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PR_CNS_art51am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.



PR\719442SL.doc 3/13 PE405.735v01-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5

OBRAZLOŽITEV................................................................................................................12



PE405.735v01-00 4/13 PR\719442SL.doc

SL



PR\719442SL.doc 5/13 PE405.735v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, 
potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem
(KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0525),

– ob upoštevanju člena 123(4) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0431/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe o 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Mali in srednje veliki trgovci nimajo 
dovolj sredstev, da bi izvajali preverjanje v 
skladu postopki, ki sta jih določili 
Evropska centralna banka in Komisija. 
Od njih bi bilo treba zahtevati, naj 
ravnajo z vso potrebno skrbnostjo, tako da 
umaknejo iz obtoka vse eurobankovce in 
eurokovance, ki so jih prejeli in za katere 
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vedo ali imajo zadostne razloge, da 
domnevajo, da so ponarejeni.

Or. es

Obrazložitev

Razlikovati je treba med obveznostmi, ki so dolžnost malih in srednje velikih trgovcev, ter 
tistimi, ki so dolžnost kreditnih in drugih podobnih institucij. Medtem ko se lahko od teh 
institucij zahteva preverjanje pristnosti eurobankovcev in eurokovancev v skladu s postopki, 
ki sta jih določili Evropska centralna banka in Komisija, mali in srednje veliki trgovci za kaj 
takšnega nimajo dovolj sredstev, zato bi bilo treba od njih zahtevati le, naj ravnajo z vso 
potrebno skrbnostjo.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ustrezna prilagoditev opreme je 
predpogoj za preverjanje pristnosti 
eurobankovcev in eurokovancev. Za 
prilagoditev opreme, ki se uporablja za 
preverjanje pristnosti, je bistvenega 
pomena, da so na krajih, kjer se izvaja 
preverjanje, na voljo ustrezne količine 
ponarejenih bankovcev in kovancev. Zato 
je pomembno, da se dovoli prevoz 
ponaredkov med pristojnimi nacionalnimi 
organi ter institucijami in organi Evropske 
unije.

(3) Ustrezna prilagoditev opreme je 
predpogoj za preverjanje pristnosti 
eurobankovcev in eurokovancev. Za 
prilagoditev opreme, ki se uporablja za 
preverjanje pristnosti, je bistvenega 
pomena, da so na krajih, kjer se izvaja 
preverjanje, na voljo ustrezne količine 
ponarejenih bankovcev in kovancev. Zato 
je nujno, da se dovoli predaja in prevoz 
ponaredkov med pristojnimi nacionalnimi 
organi ter institucijami in organi Evropske 
unije. 

Or. es

Obrazložitev

Uredbo bi bilo treba spremeniti, da bi se upoštevala potreba po odobritvi predaje in prevoza
primerkov ponarejenih eurobankovcev in eurokovancev (ne glede na njihovo poreklo).
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Pristnost eurobankovcev in 
eurokovancev je treba zagotavljati po 
celotni Evropski uniji, tudi v državah 
članicah, ki niso v območju eura, in v 
tistih, v katerih se euro uporablja kot 
valuta za transakcije.

Or. es

Obrazložitev

Države članice, ki niso v območju eura, morajo zagotavljati pristnost eura, če se ta na 
njihovem ozemlju uporablja kot valuta za transakcije. Za te države članice se metode 
Evropske centralne banke in Komisije za preverjanje pristnosti ne bodo uporabljale v celoti, 
zato je treba predlagati uporabo metod, kot sta usposabljanje blagajniškega osebja za 
prepoznavanje ponarejenih eurov in uporaba opreme, ki omogoča prepoznavanje ponarejene 
valute.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka –1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1338/2001
Člen 2 - točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Členu 2 se doda naslednja točka:

(da) „druge institucije“ pomeni vse 
gospodarske institucije ali subjekte, ki 
opravljajo razvrščanje eurobankovcev in 
eurokovancev ter njihovo distribucijo v 
javnosti, bodisi neposredno ali prek 
bankomatov. Ta opredelitev vključuje 
menjalnice, večja nakupovalna središča in 
igralnice;
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Or. es

Obrazložitev

Razne ustanove, ki opravljajo razvrščanje in distribucijo gotovine, je treba razlikovati, da se 
zagotovi izpolnjevanje obveznosti preverjanja pristnosti eurobankovcev in eurokovancev v 
skladu s postopki, ki sta jih določili Evropska centralna banka in Komisija.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka –1 b (novo)
Uredba (ES) št. 1338/2001
Člen 2 - točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) Členu 2 se doda naslednja točka:

(de) „mali in srednje veliki trgovci“ 
pomeni trgovce, ki poslujejo v majhnih ali 
srednje velikih objektih in ponujajo 
storitve končnemu potrošniku, ki ni 
vključen v razvrščanje eurobankovcev in 
eurokovancev ter njihovo distribucijo v 
javnosti, razen vsakdanjega plačevanja z 
gotovino; 

Or. es

Obrazložitev

Za namene te uredbe je treba razlikovati male in srednje velike trgovce od kreditnih institucij 
in drugih organov, ki sodelujejo pri rokovanju z gotovino, zlasti kar zadeva obveznosti, ki 
veljajo za obe kategoriji.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 1 – točka a
Uredba (ES) št. 1338/2001
Člen 4 - naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Obveznost prenosa ponarejenih 
bankovcev“; 

„Obveznost prenosa ponarejenih 
kovancev“;

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 1338/2001
Člen 4 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Zaradi olajševanja preverjanja pristnosti 
eurobankovcev, ki so v obtoku, je treba 
dovoliti prevoz ponarejenih bankovcev 
med pristojnimi nacionalnimi organi ter 
institucijami in organi Evropske unije.“

„Zaradi olajševanja preverjanja pristnosti 
eurobankovcev, ki so v obtoku, in če 
zasežena količina to dovoljuje, se ustrezno 
število ponarejenih eurobankovcev (tudi v 
primerih, ko ti predstavljajo dokazno 
gradivo v kazenskih postopkih) preda 
pristojnim nacionalnim organom in se 
dovoli prevoz ponarejenih bankovcev med 
pristojnimi nacionalnimi organi ter 
institucijami in organi Evropske unije.“

Or. es

Obrazložitev

Za kalibracijo in prilagajanje opreme za preverjanje pristnosti eurobankovcev je treba 
nacionalnim organom dostaviti primere ponaredkov. To pomeni odobritev prevoza in predaje 
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primerkov zaseženih ponaredkov, četudi ti predstavljajo dokazno gradivo v kazenskih 
postopkih proti ponarejevalcem in drugim storilcem kaznivih dejanj – čeprav je treba to 
opraviti, ne da se pri tem poruši zahtevano ravnotežje med pravnimi/postopkovnimi načeli in 
tehničnimi zahtevami, povezanimi z odkrivanjem ponaredkov.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 1338/2001
Člen 6 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1. Kreditne institucije in katere koli druge 
ustanove, ki opravljajo razvrščanje 
bankovcev in kovancev ter njihovo 
distribucijo v javnosti kot poklicno 
dejavnost, vključno z ustanovami, katerih 
dejavnost vključuje menjavo bankovcev in 
kovancev različnih valut, kot so 
menjalnice, morajo zagotoviti, da se 
preveri pristnost eurobankovcev in 
eurokovancev, ki so jih prejeli in jih 
nameravajo dati ponovno v obtok, ter da se 
odkrijejo ponaredki. To preverjanje se 
izvaja v skladu s postopki, ki jih za 
eurobankovce določi Evropska centralna 
banka in za eurokovance Evropska 
komisija.

‘1. Kreditne institucije, prevozniki denarja 
in katere koli druge ustanove, ki opravljajo 
razvrščanje bankovcev in kovancev ter 
njihovo distribucijo v javnosti kot poklicno 
dejavnost, vključno z ustanovami, katerih 
dejavnost vključuje menjavo bankovcev in 
kovancev različnih valut, kot so 
menjalnice, morajo zagotoviti, da se 
preveri pristnost eurobankovcev in 
eurokovancev, ki so jih prejeli in jih 
nameravajo dati ponovno v obtok, ter da se 
odkrijejo ponaredki. To preverjanje se 
izvaja v skladu s postopki, ki jih za 
eurobankovce določi Evropska centralna 
banka in za eurokovance Evropska 
komisija.
V državah članicah, ki niso sodelujoče 
države članice, naštete v Uredbi (ES) št. 
974/98, se določi poseben nadzorni 
postopek za preverjanje pristnosti 
eurobankovcev in eurokovancev, ki ga 
uporabljajo institucije iz prvega 
pododstavka.

Institucije iz prvega pododstavka morajo iz 
obtoka umakniti vse eurobankovce in 
eurokovance, ki so jih prejele in za katere 
vedo ali imajo zadostne razloge, da 
domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce in 
kovance takoj predajo pristojnim 
nacionalnim organom.“ 

Institucije iz prvega pododstavka ter mali 
in srednje veliki trgovci morajo iz obtoka 
umakniti vse eurobankovce in 
eurokovance, ki so jih prejele in za katere 
vedo ali imajo zadostne razloge, da 
domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce in 
kovance takoj predajo pristojnim 
nacionalnim organom.“ 
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Or. es

Obrazložitev

Obveznosti kreditnih institucij in drugih institucij, ki opravljajo razvrščanje in distribucijo 
eurobankovcev in eurokovancev, je treba razlikovati od obveznosti institucij, od katerih je 
mogoče zahtevati le, naj ravnajo z vso potrebno skrbnostjo – to je primer malih in srednje 
velikih trgovcev, ki si ne bi mogli privoščiti stroška nakupa naprav za preverjanje. Poleg tega 
je treba oblikovati postopek preverjanja v državah članicah, ki sprejemajo euro kot valuto za 
transakcije, čeprav same niso v območju eura.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 1338/2001
Člen 6 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na koncu odstavka 3 se doda naslednji 
pododstavek:

(b) na koncu odstavka 3 se doda naslednji 
pododstavek:

„Z odstopanjem od prvega pododstavka 
odstavka 3 se zakoni, uredbe in upravne 
določbe za uporabo prvega pododstavka 
odstavka 1 tega člena sprejmejo najpozneje 
do 31. decembra 2009. Države članice o 
tem nemudoma obvestijo Komisijo in 
Evropsko centralno banko.“

„Z odstopanjem od prvega pododstavka 
odstavka 3 se zakoni, uredbe in upravne 
določbe za uporabo prvega pododstavka 
odstavka 1 tega člena sprejmejo najpozneje 
do 31. decembra 2011. Države članice o 
tem nemudoma obvestijo Komisijo in 
Evropsko centralno banko.“

Or. es

Obrazložitev

Določiti je treba rok, v katerem bodo morale vse države članice izpolnjevati določbe te 
uredbe. Rok, ki ga je sprva predlagala Komisija, državam članicam pušča malo manevrskega 
prostora za pravočasno sprejetje postopkov preverjanja, ki sta jih določili Evropska centralna 
banka in Komisija.
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OBRAZLOŽITEV

Zaščita eura ima dve razsežnosti: politično in finančno. Finančna razsežnost je očitna, 
vendar ima tista politična nemara pomembnejšo vlogo. Euro je treba zaščitit kot enega 
izmed simbolov evropske identitete. 

Ukrepi, potrebni za zaščito eurobankovcev in eurokovancev pred ponarejanjem, so določeni v 
Uredbi Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001. 

V tej uredbi se predlaga, da bi morale kreditne institucije in druge ustanove, ki opravljajo 
razvrščanje gotovine in njeno distribucijo v javnosti, iz obtoka umakniti vse eurobankovce in 
eurokovance za katere vedo ali imajo zadostne razloge, da domnevajo, da so ponarejeni, pri 
tem pa ni navedena poprejšnja in nujna naloga odkrivanja in prepoznavanja. Z drugimi 
besedami, uredba nalaga implicitno obveznost (namreč, ravnanje z vso potrebno skrbnostjo), 
ne pa neposredne obveznosti opravljanja preverjanj. Odsotnost navedbe o nalogi 
prepoznavanja je mogoče pripisati dejstvu, da v tistem času ni obstajal dogovor o tem, kateri 
so najučinkovitejši načini za prepoznavanje ponarejenih bankovcev in kovancev v velikem 
obsegu. 

Sedaj, ko sta Komisija in Evropska centralna banka dokončno določili postopke za 
prepoznavanje ponarejenih eurobankovcev in eurokovancev, imajo ustanove, ki opravljajo 
distribucijo gotovine v javnosti, potrebna orodja za izvajanje naloge prepoznavanja pristnosti 
bankovcev in kovancev, katere dajejo v obtok – zaradi tega je predlog spremembe 
uredbe 1338/2001 utemeljen. Ta predlog spremembe bi moral med drugim omogočiti 
razlikovanje med različnimi vrstami ustanov, ki dajejo v obtok našo skupno valuto. Na eni 
strani gre za velike kreditne, finančne, gospodarske in trgovinske organizacije ter organizacije 
za prevoz denarja, za katere bi veljala neposredna obveznost, da opravljajo preverjanje 
pristnosti. V posebnem primeru velikih nakupovalnih središč bi zahteva po opravljanju 
preverjanja pristnosti preprečila, da večina središč prek svojih bankomatov daje v obtok 
bankovce in kovance, ki niso bili preverjeni in zato utegnejo biti ponarejeni. Na drugi strani bi 
bili mali trgovci, od katerih bi zaradi očitnih razlogov zahtevali le, naj ravnajo z vso potrebno 
skrbnostjo – tj., da umaknejo iz obtoka vse eurobankovce in eurokovance, za katere vedo ali 
imajo zadostne razloge, da domnevajo, da so ponarejeni. Odtod bo treba izpeljati opredelitev 
ustanov, za katere bo veljala obveznost preverjanja pristnosti eurobankovcev in 
eurokovancev, ki jih dajejo javnosti.

Postopki za prepoznavanje in ugotavljanje pristnosti bankovcev in kovancev se izvajajo z 
opremo, ki jo je treba kalibrirati in prilagajati z uporabo tako ponarejenih kot pristnih 
primerkov eura. Če naj se nadzornim središčem dostavljajo primerki ponarejenih eurov, mora 
biti omogočen prenos teh primerkov med pristojnimi nacionalnimi organi ter med 
institucijami in organi Evropske unije.  

Za kalibracijo opreme za preverjanje pristnosti in odkrivanje ponaredkov je treba pristojnim 
nacionalnim organom predati ustrezno število primerkov ponarejenih eurov (tudi v primerih, 
ko ti predstavljajo dokazno gradivo v kazenskih postopkih), pod pogojem, da zasežena 
količina bankovcev in kovancev to dovoljuje. To je zapleten predlog zaradi dejstva, da 
zakonodaja o kazenskem postopku v večini držav članic določa, da mora biti vse dokazno 
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gradivo, povezano s kazenskim postopkom, na voljo ves čas trajanja tega postopka. Zato je 
treba oblikovati mehanizem, ki bo pravosodnim organom omogočal, da dostavijo ustrezno 
število ponarejenih eurobankovcev in eurokovancev organom za preverjanje pristnosti, ne da 
bi porušili ravnotežje med izpolnjevanjem temeljnih pravnih/postopkovnih načel ter 
tehničnimi zahtevami, povezanimi z odkrivanjem ponarejene valute.

Še posebej pomembno je vprašanje zagotavljanja pristnosti eura po celotni EU, zlasti v 
državah članicah, ki niso v območju eura, vendar za transakcijske namene sprejemajo skupno 
valuto. Temeljito bi bilo treba razmisliti o sklicevanju Evropske centralne banke na časovni 
okvir, v katerem bi države članice morale izvršiti obveznost po ugotavljanju pristnosti. S 
stališča Evropske centralne banke bi bilo treba časovni okvir določiti v skladu s postopki, ki 
jih podrobneje opredelita Komisija in sama banka, saj sta ti dve instituciji odgovorni za 
pravila za razvrščanje, ki se nanašajo tako na preverjanje ustreznosti kot na preverjanje 
pristnosti valute. Predlog Evropske centralne banke pa bi bilo mogoče uporabljati le v državah 
območja eura in ne v drugih državah članicah, v katerih euro ni uradna valuta. Preverjanje 
pristnosti bi se v primeru držav članic, ki niso prevzele skupne valute, lahko opravljalo (I) z 
uporabo ustanov z opremo za preverjanje, ki lahko prepozna ponaredke pri izbiranju 
bankovcev in kovancev, ter (II) z zagotavljanjem primernega usposabljanja za blagajniško 
osebje. Zaradi tega in da se zagotovi učinkovitost nadzornih mehanizmov je še posebej 
pomembno, da uredba vsebuje določen datum, s katerim bi se začeli uporabljati postopki 
preverjanja pristnosti izven območja eura. Najbolje bi bilo določiti daljši rok od tistega, ki ga 
je prvotno predlagala Komisija (tj. 31. december 2009), da bi zadovoljili vse vpletene strani in 
omogočili vsem državam članicam (bodisi, da te so v območju eura, ali ne) sprejetje 
mehanizmov, potrebnih za preverjanje pristnosti eura na njihovem ozemlju.

Nazadnje bo treba revidirati nekatere jezikovne različice predloga uredbe Sveta, saj – vsaj pri 
španski različici – predlagani predlog spremembe naslova člena 5 Uredbe (ES) št. 1338/2001 
vključuje spremembo izvirnega naslova „Obveznost prenosa ponarejenih kovancev za 
prepoznavanje“ v „Obveznost prenosa ponarejenih bankovcev“, dejansko pa bi bilo treba 
naslov spremeniti v „Obveznost prenosa ponarejenih kovancev“.
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