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PR_CNS_art51am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om 
fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning
(KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0525),

– med beaktande av artikel 123.4 i EG-fördraget, särskilt den tredje meningen i enlighet 
med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0431/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den småskaliga och medelstora 
handeln har inte tillräckliga resurser för 
att kunna utföra kontroller i enlighet med 
de förfaranden som Europeiska 
centralbanken och kommissionen 
fastställt. Dessa handlares skyldighet 
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borde vara att iaktta tillbörlig vaksamhet 
och ta alla eurosedlar och euromynt ur 
omlopp som de mottagit och som de vet 
eller har tillräckliga skäl att tro är falska. 

Or. es

Motivering

Man måste skilja de skyldigheter som den småskaliga och medelstora handeln kan fullgöra 
från dem som kreditinstitut och andra berörda inrättningar kan klara.  De senare kan klara 
skyldigheten att kontrollera om eurosedlar och euromynt är äkta i enlighet med de 
förfaranden som fastställts av ECB och kommissionen, medan den småskaliga och medelstora 
handeln inte har de resurser som behövs för detta. Därför kan man endast kräva av dem att 
de ska iaktta tillbörlig vaksamhet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En förutsättning för att kunna 
kontrollera äktheten på eurosedlar och 
mynt är lämplig justering av utrustningen. 
För att kunna justera den utrustning som 
används för att kontrollera äktheten måste 
de instanser som kontrollerar äktheten ha 
tillgång till en tillräckligt stor mängd falska 
sedlar och mynt. Därför bör
penningförfalskningar få överföras mellan 
nationella behöriga myndigheter samt EU:s 
behöriga institutioner och organ.

(3) En förutsättning för att kunna 
kontrollera äktheten på eurosedlar och 
mynt är lämplig justering av utrustningen. 
För att kunna justera den utrustning som 
används för att kontrollera äktheten måste 
de instanser som kontrollerar äktheten ha 
tillgång till en tillräckligt stor mängd falska 
sedlar och mynt. Därför måste
penningförfalskningar få överlämnas och
överföras mellan nationella behöriga 
myndigheter samt EU:s behöriga 
institutioner och organ.

Or. es

Motivering

Förordningen bör ändras så att den tar hänsyn till behovet av att överlämna  t.ex. falska 
eurosedlar och euromynt (var de än kommer ifrån) och så att den tillåter transport av dem.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Att eurosedlar och euromynt är äkta 
måste kunna garanteras i hela 
Europeiska unionen, även i de 
medlemsstater som inte tillhör 
euroområdet men där euron är i omlopp 
som transaktionsvaluta.

Or. es

Motivering

De medlemsstater som inte tillhör euroområdet måste kunna garantera att euron är äkta om 
euron är i omlopp på dess territorium som transaktionsvaluta. Europeiska centralbankens 
och kommissionens kontrollmetoder kommer inte att kunna vara helt tillämpliga i dessa 
medlemsstater, och därför måste man föreslå åtgärder som till exempel fortbildning av 
kassapersonal så att de lär sig att upptäcka falska euro och att använda apparater som kan 
upptäcka falska mynt.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 2 ska följande led läggas till:
da) andra inrättningar: alla inrättningar 
eller ekonomiska aktörer som medverkar 
vid hanteringen och distributionen till 
allmänheten av eurosedlar och euromynt, 
direkt eller via automater för kontantuttag 
och växling. Växlingskontor, stora 
affärskomplex och kasinon ingår i denna 
definition.

Or. es
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Motivering

Det är viktigt att identifiera de olika inrättningar som medverkar vid hantering och 
distribution av kontanter, så att kravet på att kontrollera eurosedlars och euromynts äkthet 
uppfylls i enlighet med de förfaranden som fastställs av ECB och kommissionen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- 1b). I artikel 2 ska följande led läggas 
till:
db) småskalig och medelstor handel: 
detaljhandel som bedrivs på liten eller 
medelstor yta och som riktas direkt till 
slutkonsumenten och inte medverkar vid 
hantering och distribution till 
allmänheten av eurosedlar och euromynt 
utom då växelpengar rutinmässigt ges 
tillbaka.

Or. es

Motivering

För denna förordnings syften är det viktigt att särskilja små och medelstora handlare från 
kreditinstitut och andra organ som är involverade i hanteringen av kontanter, särskilt när det 
gäller de skyldigheter som åligger de senare.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 5 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Skyldighet att överlämna falska sedlar” (Berör inte den svenska versionen.)
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Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att underlätta äkthetskontrollen av 
eurosedlar i omlopp ska det vara tillåtet att 
överföra falska sedlar mellan de behöriga 
nationella myndigheterna samt EU:s 
institutioner och organ.”

”För att underlätta äkthetskontrollen av 
eurosedlar i omlopp ska, när den 
omhändertagna mängden så tillåter, ett 
tillräckligt antal falska eurosedlar 
överlämnas till behöriga nationella organ
(även om sedlarna utgör bevismaterial i 
ett brottmål), och det ska därför vara 
tillåtet att överföra dessa falska sedlar 
mellan de behöriga nationella 
myndigheterna samt EU:s institutioner och 
organ.”

Or. es

Motivering

För att apparater som ska upptäcka förfalskade eurosedlar ska kunna kalibreras och justeras 
måste man överlämna förfalskade exemplar till de nationella behöriga myndigheterna. För 
detta syfte måste man tillåta transport och överlämnande av ett prov på omhändertagna 
falska sedlar, även om de ingår som bevis i ett rättsförfarande mot förfalskare och andra 
brottslingar. Detta utan att bryta den nödvändiga balansen mellan å ena sidan de juridiska 
och förfarandemässiga principerna och å andra sidan de tekniska kraven i samband med 
äkthetskontroller.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Kreditinstituten samt alla andra 
inrättningar som yrkesmässigt medverkar 
vid hanteringen och distributionen till 
allmänheten av sedlar och mynt, inklusive 
de inrättningar som ägnar sig åt att växla 
sedlar och mynt i olika valutor, t.ex. 
växlingskontor, ska ha skyldighet att se till 
att äktheten av alla eurosedlar och 
euromynt som de mottagit kontrolleras 
innan de åter sätts i omlopp så att 
förfalskningar spåras. Kontrollerna ska 
utföras enligt förfaranden som ska 
fastställas av Europeiska centralbanken 
respektive kommittén för eurosedlar och 
mynt.

”1. Kreditinstituten, 
penningtransportörerna samt alla andra 
inrättningar som yrkesmässigt medverkar 
vid hanteringen och distributionen till 
allmänheten av sedlar och mynt, inklusive 
de inrättningar som ägnar sig åt att växla 
sedlar och mynt i olika valutor, t.ex. 
växlingskontor, ska ha skyldighet att se till 
att äktheten av alla eurosedlar och 
euromynt som de mottagit kontrolleras 
innan de åter sätts i omlopp så att 
förfalskningar spåras. Kontrollerna ska 
utföras enligt förfaranden som ska 
fastställas av Europeiska centralbanken 
respektive kommittén för eurosedlar och 
mynt.

I andra medlemsstater än de deltagande 
som räknas upp i förordning (EG) 
nr 974/98 ska det finnas ett särskilt 
förfarande för att kontrollera äktheten 
hos eurosedlar och euromynt som 
används av de inrättningar som avses 
ovan i första stycket. 

De instanser som avses i första stycket ska 
ha skyldighet att ta alla eurosedlar och 
euromynt ur omlopp som de mottagit och 
som de vet eller har tillräckliga skäl att tro 
är falska. De ska utan dröjsmål överlämna 
dem till de behöriga nationella 
myndigheterna.”

De instanser som avses i första stycket och 
den småskaliga och medelstora handeln
ska ha skyldighet att ta alla eurosedlar och 
euromynt ur omlopp som de mottagit och 
som de vet eller har tillräckliga skäl att tro 
är falska. De ska utan dröjsmål överlämna 
dem till de behöriga nationella 
myndigheterna.”

Or. es

Motivering

Man måste skilja på de skyldigheter som åligger kreditinstitut och andra inrättningar som 
medverkar vid hantering och distribution av eurosedlar och euromynt från dem av vilka man 
endast kan kräva att de ska iaktta tillbörlig vaksamhet, vilket till exempel gäller den 
småskaliga och medelstora handeln, som inte skulle kunna bära kostnaderna för 
införskaffande av kontrollapparater. Dessutom bör ett kontrollförfarande inrättas i de 
medlemsstater som inte tillhör euroområdet men som accepterar euron som 
transaktionsvaluta.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 1338/2001
Artikel 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande stycke ska läggas till i slutet av 
artikel 6.3:

b) Följande stycke ska läggas till i slutet av 
artikel 6.3:

”Med avvikelse från artikel 6.3 första 
stycket ska medlemsstaterna senast den 
31 december 2009 anta de lagar och andra 
författningar som krävs för att tillämpa 
artikel 6.1 första stycket. Bestämmelserna 
skall genast överlämnas till kommissionen 
och Europeiska centralbanken”.

”Med avvikelse från artikel 6.3 första 
stycket ska medlemsstaterna senast den 
31 december 2011 anta de lagar och andra 
författningar som krävs för att tillämpa 
artikel 6.1 första stycket. Bestämmelserna 
skall genast överlämnas till kommissionen 
och Europeiska centralbanken”.

Or. es

Motivering

Man bör bestämma ett slutdatum för när alla medlemsstater ska efterleva bestämmelserna i 
den här förordningen. Det datum som kommissionen föreslagit ger medlemsstaterna snäva 
marginaler när det gäller att i tid börja tillämpa de kontrollförfaranden som fastställs av ECB 
och kommissionen.
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MOTIVERING

Att skydda euron mot förfalskning har två dimensioner, den politiska och den 
ekonomiska. Den ekonomiska känns självklar, men kanske är det den politiska som är 
den viktigaste. Euron är en symbol för EU-tillhörigheten, och som sådan måste den 
skyddas.

Rådets förordning (EG) nr 1338/2001 av den 28 juni 2001 innehåller bestämmelser om 
nödvändiga åtgärder för att skydda eurosedlar och euromynt mot förfalskning.

I förordning nr 1338/2001sägs att kreditinstitut och andra inrättningar som medverkar i 
hantering och distribution av pengar till allmänheten ska ha skyldighet att ta alla de mottagna 
eurosedlar och euromynt ur omlopp som de vet eller har tillräckliga skäl att tro är falska och 
överlämna dem till behöriga nationella myndigheter, men det sägs inte så mycket om spårning 
och identifiering. Förordningen ställde alltså ett implicit krav på att man skulle iaktta tillbörlig 
vaksamhet, men föreskrev inga direkta kontrollskyldigheter. Identifieringsfrågan togs inte 
upp, eftersom man inte kunde enas om gemensamma och effektiva metoder för att i stor skala 
kontrollera äktheten på euromynt och sedlar samt spåra penningförfalskningar.

Efter detta har kommissionen och Europeiska centralbanken fastställt förfaranden för 
äkthetskontroll av sedelförfalskningar och falska euromynt. Kreditinstitut och andra 
inrättningar förfogar alltså nu över moderna förfaranden för att spåra penningförfalskningar 
genom att kontrollera sedlar och mynt de tar emot innan de åter sätts i omlopp. Därför är en 
ändring av förordning 1338/2001 motiverad. Ändringen bör bland annat innebära att man gör 
åtskillnad på de olika typer av inrättningar som sätter den gemensamma valutan i omlopp. De 
stora kreditinstituten, finansinstituten, ekonomiska instanser eller handelsinrättningar och 
penningtransportörer bör ha direkt skyldighet att kontrollera äktheten. För stora affärskomplex 
kommer denna skyldighet att betyda att man kan undvika att de distribuerar misstänkt falska, 
men okontrollerade, sedlar och mynt via sina sedel- och myntautomater. Av småhandlare kan 
man naturligtvis endast kräva att de ska iaktta tillbörlig vaksamhet, det vill säga att de ska ta 
alla de mottagna eurosedlar och euromynt ur omlopp som de vet eller har tillräckliga skäl att 
tro är falska. Man måste alltså precisera vilka inrättningar som är skyldiga att kontrollera 
äktheten hos eurosedlar och euromynt som de överlämnar till allmänheten.

Kontrollerna av äktheten hos eurosedlar och euromynt görs med apparater som behöver 
kalibreras och justeras genom användning av såväl äkta som falska eurosedlar och euromynt. 
Därför bör falska pengar få överföras mellan nationella behöriga myndigheter och även 
mellan EU:s behöriga institutioner och organ.

För att apparater som ska upptäcka förfalskade eurosedlar ska kunna kalibreras och justeras 
måste man, när mängden så tillåter, överlämna ett tillräckligt stort antal falska euro till de 
behöriga nationella myndigheterna, även om de ingår som bevismaterial i ett 
brottmålsförfarande. Detta är ett besvärligt förslag eftersom majoriteten av de 
brottmålsbestämmelser som tillämpas i medlemsstaterna föreskriver att bevismaterial i ett 
straffrättsligt förfarande i sin helhet ska stå till förfogande under hela den tid det rättsliga 
förfarandet pågår. Det betyder att man måste skapa ett system som gör det möjligt för de 
rättsliga myndigheterna att lämna över ett tillräckligt stort antal falska sedlar och mynt utan
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att det bryter balansen mellan respekten för de juridiska och förfarandemässiga 
grundprinciperna och de tekniska kraven i samband med upptäckt av falska pengar.

En fråga av särskild betydelse är hur man ska kunna garantera äktheten hos euron i hela EU, 
även i de medlemsstater som inte tillhör euroområdet men som tillåter euron som 
transaktionsvaluta. Man måste noga fundera över den tidsplan som ECB valt när det gäller de 
tidsfrister som medlemsstaterna ska respektera för att uppfylla sina kontrollskyldigheter. 
Enligt ECB bör tidsfristerna fastställas i enlighet med de förfaranden som kommissionen och 
ECB fastställer, eftersom det är de som har ansvaret för klassificeringsnormerna, såväl för 
lämplighetskontrollerna som för äkthetskontrollerna. Men ECB:s förslag skulle endast kunna 
tillämpas i de medlemsstater som ingår i euroområdet, och inte i de länder där euron inte är 
officiell valuta. I de länder som inte infört den gemensamma valutan skulle 
äkthetskontrollerna kunna utföras dels genom att inrättningarna använde apparater som visats 
sig kunna upptäcka förfalskningar under den fas då sedlar och mynt sorteras, dels genom 
lämplig utbildning av kassapersonalen. För detta syfte och för att garantera att 
kontrollsystemen är effektiva, är det särskilt viktigt att fastställa ett konkret datum från och 
med vilket man ska tillämpa äkthetskontroller utanför euroområdet. Den lämpligaste 
lösningen är nog att ha en längre tidsfrist än den som kommissionen först föreslagit, den 
31 december 2009, så att alla berörda parter kan bli nöjda och så att alla medlemsstater, vare 
sig de tillhör euroomådet eller ej, kan anta de mekanismer som behövs för att kontrollera 
eurons äkthet på sitt territorium.

Slutligen borde man se över de olika språkversionerna av förslaget till rådets förordning, 
eftersom åtminstone den spanska versionen innehåller ett fel. Den ändring som föreslås (i 
artikel 1 i kommissionens förslag) av rubriken till artikel 5 i förordning (EG) 1338/2001 säger 
att man ska ändra rubriken Skyldighet att överlämna falska mynt för identifiering till 
Skyldighet att överlämna falska sedlar när det egentligen borde vara Skyldighet att 
överlämna falska mynt. (Felet gäller dock inte den svenska versionen.)
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