comisiei.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Text propus de către Comisie Amendament

(2a)Operatorii comerciali mici şi mijlocii 
nu dispun de suficiente resurse în vederea 
efectuării de controale în conformitate cu 
procedurile stabilite de Banca Centrală 
Europeană (BCE)şi de către Comisie. 
Aceştia trebuie să acţioneze cu toată 
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diligenţa necesară, retrăgând din 
circulaţie toate bancnotele şi monedele 
euro pe care le-au primit şi despre care 
ştiu sau au suficiente motive să creadă că 
sunt false.

Or. es

Justificare

Es necesario distinguir las obligaciones que podrán asumir los pequeños y medianos 
comercios de las que podrán ejecutar las entidades de crédito y la demás entidades 
relacionadas. Mientras que las últimas podrán asumir la obligación de verificar la 
autenticidad de los billetes y monedas de euro conforme a los procedimientos previstos por el 
BCE y la Comisión, los pequeños y medianos comercios no disponen de los medios 
necesarios para ello, motivo por el que sólo se les podría exigir una obligación de obrar con 
la "diligencia debida".

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Text propus de către Comisie Amendament

(3) Reglarea corespunzătoare a 
echipamentului reprezintă o condiţie 
prealabilă a verificării autenticităţii 
bancnotelor şi monedelor euro. În vederea 
reglării echipamentului utilizat pentru 
verificarea autenticităţii, este esenţială 
disponibilitatea cantităţilor necesare de 
bancnote şi monede falsificate la locurile 
de efectuare a verificărilor. În consecinţă, 
este importantă autorizarea transportului 
falsurilor între autorităţile naţionale 
competente, precum şi între acestea şi 
instituţiile şi organismele Uniunii 
Europene.

(3) Reglarea corespunzătoare a 
echipamentului reprezintă o condiţie 
prealabilă a verificării autenticităţii 
bancnotelor şi monedelor euro. În vederea 
reglării echipamentului utilizat pentru 
verificarea autenticităţii, este esenţială 
disponibilitatea cantităţilor necesare de 
bancnote şi monede falsificate la locurile 
de efectuare a verificărilor. În consecinţă, 
este necesară autorizarea livrării şi a 
transportului falsurilor între autorităţile 
naţionale competente, precum şi între 
acestea şi instituţiile şi organismele Uniunii 
Europene.

Or. es

Justificare

La modificación del Reglamento debe contemplar la necesidad de entregar, fuera cual fuera 
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su procedencia, los ejemplares de billetes y monedas de euro falsos y autorizar su transporte.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Text propus de către Comisie Amendament

(3a) Autenticitatea euro trebuie garantată 
în cadrul Uniunii Europene, inclusiv în 
statele membre care nu aparţin zonei euro 
şi în statele în care euro este folosit ca 
monedă de schimb.

Or. es

Justificare

Los Estados miembros no pertenecientes a la zona euro deben garantizar la autenticidad 
del euro cuando éste circule en su territorio como moneda de transacción. Los métodos de 
autentificación del BCE y de la Comisión no les serán íntegramente aplicable, por lo que, 
en consecuencia, debe proponerse la aplicación de métodos tales como la formación del 
personal de caja para la detección de euros falsos y la utilización de maquinas testadas 
capaces de detectar la moneda falsa.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1338/2001
Articolul 2 – litera da (nouă)

Text propus de către Comisie Amendament

(-1a) La articolul 2 se adaugă următoarea 
literă:

(da) „alte instituţii” înseamnă  instituţiile 
economice sau agenţii care participă la 
sortarea şi  distribuirea către public a 
bancnotelor şi monedelor euro, fie direct, 
fie prin intermediul bancomatelor. 
Această definiţie include birourile de 
schimb, complexele comerciale de mari 
dimensiuni, precum şi cazinourile;
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Or. es

Justificare

Es preciso distinguir las diferentes entidades que participan en la manipulación y 
distribución de moneda efectiva al objeto de exigir el cumplimiento de la obligación de 
verificar la autenticidad de los billetes y monedas de euro según los procedimientos 
establecidos por el BCE y la Comisión.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1338/2001
Articolul 2 – litera db (nouă)

Text propus de către Comisie Amendament

(-1b) La articolul 2 se adaugă următoarea 
literă:

„Operatorii comerciali mici şi mijlocii” 
înseamnă operatorii care practică 
comerţul cu amănuntul,  care îşi 
desfăşoară activitatea în sedii mici sau 
mijlocii şi care servesc consumatorul 
final, neparticipând  la sortarea şi 
distribuirea către public a bancnotelor şi 
monedelor euro în alt mod decât în cadrul 
operaţiilor curente care consistă în 
operaţia de rutină de înmânare a restului; 

Or. es

Justificare

A los efectos de la presente regulación es preciso distinguir al pequeño y mediano comercio 
de las entidades de crédito y otras entidades relacionadas con la manipulación de moneda 
corriente, especialmente en lo que atañe a las obligaciones de unos y otros.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1338/2001
Articolul 4 – titlu

Text propus de către Comisie Amendament

„Obligaţia de a transmite bancnotele
falsificate”;

„Obligaţia de a transmite monedele
falsificate”;

Or. es

Justificare

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.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1338/2001
Articolul 4 – alineatul 2

Text propus de către Comisie Amendament

„În scopul facilitării controlului 
autenticităţii bancnotelor euro aflate în 
circulaţie, se permite transportul 
bancnotelor falsificate între autorităţile 
naţionale competente, precum şi între 
acestea şi instituţiile şi organismele Uniunii 
Europene.”

„În scopul facilitării controlului 
autenticităţii bancnotelor euro aflate în 
circulaţie şi atunci când cantitatea 
confiscată permite acest lucru, bancnotele 
euro falsificate sunt remise, în număr 
corespunzător, organelor naţionale 
competente, chiar dacă acestea constituie 
probe în cadrul unei proceduri penale, iar 
transportul acestora între autorităţile 
naţionale competente, precum şi între 
acestea şi instituţiile şi organismele Uniunii 
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Europene este permis.”

Or. es

Justificare

A los efectos de la calibración y ajuste de las maquinas de autentificación de billetes de euro 
es necesario proporcionar ejemplares falsos 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.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1338/2001
Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de către Comisie Amendament

'1. Instituţiile de credit, precum şi orice altă 
instituţie care participă cu titlu profesional 
la sortarea şi distribuirea către public a 
bancnotelor şi monedelor, inclusiv 
instituţiile a căror activitate constă în 
schimbarea bancnotelor sau monedelor în 
diferite devize, cum sunt birourile de 
schimb, au obligaţia de a asigura 
verificarea autenticităţii bancnotele şi 
monedele euro pe care le-au primit şi pe 
care intenţionează să le repună în 
circulaţie, precum şi detectarea falsurilor. 
Această verificare va fi efectuată în 
conformitate cu procedurile stabilite de 
Banca Centrală Europeană şi de Comisie 
pentru bancnotele şi respectiv, monedele 
euro.

'1. Instituţiile de credit, transportatorii de 
numerar, precum şi orice altă instituţie 
care participă cu titlu profesional la 
sortarea şi distribuirea către public a 
bancnotelor şi monedelor, inclusiv 
instituţiile a căror activitate constă în 
schimbarea bancnotelor sau monedelor în 
diferite devize, cum sunt birourile de 
schimb, au obligaţia de a asigura 
verificarea autenticităţii bancnotele şi 
monedele euro pe care le-au primit şi pe 
care intenţionează să le repună în 
circulaţie, precum şi detectarea falsurilor. 
Această verificare va fi efectuată în 
conformitate cu procedurile stabilite de 
Banca Centrală Europeană şi de Comisie 
pentru bancnotele şi respectiv, monedele 
euro.
În alte state membre decât statele 
participante menţionate în Regulamentul 
(CE) nr.974/98, este prevăzută recurgerea 
la o procedură de control în vederea 
verificării autenticităţii bancnotelor şi 
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monedelor euro utilizate de instituţiile 
menţionate la  primul paragraf.

Instituţiile menţionate la primul paragraf au 
obligaţia de a retrage din circulaţie toate 
bancnotele şi monedele euro pe care le-au 
primit despre care ştiu sau au motive 
suficiente să considere că sunt falsificate. 
Acestea le predau de îndată către 
autorităţile naţionale competente.”

Instituţiile menţionate la primul paragraf şi 
operatorii comerciali mici şi mijlocii au 
obligaţia de a retrage din circulaţie toate 
bancnotele şi monedele euro pe care le-au 
primit despre care ştiu sau au motive 
suficiente să considere că sunt falsificate. 
Acestea le predau de îndată către 
autorităţile naţionale competente.”

Or. es

Justificare

Es preciso distinguir las obligaciones que competen a las entidades de crédito y demás 
entidades relacionadas con la manipulación y entrega de billetes y monedas de euro, de 
aquellas otras a las que sólo se le podría exigir una obligación de obrar con la diligencia 
debida, como es el caso del pequeño y mediano comercio al no poder afrontar los gastos que 
supondría adquirir las maquinas de verificación. Además debe establecerse un procedimiento 
de verificación en aquellos Estados miembros que, sin pertenecer al espacio euro, aceptan 
euros como moneda de transacción.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1338/2001
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de către Comisie Amendament

b) la sfârşitul alineatului (3) se adaugă 
următorul paragraf:

b) la sfârşitul alineatului (3) se adaugă 
următorul paragraf:

„Prin derogare de la dispoziţiile primului 
paragraf al alineatului (3), actele cu putere 
de lege şi actele administrative necesare 
pentru punerea în aplicare a primului 
paragraf al alineatului (1) din prezentul 
articol se adoptă cel târziu până la până la 
31 decembrie 2009. Statele membre 
informează de îndată Comisiei şi Băncii 
Centrale Europene cu privire la acestea.

„Prin derogare de la dispoziţiile primului 
paragraf al alineatului (3), actele cu putere 
de lege şi actele administrative necesare 
pentru punerea în aplicare a primului 
paragraf al alineatului (1) din prezentul 
articol se adoptă cel târziu până la 31 
decembrie 2011.  Statele membre 
informează de îndată Comisiei şi Băncii 
Centrale Europene cu privire la acestea.

Or. es
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Justificare

Es preciso fijar un plazo para que todos los Estados miembros cumplan las prescripciones 
contenidas en la presente regulación. El plazo propuesto inicialmente por la Comisión deja 
poco margen de maniobra a los Estados miembros para adoptar a tiempo los procedimientos 
de verificación establecidos por el BCE y la propia Comisión.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Protection of the euro has a dual dimension: political and financial. The financial 
dimension is obvious but the political one perhaps plays a more significant role. As one 
of the symbols of European identity, the euro needs to be protected.

The measures required in order to protect euro notes and coins against counterfeiting are laid 
down in Council Regulation (EC) No 1338/2001 of 28 June 2001.

In that Regulation it is proposed that credit institutions and other establishments involved in 
the sorting and distribution to the public of cash should withdraw from circulation any euro 
notes or coins which they know or have sufficient reason to believe to be counterfeit, although 
no reference is made to the prior and necessary task of detection and identification. In other 
words the Regulation imposes an implicit obligation (namely, to act with ‘due diligence’) but 
not a direct obligation to carry out checks. The lack of reference to identification tasks is 
attributable to the fact that, at the time, there was no agreement on what were the most 
effective methods for the large-scale identification of false notes and coins.  

Now that the Commission and the European Central Bank have laid down the definitive 
procedures for the detection of false euro notes and coins, establishments involved in the 
distribution of cash to the public have the tools they need in order to perform the task of 
authentifying the notes and coins which they put into circulation - the reason which justifies 
the amendment made to Regulation 1338/2001. Amongst other things that amendment should 
enable the necessary distinction to be made between the various types of establishment which 
place our common currency into circulation. On the one hand there are the major credit, 
financial, economic, commercial and cash-transport organisations to which the direct 
obligation to carry out authentification would apply. In the particular case of large shopping 
complexes the requirement to carry out authentification would prevent most complexes from 
distributing via their automatic cash dispensers notes and coins which have not been checked 
and may as a consequence be false. On the other hand there would be small traders who for 
obvious reasons would be required only to proceed with ‘due diligence’ - i.e. to withdraw any 
euro notes and coins which they know or have sufficient reason to believe to be counterfeit.
Hence a definition of the establishments which will be obliged to check the authenticity of the 
euro note and coins which they deliver to the public will have to drawn up.

Procedures for the detection and authentification of notes and coins are carried out by means 
of equipment which has to be calibrated and adjusted through the use of both false and 
genuine examples of euros. If control centres are to be supplied with examples of false euros, 
it must be possible for those examples to be transported between the competent national 
authorities and between EU bodies and institutions.  

For the purpose of calibrating authentification and detection equipment, an adequate number 
of examples of false euros (even when these constitute evidence in criminal procedures) must 
be delivered to the competent national authorities, provided that the quantity of notes and 
coins seized so permits. This is a complex proposal owing to the fact that under most of the 
Member States’ laws on criminal prosecution, all the evidence relating to criminal 
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proceedings must be available for the entire duration of those proceedings. Hence a 
mechanism must be devised which will enable the judicial authorities to supply an adequate 
number of false euro notes and coins to the verification authorities without destroying the 
balance between the observance of basic legal/procedural principles and the technical 
requirements relating to the detection of counterfeit currency.

A matter of particular importance is the question of guaranteeing the authenticity of the 
euro throughout the EU, particularly in the Member States which do not belong to the 
euro area but which accept the single currency for transaction purposes. Much thought 
should be given to the ECB’s reference to the timescales within which the Member 
States must enforce the authentification requirement. From the ECB’s point of view the 
timescales should be laid down in accordance with the procedures specified by the 
Commission and the ECB itself, since those two institutions are responsible for the 
classification rules relating both to suitability checks and to the checks on currency 
authenticity. However, the ECB proposal would be applicable only in the euro area 
countries and not in the other Member States in which the euro is not the official 
currency. In the case of Member States which have not adopted the single currency, 
authenticity checks could be carried out (I) through the use by establishments of tested 
equipment capable of detecting counterfeits when notes and coins are being selected and 
(II) by providing suitable training for cashiers. For this reason and in order to ensure 
that control mechanisms are effective, it is particularly important that the Regulation 
should contain a specific date with effect from which authentification procedures will be 
applied outside the euro area. The best thing would be to set a longer deadline that the 
one initially proposed by the Commission (i.e. 31 December 2009), so as to satisfy all the 
parties involved and to enable all the Member States (whether they belong to the euro area or 
not) to adopt the mechanisms needed for the purpose of verifying the authenticity of the euro 
within their territory.

Lastly, the various language versions of the proposal for a Council Regulation will have to be 
revised, since - at least in the Spanish version - the proposed amendment to the title of Article 
5 of Regulation (EC) 1338/2001 involves changing the original title ‘Obligation to transmit 
counterfeit coins for identification’ to ‘Obligation to transmit counterfeit notes’, when in 
fact the title should be changed to ‘Obligation to transmit counterfeit coins’.
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