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Tarkistus 5
Wolf Klinz, John Purvis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) On tärkeää varmistaa, että liikkeessä 
olevat eurosetelit ja -metallirahat ovat 
aitoja. Nykyisin on käytettävissä 
menettelyjä, joilla luottolaitokset ja muut 
vastaavat laitokset voivat tarkastaa 
vastaanottamiensa eurosetelien ja -
metallirahojen aitouden ennen niiden 
laskemista takaisin liikkeeseen. Jotta 
kyseiset laitokset voisivat täyttää aitouden 
tarkastamista koskevan velvoitteen ja 
käyttää näitä menettelyjä, ne tarvitsevat 
aikaa sisäisen toimintansa mukauttamiseen.

(2) On tärkeää varmistaa, että liikkeessä 
olevat eurosetelit ja -metallirahat ovat 
aitoja. Nykyisin on käytettävissä 
menettelyjä, joilla luottolaitokset ja muut 
vastaavat laitokset voivat tarkastaa 
vastaanottamiensa eurosetelien ja -
metallirahojen aitouden ja 
liikkeeseenlaskukelpoisuuden ennen 
niiden laskemista takaisin liikkeeseen. Jotta 
kyseiset laitokset voisivat täyttää aitouden 
ja liikkeeseenlaskukelpoisuuden
tarkastamista koskevan velvoitteen ja 
käyttää näitä menettelyjä, ne tarvitsevat 
aikaa sisäisen toimintansa mukauttamiseen.

Or. en

Perustelu

Määriteltävissä normeissa pitäisi ottaa huomioon eurosetelien ja -metallirahojen 
liikkeeseenlaskukelpoisus ja aitous. Ehdotetun asetuksen yhteydessä tämä pitäisi tehdä 
selväksi.

Tarkistus 6
Wolf Klinz, John Purvis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2a) Jotta varmistetaan, että 
luottolaitokset ja niihin liittyvät elimet 
voivat täyttää velvoitteensa eurosetelien ja 
-metallirahojen aitouden ja 
liikkeeseenlaskukelpoisuuden 
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tarkastamiseksi, tällaisille tarkastuksille 
olisi määriteltävä tekniset menettelyt ja 
normit. Perustamissopimuksen 106 
artiklan 1 kohdassa Euroopan 
keskuspankille luovutetaan valtuudet 
tällaisten normien määrittelemiseksi 
euroseteleille. Metallirahoihin liittyviä 
valtuuksia on siirretty komissiolle 
perustamissopimuksen 211 artiklan 
perusteella.

Or. en

Justification

EKP on jo hyväksynyt kehyksen seteliväärennösten havaitsemiseksi, jotta se voisi täyttää 
perustamissopimuksen 106 artiklan 1 kohdan ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja 
EKP:n peruskirjan 16 artiklan mukaiset velvoitteensa, jotta varmistettaisiin liikkeellä olevien 
eurosetelien ja -metallirahojen säilyminen kokonaisina. Eurometallirahojen suhteen komissio 
on hyväksynyt jo komission toukokuussa 2005 antaman suosituksen eurometallirahojen 
aitoudesta ja liikkeeseenlaskuun kelpaamattomien eurometallirahojen käsittelystä.

Tarkistus 7
Wolf Klinz, John Purvis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2001
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luottolaitokset ja kaikki muut laitokset, 
jotka osallistuvat setelien ja metallirahojen 
ammattimaiseen lajitteluun ja 
levittämiseen, myös ne, joiden toimintaan 
kuuluu eri valuuttamääräisten setelien tai 
metallirahojen vaihto, esimerkiksi 
valuutanvaihtopisteet, ovat velvollisia 
varmistamaan, että niiden vastaanottamien 
ja takaisin liikkeeseen laskettavien 
eurosetelien ja -metallirahojen aitous on 
tarkastettu ja väärennökset havaittu.
Tarkastukset tehdään menettelyillä, jotka 
Euroopan keskuspankki määrittää 

1. 1. Luottolaitokset ja kaikki muut 
taloudelliset toimijat, jotka osallistuvat 
setelien ja metallirahojen lajitteluun ja 
levittämiseen, mukaan lukien:
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euroseteleille ja komissio 
eurometallirahoille.

- laitokset, joiden ammatilliseen
toimintaan kuuluu eri valuuttamääräisten 
setelien tai metallirahojen vaihto, 
esimerkiksi valuutanvaihtopisteet, ja 

- taloudelliset toimijat, jotka harjoittavat 
setelien lajittelua ja levittämistä yleisölle 
toissijaisena toimintana 
käteisautomaattien välityksellä,
ovat velvollisia varmistamaan, että niiden 
vastaanottamien ja takaisin liikkeeseen 
laskettavien eurosetelien ja -metallirahojen 
aitous on tarkastettu ja väärennökset 
havaittu. Aitoutta ja 
liikkeeseenlaskukelpoisuutta  koskevat 
tarkastukset tehdään menettelyillä, jotka 
Euroopan keskuspankki määrittää 
euroseteleille ja komissio 
eurometallirahoille kyseisten toimielinten 
omien toimivaltuuksien mukaisesti ja 
ottaen huomioon eurosetelien ja -
metallirajojen erityispiirteet.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
laitokset ovat velvollisia poistamaan 
liikkeestä kaikki eurosetelit ja -
metallirahat, joiden ne tietävät tai riittävän 
perustellusti uskovat olevan vääriä. Niiden 
on toimitettava väärät rahat viipymättä 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.”

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
luottolaitokset ja muut taloudelliset 
toimijat ovat velvollisia poistamaan 
liikkeestä kaikki eurosetelit ja -
metallirahat, joiden ne tietävät tai riittävän 
perustellusti uskovat olevan vääriä. Niiden 
on toimitettava väärät rahat viipymättä 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.”

Or. en

Justification

Olisi tehtävä selväksi, että setelien liikkeeseenlaskua koskevan velvoitteensa täyttämiseksi 
EKP:n on varmistettava markkinoilla olevien eurosetelien säilyminen kokonaisina ja 
kansalaisten luottamuksen säilyminen eurosetelehihin. Jo pelkän komisssiolle annettavan 
suosituksen mahdollisuus heikentäisi tässä suhteessa vakavasti Euroopan keskuspankin 
riippumattomuutta.
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Tarkistus 8
Wolf Klinz, John Purvis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2001
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Poiketen siitä, mitä 3 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan soveltamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset on 
annettava 31 päivään joulukuuta 2009 
mennessä. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
ne komissiolle ja Euroopan keskuspankille 
viipymättä.”

”Poiketen siitä, mitä tämän kohdan
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan soveltamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset on 
annettava tällaisissa menettelyissä 
määriteltyjen aikarajojen puitteissa.. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava ne 
komissiolle ja Euroopan keskuspankille 
viipymättä".

Or. en

Justification

Ehdotettu määräaika vuonna 2009 ei ole riittävän joustava täytäntöönpanoa varten, etenkin 
kun otetaan huomioon uuteen tekniikkaan siirtymisestä ja uusien laitteiden valmistamisesta ja 
hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Tämä määräaika olisi poistettava ja määräaikojen 
määrittelystä pitäisi säätää EKP:n ja komission säätämillä menettelyillä ehdotetun säädöksen 
asianmukaisen ja perinpohjaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Tarkistus 9
Wolf Klinz, John Purvis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuilla menettelyillä on 
vaikutusta osallisuviin jäsenvaltioihin, 
kuten 6 artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa todetaan.

Or. en



AM\718252FI.doc 7/7 PE404.744v01-00

FI

Justification

Kun muutetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 6 artiklan 1 kohtaa laajennettiin koskemaan 
euroalueen ulkopuolisia jäsenvaltioita, on tehtävä selväksi, että EKP on vastuussa 
euroseteleihin liittyvien menettelyjen toteuttamista koskevista päätöksistä. EKP päätti 
heinäkuussa 2006, että nämä menettelyt tulevat voimaan uusissa jäsevnaltioissa vasta sen 
jälkeen, kun ne ottavat euron käyttöön.
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