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PAKEITIMAI 001-010  
pateik÷ Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
 
Pranešimas 

Sophie Auconie A7-0076/2011 

Profesionalus tarpvalstybinis grynųjų eurų vežimas kelių transportu iš vienos euro zonos 
valstyb÷s nar÷s į kitą 
 
Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Atsižvelgiant į tam tikrus pavojus 
grynuosius pinigus vežančių darbuotojų ir 
plačiosios visuomen÷s, susijusių su grynųjų 
pinigų vežimo veikla, sveikatai ir gyvybei, 
tikslinga nustatyti, kad norint užsiimti 
tarpvalstybiniu grynųjų pinigų vežimu 
reik÷tų gauti specialią tarpvalstybinio 
grynųjų pinigų vežimo licenciją. Šią 
licenciją reik÷tų gauti papildomai prie 
nacionalin÷s grynųjų pinigų vežimo 
licencijos, kurios reikalaujama daugumoje 
dalyvaujančių valstybių narių – šios 
licencijos reglamente n÷ra derinamos. Tose 
keliose valstyb÷se nar÷se, kurios neturi 
nustatytos konkrečios grynųjų pinigų 
vežimo įmonių patvirtinimo tvarkos 
neskaitant bendrų saugumo ar transporto 
sektoriaus taisyklių, ir siekiant padidinti 
valstybių narių savitarpio pasitik÷jimą, taip 
pat būtų tikslinga nustatyti, kad tose 
valstyb÷se nar÷se įsisteigusios grynųjų 

(4) Atsižvelgiant į tam tikrus pavojus 
grynuosius pinigus vežančių darbuotojų ir 
plačiosios visuomen÷s, susijusių su grynųjų 
pinigų vežimo veikla, sveikatai ir gyvybei, 
tikslinga nustatyti, kad norint užsiimti 
tarpvalstybiniu grynųjų pinigų vežimu 
reik÷tų gauti specialią tarpvalstybinio 
grynųjų pinigų vežimo licenciją. Šią 
licenciją reik÷tų gauti papildomai prie 
nacionalin÷s grynųjų pinigų vežimo 
licencijos, kurios reikalaujama daugumoje 
dalyvaujančių valstybių narių – šios 
licencijos reglamente n÷ra derinamos. Tose 
keliose valstyb÷se nar÷se, kurios neturi 
nustatytos konkrečios grynųjų pinigų 
vežimo įmonių patvirtinimo tvarkos 
neskaitant bendrų saugumo ar transporto 
sektoriaus taisyklių, ir siekiant padidinti 
valstybių narių savitarpio pasitik÷jimą, taip 
pat būtų tikslinga nustatyti, kad tose 
valstyb÷se nar÷se įsisteigusios grynųjų 
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pinigų vežimo įmon÷s, prieš jų valstybei 
narei joms suteikiant tarpvalstybinę 
licenciją, prival÷tų įrodyti, jog turi bent 
dvylikos m÷nesių reguliaraus grynųjų 
pinigų vežimo valstyb÷je nar÷je, kurioje 
yra įsisteigusios, patirtį ir nebuvo 
padariusios nacionalinių teis÷s aktų 
pažeidimų. 

pinigų vežimo įmon÷s, prieš jų valstybei 
narei joms suteikiant tarpvalstybinę 
licenciją, prival÷tų įrodyti, jog turi bent 
dvidešimt keturių m÷nesių reguliaraus 
grynųjų pinigų vežimo valstyb÷je nar÷je, 
kurioje yra įsisteigusios, patirtį ir nebuvo 
padariusios nacionalinių teis÷s aktų 
pažeidimų. 

 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) Siekiant pagerinti su grynųjų pinigų 

vežimu susijusias saugumo sąlygas juos 

vežantiems darbuotojams ir visuomenei 

tur÷tų būti skatinamas pažangios 

banknotų neutralizavimo sistemos 

taikymas ir, Komisijai atlikus išsamų 

poveikio vertinimą, ji tur÷tų būti taip 

pl÷tojama, kad, nepažeidžiant šiame 

reglamente nustatytų taisyklių d÷l 

nacionalinių leidimų, susijusių su tam 

tikrų rūšių grynųjų pinigų vežimu, 
dalyvaujančios valstyb÷s nar÷s gal÷tų 

vienodai taikyti pažangią banknotų 

neutralizavimo sistemą. 

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

11 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstyb÷s nar÷s sudaro visų įmonių, 
kurioms išduota tarpvalstybinio grynųjų 
pinigų vežimo licencija, registrą ir 
informuoja viena kitą apie jo turinį. Jos 
atnaujina registrą, kai jis pasikeičia, be kita 
ko, pri÷mus sprendimą sustabdyti 
licencijos galiojimą arba panaikinti 
licenciją pagal 22 straipsnį, ir nedelsdamos 
informuoja viena kitą apie pakeitimus. 

2. Valstyb÷s nar÷s sudaro visų įmonių, 
kurioms išduota tarpvalstybinio grynųjų 
pinigų vežimo licencija, registrą, ir 
informuoja viena kitą ir Komisiją apie jo 
turinį. Jos atnaujina registrą, kai jis 
pasikeičia, be kita ko, pri÷mus sprendimą 
sustabdyti licencijos galiojimą arba 
panaikinti licenciją pagal 22 straipsnį, ir 
nedelsdamos informuoja viena kitą ir 
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Komisiją apie pakeitimus. 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

11 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstyb÷s nar÷s skelbia ir praneša viena 
kitai 6 straipsnio 5 punkte nurodytų 
nacionalinių kontaktinių centrų adresus ir 
kitus kontaktinius duomenis, taip pat kitus 
susijusius nacionalinius teis÷s aktus. 

5. Valstyb÷s nar÷s skelbia ir praneša viena 
kitai ir Komisijai 6 straipsnio 5 punkte 
nurodytų nacionalinių kontaktinių centrų 
adresus ir kitus kontaktinius duomenis, taip 
pat kitus susijusius nacionalinius teis÷s 
aktus. 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

12 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Įmon÷, turinti tarpvalstybinio grynųjų 
pinigų vežimo licenciją, pakankamai iš 

anksto informuoja licencijas išduodančią 
instituciją apie tai, kurioje (-iose) 
valstyb÷je (-÷se) nar÷je (-÷se) ji vykdys 
grynųjų pinigų vežimo operaciją. Tada 
kilm÷s valstyb÷ nar÷ nedelsdama 
informuoja atitinkamą (-as) valstybę (-es) 
narę (-es) apie prasid÷siančią 
tarpvalstybinę veiklą. 

1. Įmon÷, turinti tarpvalstybinio grynųjų 
pinigų vežimo licenciją, likus mažiausiai 

trims m÷nesiams iki tarpvalstybin÷s 

veiklos pradžios informuoja licencijas 
išduodančią instituciją apie tai, kurioje (-
 iose) valstyb÷je (-÷se) nar÷je (-÷se) ji 
vykdys grynųjų pinigų vežimo operaciją. 
Tada kilm÷s valstyb÷ nar÷ nedelsdama 
informuoja atitinkamą (-as) valstybę (-es) 
narę (-es) apie prasid÷siančią 
tarpvalstybinę veiklą. 

 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

12 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a straipsnis 

 Nacionaliniai leidimai, susiję su tam 

tikros rūšies grynųjų pinigų vežimu 
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 1. Tarpvalstybiniam eurų banknotų 

vežimui kelių transportu savo teritorijoje 

kiekviena valstyb÷ nar÷ suteikia leidimą: 

 a) bent vienai iš 13, 14, 15, 16 ir 17 

straipsnyje nurodytų galimybių ir 

 b) 13, 14, 15, 16 ir 17 straipsniuose 

nurodytoms galimyb÷ms, kurios atitinka 

transporto sąlygas, kuriomis leidžiama 

grynuosius pinigus vežti šalies viduje. 

 16 straipsnis taikomas visoms valstyb÷ms 

nar÷ms vežimo iš punkto į punktą atveju.  

 2. Tarpvalstybiniam eurų monetų vežimui 

kelių transportu savo teritorijoje 

kiekviena valstyb÷ nar÷ suteikia leidimą: 

 a) bent vienai iš 18 ir 19 straipsnyje 

nurodytų galimybių ir 

 (b) 18 ir 19 straipsniuose nurodytoms 

galimyb÷ms, kurios atitinka transporto 

sąlygas, kuriomis leidžiama grynuosius 

pinigus vežti šalies viduje. 

 3. Ir monetų, ir banknotų vežimui 

taikomos tarpvalstybinio banknotų vežimo 

sąlygos.  

 4. D÷l 13, 14, 15 ir 17 straipsnių taikymo 

valstyb÷ nar÷ gali nuspręsti, kad jos 

teritorijoje ne patalpose esantiems 

bankomatams aptarnauti gali būti 

naudojama tik viso proceso metu veikianti 

pažangi banknotų neutralizavimo sistema, 

su sąlyga, kad tokios pačios taisykl÷s 

taikomos grynųjų pinigų vežimui šalies 

viduje. 

 5. Valstyb÷s nar÷s informuoja Komisiją 

apie pagal šį straipsnį taikomas vežimo 

sąlygas. Komisija atitinkamą informacinį 

pranešimą skelbia Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Taikomos vežimo sąlygos įsigalioja per 

m÷nesį nuo informacinio pranešimo 

paskelbimo. Valstyb÷s nar÷s taiko tą pačią 

procedūrą tada, kai pagal šį straipsnį 

pradedamos taikyti naujos vežimo sąlygos.  

 6. Jeigu priimančioji valstyb÷ nar÷ arba 

pervažiuojama valstyb÷ nar÷ nustato, kad 

pažangi banknotų neutralizavimo sistema 
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turi didelių trūkumų, palyginti su 

technin÷mis charakteristikomis, kurių 

įprastai reikalaujama, t. y. prie grynųjų 

pinigų galima prieiti neįsijungus 

neutralizavimo mechanizmui arba 

pažangi banknotų neutralizavimo sistema 

ją patvirtinus buvo pakeista taip, kad 

nebeatitinka patvirtinimo kriterijų, ji apie 

tai informuoja Komisiją ir pažangią 

banknotų neutralizavimo sistemą 

patvirtinusią valstybę narę ir gali 

paprašyti, kad būtų atlikti nauji tos 

sistemos tyrimai. Laukdamos šių naujų 

tyrimų rezultatų, valstyb÷s nar÷s gali 

laikinai uždrausti savo teritorijoje naudoti 

šią pažangią banknotų neutralizavimo 

sistemą. Jos nedelsdamos apie tokį laikiną 

draudimą informuoja Komisiją ir kitas 

valstybes nares, kurioms taikomas šis 

reglamentas. 

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

20 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

20 straipsnis Išbraukta. 

Nacionalin÷s leidžiančios nukrypti 

nuostatos 
 

a) Valstyb÷ nar÷ gali nuspręsti, kad 13, 

14, 15, 16 arba 17 straipsnis (-iai) 

netaikomas (-i) jos teritorijoje vykdomam 

tarpvalstybiniam banknotų vežimui kelių 

transportu, su sąlyga, kad panašiomis 

transporto sąlygomis neleidžiama grynųjų 

pinigų vežti šalies viduje ir kad bent 

vienas iš šių straipsnių taikomas jos 

teritorijoje. Galima nuo 16 straipsnio 

leidžianti nukrypti nuostata gali nebūti 

taikoma vežimui iš punkto į punktą. 

 

b) Valstyb÷ nar÷ gali nuspręsti, kad 18 

arba 19 straipsnis netaikomas jos 

teritorijoje vykdomam tarpvalstybiniam 

monetų vežimui kelių transportu, su 

sąlyga, kad panašiomis transporto 
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sąlygomis neleidžiama grynųjų pinigų 

vežti šalies viduje. 

c) D÷l 13, 14, 15 ir 17 straipsnių taikymo 

valstyb÷ nar÷ gali nuspręsti, kad jos 

teritorijoje ne patalpose esantiems 

bankomatams aptarnauti gali būti 

naudojama tik viso proceso metu veikianti 

pažangi banknotų neutralizavimo sistema, 

su sąlyga, kad tokios pačios taisykl÷s 

taikomos grynųjų pinigų vežimui šalies 

viduje. 

 

d) Atitinkama valstyb÷ nar÷ apie savo 

sprendimą taikyti bet kurią iš šiame 

straipsnyje numatytų leidžiančių nukrypti 

nuostatų praneša Komisijai, kuri 

užtikrina, kad atitinkamas informacinis 

pranešimas būtų paskelbtas Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Leidžianti nukrypti nuostata įsigalioja per 

m÷nesį nuo informacinio pranešimo 

paskelbimo. Valstyb÷s nar÷s gali 

panaikinti leidžiančią nukrypti nuostatą 

taikydamos tą pačią procedūrą. 

 

e) Jeigu priimančioji valstyb÷ nar÷ arba 

pervažiuojama valstyb÷ nar÷ nustato, kad 

pažangi banknotų neutralizavimo sistema 

turi didelių trūkumų, palyginti su 

technin÷mis charakteristikomis, kurių 

įprastai reikalaujama, t. y. prie grynųjų 

pinigų galima prieiti neįsijungus 

neutralizavimo mechanizmui arba 

pažangi banknotų neutralizavimo sistema 

ją patvirtinus buvo pakeista taip, kad 

nebeatitinka patvirtinimo kriterijų, ji apie 

tai informuoja Komisiją ir pažangią 

banknotų neutralizavimo sistemą 

patvirtinusią valstybę narę ir gali 

paprašyti, kad būtų atlikti nauji tos 

sistemos tyrimai. Laukdamos šių naujų 

tyrimų rezultatų, valstyb÷s nar÷s gali 

laikinai uždrausti savo teritorijoje naudoti 

šią pažangią banknotų neutralizavimo 

sistemą. Jos nedelsdamos informuoja apie 

tai Komisiją ir kitas valstybes nares, 

kurioms taikomas šis reglamentas. 
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Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

26 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia šio reglamento įgyvendinimo 
ataskaitą ne v÷liau kaip po dvejų metų nuo 
jo įsigaliojimo, o v÷liau – kartą per 
penkerius metus. Šiuo tikslu ji surengia 
konsultacijas su sektoriaus 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
socialinius partnerius. Ataskaitoje visų 
pirma nagrin÷jama galimyb÷ nustatyti 
bendrus grynuosius pinigus vežančių 
darbuotojų mokymo, kad jie gal÷tų nešiotis 
ginklą, reikalavimus, deramai 
atsižvelgiama į technologijų pažangą 
tobulinant pažangią banknotų 
neutralizavimo sistemą ir įvertinama, ar 
reikia atitinkamai persvarstyti reglamentą. 

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia šio reglamento įgyvendinimo 
ataskaitą ne v÷liau kaip po ketverių metų 
nuo jo įsigaliojimo, o v÷liau – kartą per 
penkerius metus. Šiuo tikslu ji surengia 
konsultacijas su sektoriaus 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
socialinius partnerius. Ataskaitoje visų 
pirma nagrin÷jama galimyb÷ nustatyti 
bendrus grynuosius pinigus vežančių 
darbuotojų mokymo, kad jie gal÷tų nešiotis 
ginklą, reikalavimus. Ataskaitoje deramai 
atsižvelgiama į technologijų pažangą 
tobulinant pažangią banknotų 
neutralizavimo sistemą. Komisija ištiria 

galimą europin÷s grynųjų pinigų vežimo 

licencijos suteikimo grup÷s pagrindu 

naudą. Komisija įvertina, ar reikia 
atitinkamai persvarstyti reglamentą. 

 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

28 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 28a straipsnis 

 Konsultacijos su socialiniais partneriais 

 Prieš priimdama deleguotuosius teis÷s 

aktus Komisija konsultuojasi su 

socialiniais partneriais.  
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Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

30 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą d÷l deleguotojo 
teis÷s akto per tris m÷nesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
vienam m÷nesiui. 

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą d÷l deleguotojo 
teis÷s akto per tris m÷nesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trims 

m÷nesiams. 

 
 


