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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). 
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 
stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu
(KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0525),

– so zreteľom na článok 123 ods. 4 Zmluvy o ES, najmä na tretiu vetu, v súlade s ktorým 
Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0431/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Malé a stredné obchodné subjekty 
nemajú dostatočné zdroje na vykonávanie 
kontrol v súlade s postupmi stanovenými 
Európskou centrálnou bankou (ECB) 
a Komisiou. Mali by byť povinné 
vynakladať náležité úsilie a sťahovať 
z obehu všetky eurobankovky 
a euromince, ktoré získali a o ktorých 
vedia alebo majú dostatočný dôvod 
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domnievať sa, že sú sfalšované.

Or. es

Odôvodnenie

Musí sa rozlišovať medzi povinnosťami malých a stredných obchodných subjektov 
a povinnosťami úverových a iných podobných inštitúcií. Zatiaľ čo od takýchto inštitúcií sa 
môže vyžadovať, aby kontrolovali pravosť eurobankoviek a euromincí v súlade s postupmi 
stanovenými ECB a Komisiou, malé a stredné obchodné subjekty nemajú dostatočné zdroje na 
to, aby vykonávali kontroly, a preto by sa od nich malo vyžadovať iba to, aby vynakladali 
náležité úsilie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Vhodné nastavenie zariadení je 
predpokladom pre kontrolu pravosti 
eurobankoviek a euromincí. Pre nastavenie 
zariadení používaných na kontrolu pravosti 
je nevyhnutné, aby na miestach, kde sa 
vykonáva testovanie, boli k dispozícii 
potrebné množstvá sfalšovaných bankoviek 
a mincí. Preto je dôležité povoliť prepravu 
falzifikátov medzi príslušnými štátnymi
orgánmi, ako aj medzi inštitúciami a 
orgánmi Európskej únie.

(3) Vhodné nastavenie zariadení je 
predpokladom pre kontrolu pravosti 
eurobankoviek a euromincí. Pre nastavenie 
zariadení používaných na kontrolu pravosti 
je nevyhnutné, aby na miestach, kde sa 
vykonáva testovanie, boli k dispozícii 
potrebné množstvá sfalšovaných bankoviek 
a mincí. Preto je nevyhnutné povoliť 
odovzdávanie a prepravu falzifikátov 
medzi príslušnými vnútroštátnymi úradmi, 
ako aj medzi inštitúciami a orgánmi 
Európskej únie.

Or. es

Odôvodnenie

Nariadenie by sa malo pozmeniť a doplniť, aby sa zohľadnila potreba povoliť odovzdávanie 
a prepravu vzoriek falošných eurobankoviek a euromincí (nech už je ich pôvod akýkoľvek).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Pravosť eur sa musí zaručiť v celej 
Európskej únii vrátane členských štátov, 
ktoré nepatria do eurozóny, a štátov, 
v ktorých sa euro používa ako mena 
transakcií.

Or. es

Odôvodnenie

Členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny, musia zaručiť pravosť eura, keď sa na ich území 
používa ako mena transakcií. Metódy ECB a Komisie na overovanie pravosti nebudú plne 
uplatniteľné na tieto členské štáty, preto sa musí navrhnúť zavedenie opatrení, ako je školenie 
pokladničného personálu na odhaľovanie falošných eur a používanie zariadení, ktoré sú 
schopné odhaliť falošnú menu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1338/2001
Článok 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1a) V článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

(da) „iné inštitúcie“ sú hospodárske 
inštitúcie alebo subjekty, ktoré vykonávajú 
triedenie a distribúciu eurobankoviek a 
euromincí pre verejnosť buď priamo 
alebo prostredníctvom bankomatov. Toto 
vymedzenie pojmu zahŕňa zmenárne, 
veľké obchodné centrá a kasína;

Or. es
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Odôvodnenie

Je potrebné rozlíšiť rôzne inštitúcie, ktoré vykonávajú triedenie a distribúciu hotovosti 
s cieľom zabezpečiť dodržiavanie povinnosti kontrolovať pravosť eurobankoviek a euromincí 
v súlade s postupmi stanovenými ECB a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1338/2001
Článok 2 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1b) V článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

(db) „malý a stredný obchodný subjekt“ je 
maloobchodník vykonávajúci činnosť 
v malom alebo strednom rozsahu určenú 
konečnému spotrebiteľovi, ktorý 
nezúčastňuje na triedení a distribúcii 
eurobankoviek a euromincí pre verejnosť, 
okrem rozmieňania a vydávania peňazí;

Or. es

Odôvodnenie

Na účely tohto nariadenia sa musia odlíšiť malé a stredné obchodné subjekty od úverových 
inštitúcií a iných orgánov manipulujúcich s hotovosťou, najmä pokiaľ ide o povinnosti 
obidvoch skupín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2001
Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Povinnosť odovzdať sfalšované 
bankovky“

(Netýka sa slovenského znenia.)

Or. es
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2001
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Na uľahčenie kontroly pravosti 
obiehajúcich euro bankoviek sa povoľuje 
preprava sfalšovaných bankoviek medzi 
príslušnými štátnymi orgánmi, ako aj 
medzi inštitúciami a orgánmi Európskej 
únie.“

„Na uľahčenie kontroly pravosti 
obiehajúcich euro bankoviek a ak to 
zhabané množstvo umožní, primerané 
množstvo falošných eurobankoviek 
(dokonca aj keď sú dôkazovým 
materiálom v trestnom konaní) sa odovzdá 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
a povolí sa ich preprava medzi 
príslušnými vnútroštátnymi úradmi, ako aj 
medzi inštitúciami a orgánmi Európskej 
únie.“

Or. es

Odôvodnenie

Na účely kalibrovania a nastavenia vybavenia na overovanie pravosti eurobankoviek sa 
musia falošné vzorky poskytnúť príslušným vnútroštátnym orgánom. To znamená, povoliť 
prepravu a odovzdávanie vzorky zhabaných falošných eur, i keď sú dôkazovým materiálom 
v trestnom konaní proti falšovateľom a iným zločincom, čo sa však musí uskutočniť  bez toho, 
aby sa narušila nevyhnutná rovnováha medzi právnymi/procesnými zásadami a technickými 
požiadavkami týkajúcimi sa odhaľovania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2001
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

‘1. Úverové inštitúcie a všetky ostatné 
inštitúcie, ktoré vykonávajú triedenie a 
distribúciu bankoviek a mincí pre 
verejnosť ako profesionálnu činnosť 
vrátane inštitúcií, ktorých činnosť 
pozostáva z výmeny bankoviek a mincí 
rôznych mien, ako sú zmenárne, sú 
povinné zabezpečiť, aby sa skontrolovala 
pravosť eurobankoviek a euromincí, ktoré 
prijali a ktoré zamýšľajú vrátiť späť do 
obehu a aby sa odhalili falzifikáty. Toto 
overovanie sa vykoná v súlade s postupmi, 
ktoré stanoví Európska centrálna banka a 
Komisia pre eurobankovky a euromince.

„1. Úverové inštitúcie, prepravcovia 
hotovosti a všetky ostatné inštitúcie, ktoré 
vykonávajú triedenie a distribúciu 
bankoviek a mincí pre verejnosť ako 
profesionálnu činnosť vrátane inštitúcií, 
ktorých činnosť pozostáva z výmeny 
bankoviek a mincí rôznych mien, ako sú 
zmenárne, sú povinné zabezpečiť, aby sa 
skontrolovala pravosť eurobankoviek a 
euromincí, ktoré prijali a ktoré zamýšľajú 
vrátiť späť do obehu a aby sa odhalili 
falzifikáty. Toto overovanie sa vykoná v 
súlade s postupmi, ktoré stanoví Európska 
centrálna banka a Komisia pre 
eurobankovky a euromince.
V členských štátoch, iných ako sú 
účastnícke členské štáty uvedené 
v nariadení (ES) č. 974/98, sa stanoví 
osobitný kontrolný postup s cieľom 
kontrolovať pravosť eurobankoviek 
a euromincí používaných v inštitúciách 
uvedených v prvom pododseku.

Inštitúcie uvedené v prvom pododseku sú 
povinné stiahnuť z obehu všetky 
eurobankovky a euromince, o ktorých 
vedia, alebo majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že sú sfalšované.
Bezodkladne ich odovzdajú príslušným 
štátnym orgánom.“

Inštitúcie uvedené v prvom pododseku 
a malé a stredné obchodné subjekty sú 
povinné stiahnuť z obehu všetky 
eurobankovky a euromince, o ktorých 
vedia, alebo majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že sú sfalšované.
Bezodkladne ich odovzdajú príslušným 
vnútroštátnym úradom.“

Or. es

Odôvodnenie

Povinnosti úverových inštitúcií a iných inštitúcií, ktoré vykonávajú triedenie a distribúciu 
eurobankoviek a euromincí sa musia odlíšiť od povinností inštitúcií, od ktorých sa môže 
žiadať iba to, aby vynaložili náležité úsilie, čo je prípadom malých a stredných obchodných 
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subjektov, ktorí si nemôžu dovoliť výdavky na získanie testovacích zariadení. Navyše sa musí 
ustanoviť postup overovania v členských štátoch, ktoré hoci nepatria do eurozóny, akceptujú 
euro ako menu transakcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2001
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) na konci odseku 3 sa dopĺňa tento 
pododsek:

b) na konci odseku 3 sa dopĺňa tento 
pododsek:

„Odchylne od prvého pododseku odseku 3 
sa musia zákony, iné právne predpisy a 
správne opatrenia na uplatnenie prvého 
pododseku odseku 1 tohto článku prijať 
najneskôr do 31. decembra 2009. Členské 
štáty o ich prijatí bezodkladne informujú 
Komisiu a Európsku centrálnu banku.“

„Odchylne od prvého pododseku odseku 3 
sa musia zákony, iné právne predpisy a 
správne opatrenia na uplatnenie prvého 
pododseku odseku 1 tohto článku prijať 
najneskôr do 31. decembra 2011. Členské 
štáty o ich prijatí bezodkladne informujú 
Komisiu a Európsku centrálnu banku.“

Or. es

Odôvodnenie

Musí sa stanoviť konečný termín, do ktorého musia členské štáty splniť ustanovenia tohto 
nariadenia. Pôvodne stanovený termín poskytuje členským štátom málo času na včasné 
prijatie postupov overovania stanovených ECB a Komisiou.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ochrana eura má dvojaký rozmer: politický a finančný. Finančný rozmer je 
samozrejmý, ale ten politický hrá možno dôležitejšiu úlohu. Euro ako jeden zo symbolov 
európskej identity treba chrániť.

Opatrenia na ochranu eurobankoviek a euromincí proti falšovaniu sú stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001.

V tomto nariadení sa navrhuje, aby úverové a iné inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na triedení a 
distribúcii hotovosti pre verejnosť, sťahovali z obehu všetky eurobankovky alebo euromince, 
o ktorých vedia, alebo majú dostatočný dôvod domnievať sa, že sú sfalšované, ale neuvádza 
sa tu predchádzajúca nevyhnutná povinnosť ich odhaľovania a identifikácie. Inými slovami 
nariadenie ukladá implicitnú povinnosť (konkrétne vynakladať náležité úsilie) ale nie priamu 



PE405.735v01-00 12/13 PR\719442SK.doc

SK

povinnosť vykonávať kontroly. Nedostatok odkazov na povinnosti identifikácie možno 
pripísať skutočnosti, že vtedy neexistoval jednotný názor na to, ktoré metódy sú najúčinnejšie 
na identifikáciu falošných bankoviek a mincí vo veľkom rozsahu.  

Teraz, keď Komisia a Európska centrálna banka stanovili definitívne postupy na odhaľovanie 
falošných eurobankoviek a euromincí, majú inštitúcie, ktoré vykonávajú distribúciu hotovosti 
pre verejnosť, potrebné nástroje na vykonávanie overovania bankoviek a mincí, ktoré 
uvádzajú do obehu, čo je dôvod, ktorý oprávňuje zmenu a doplnenie nariadenia 1338/2001.
Táto zmena a doplnenie by okrem iného mala umožniť potrebné rozlíšenie medzi rôznymi 
typmi inštitúcií, ktoré uvádzajú našu spoločnú menu do obehu. Na jednej strane veľké 
úverové, finančné, hospodárske, obchodné organizácie a organizácie na prepravu peňazí, na 
ktoré by sa uplatňovala priama povinnosť vykonávať overovanie pravosti. V osobitnom 
prípade veľkých obchodných centier by požiadavka vykonávať overovanie pravosti zabránila 
tomu, aby centrá distribuovali prostredníctvom ich bankomatov bankovky a mince, ktoré 
neboli kontrolované, a preto by mohli byť falošné. Na druhej strane malé obchodné subjekty, 
ktoré by z jasných dôvodov boli povinné iba vynakladať náležité úsilie, to znamená sťahovať 
všetky eurobankovky a euromince, o ktorých vedia, alebo majú dostatočný dôvod domnievať 
sa, že sú sfalšované. Preto sa bude musieť vypracovať definícia inštitúcií, ktoré budú povinné 
kontrolovať pravosť eurobankoviek a euromincí, ktoré poskytujú verejnosti.

Odhaľovanie a overovanie pravosti bankoviek a mincí sa bude vykonávať prostredníctvom 
zariadení, ktoré musia byť kalibrované a nastavené používaním falošných i pravých eur. Ak 
kontrolné strediská potrebujú vzorky falošných eur, musí byť možné tieto vzorky prepravovať 
medzi príslušnými vnútroštátnymi úradmi a európskymi orgánmi a inštitúciami.  

Na účely kalibrovania zariadení na overovanie pravosti a odhaľovanie sa musí príslušným 
vnútroštátnym úradom poskytnúť dostatočné množstvo vzoriek falošných eur (i keď sú 
dôkazovým materiálom v trestnom konaní), ak to množstvo zhabaných bankoviek a mincí 
umožní. Ide o zložitý návrh, keďže podľa právnych predpisov väčšiny členských štátov v 
oblasti trestného stíhania musia byť všetky dôkazy spojené s trestným konaním k dispozícii 
počas celého konania. Je preto potrebné navrhnúť mechanizmus, ktorý súdnym orgánom 
umožní dodať dostatočné množstvo falošných eurobankoviek a euromincí overovacím 
orgánom bez toho, aby sa narušila rovnováha medzi dodržiavaním základných 
právnych/procesných zásad a technickými požiadavkami týkajúcimi sa odhaľovania
sfalšovanej meny.

Veľmi dôležitá je otázka zabezpečenia pravosti eura v celej EÚ, najmä v členských štátoch, 
ktoré nepatria do eurozóny, ale akceptujú jednotnú menu na účely transakcií. Je potrebné 
väčšmi sa zamyslieť nad odkazom ECB k časovým vymedzeniam, v rámci ktorých musia 
členské štáty uviesť do platnosti požiadavku overovania pravosti. Z hľadiska ECB by sa 
časové vymedzenia mali stanoviť v súlade s postupmi určenými Komisiou a samotnou ECB, 
keďže tieto dve inštitúcie sú zodpovedné za pravidlá klasifikácie týkajúce sa kontrol 
vhodnosti a kontrol pravosti meny. Návrh ECB by však platil len pre krajiny eurozóny, a nie 
pre ostatné členské štáty, v ktorých euro nie je oficiálnou menou. V prípade členských štátov, 
ktoré neprijali jednotnú menu, by sa kontroly pravosti mohli vykonávať (I) používaním zo 
strany inštitúcií overených zariadení schopných odhaliť falzifikáty pri výbere bankoviek 
a mincí a (II) zabezpečením vhodných školení pre pokladničný personál. Z tohto dôvodu a na 
zabezpečenie účinných kontrolných mechanizmov je mimoriadne dôležité, aby nariadenie 
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obsahovalo presný dátum, od ktorého sa postupy overovania pravosti budú uplatňovať mimo 
eurozóny. Najlepšie by bolo stanoviť neskorší termín, než pôvodne navrhla Komisia (t. j. 
31. decembra 2009), ktorý by vyhovoval všetkým zúčastneným stranám a umožnil by 
členským štátom (či už patria do eurozóny alebo nie) prijať potrebné mechanizmy na 
overovanie pravosti eura na ich území.

Na záver, rôzne jazykové verzie návrhu nariadenia Rady sa budú musieť zrevidovať, keďže –
aspoň v španielskej verzii – navrhnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh k názvu článku 5 
nariadenia (ES) 1338/2001 zahŕňa zmenu pôvodného názvu Povinnosť odoslať sfalšované 
mince na identifikáciu na Povinnosť odoslať sfalšované bankovky, zatiaľ čo v skutočnosti 
by sa mal zmeniť takto Povinnosť odoslať sfalšované mince.
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