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LÜHISELGITUS

Taust

2007. aastal ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede koguarv oli 561 000 ja ringlusest 
kõrvaldatud võltsitud müntide arv oli 211 100. Need arvud on ringluses olevate ehtsate euro 
pangatähtede ja müntide koguarvuga (vastavalt 11,4 ja 75 miljardit) võrreldes tähtsusetud. 
Valdav enamik (96 %) 2007. aasta teisel poolel avastatud võltsitud pangatähtedest leiti 
euroala riikidest (ligikaudu 3,5 % ELi liikmesriikidest väljaspool euroala, umbes 0,5 % 
teistest maailma osadest).

Praegune õigusraamistik

Et õigeaegselt tugevdada euro pangatähtede ja müntide seaduslikku kaitset nende 
kasutuselevõtuks 1. jaanuaril 2002. aastal, võeti vastu kaks määrust: määrus nr 1338/2001, 
mis põhineb EÜ asutamislepingu artikli 123 lõikel 4, kehtib neis liikmesriikides, kes on 
ühisrahana euro kasutusele võtnud. Paralleelmäärus (1339/2001), mis põhineb EÜ 
asutamislepingu artiklil 308, laiendab määruse 1338/2001 sätteid neile liikmesriikidele, kes ei 
ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud.

Määruse 1338/2001 eesmärk on tagada kõrgetasemeline järeletegemise ja võltsimise vastane 
kaitse. See hõlmab võltsitud pangatähtede ja müntidega seotud tehnilise ja statistilise 
informatsiooni töötlemist (tootmisprotsessi meetodid ja tehnilised omadused, arestitud 
summad jne), tegevusalaste ja strateegiliste andmete töötlemist ning ELi liikmesriikide, 
asutuste ja institutsioonide, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide (eelkõige 
Europol) koostööd ja vastastikust abi.

Nimetatud määruse tingimuste kohaselt on krediidiasutused ja kõik teised asutused, kes 
osalevad pangatähtede ning müntide sorteerimises ja jaotamises, kohustatud ringlusest 
kõrvaldama kõik saadud euro pangatähed ja mündid, mille kohta nad teavad või mille suhtes 
neil on piisavalt põhjust uskuda, et need on võltsitud. Nad peavad need viivitamata üle andma 
pädevatele siseriiklikele asutustele. Iga liikmesriik peab võtma vajalikud meetmed tagamaks, 
et asutuste suhtes, kes ei täida oma kohustusi, kohaldataks tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid sanktsioone.

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, 
milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (KOM(2007)525)

Määruse 1338/2001 muutmise ettepanek hõlmab järgmist:
- eriluba võltsitud euro pangatähtede (artikkel 4) ja müntide (artikkel 5) transportimiseks 

ehtsuse kontrollimiseks kasutatava varustuse seadistamise jaoks, sest praegu ei ole see ELi 
tasandil lubatud;

- Euroopa tehnika- ja teaduskeskuse kohustuse edastada andmed komisjonile väljajätmist, 
kuna Euroopa tehnika- ja teaduskeskus, kes ajutiselt tegutses Prantsusmaa rahapaja juures, 
asutati komisjoni Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) alalise osana (artikkel 5);

sõnaselget kohustust, et krediidi- ja teised asjaomased asutused peavad kontrollima nende 
euro pangatähtede ja müntide ehtsust, mille nad on saanud ja mille kavatsevad ringlusesse 
tagasi lasta. Kontrollimine toimub vastavalt menetlustele, mille on kehtestanud euro 
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pangatähtede ja müntide kontrollimiseks vastavalt Euroopa Keskpank ja komisjon (artikkel 
6). Selline kohustus oli juba lisatud komisjoni esialgsesse ettepanekusse määruse nr 
1338/2001 kohta, kuid lõpuks ei võetud seda vastu peamiselt võltsingute tuvastamiseks 
kokkulepitavate ühtsete ja tõhusate meetodite puudumise tõttu. Sätted, millega määratakse 
kavandatavad kohustused, võetakse vastu hiljemalt 31. detsembril 2009, et võimaldada 
krediidi- ja teistel asjakohastel asutustel oma sisemenetlusi kohandada ja seadmeid 
ajakohastada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Otstarbekuse nimel peaks komisjon 
olema volitatud muutma euro 
pangatähtede ja müntide ehtsuse 
kontrollimise menetlusi. Mis puutub euro 
pangatähtedesse, siis peaks komisjon 
olema volitatud tegutsema Euroopa 
Keskpanga soovituste alusel.

Or. en

Selgitus
Vt selgitust muudatusettepanekutele 2 ja 3.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 lõike 3 punkt a
Määrus (EÜ) nr 1338/2001
Artikli 6 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Krediidiasutused ja kõik muud asutused, 
kes osalevad erialase tegevusena
pangatähtede ja müntide sorteerimises ja 

1. Krediidiasutused ja kõik muud 
majandussubjektid, kes osalevad 
pangatähtede ja müntide sorteerimises ja 
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jaotamises, sealhulgas need, kelle tegevus 
koosneb erinevas vääringus pangatähtede 
või müntide vahetamisest, nagu 
valuutavahetuskontorid, on kohustatud 
tagama, et kontrollitakse kõikide nende 
euro pangatähtede ja müntide ehtsust, mille 
nad on saanud ja mille nad kavatsevad 
ringlusesse tagasi lasta, ning et 
tuvastatakse võltsingud. Kontrollimine 
toimub vastavalt menetlustele, mille
kehtestavad euro pangatähtede ja müntide 
kontrollimiseks vastavalt Euroopa 
Keskpank ja komisjon. 

jaotamises, sealhulgas:

– asutused, kelle erialane tegevus koosneb 
erinevas vääringus pangatähtede või 
müntide vahetamisest, nagu 
valuutavahetuskontorid, ja 
– majandussubjektid, nagu jaemüüjad ja 
kasiinod, kes osalevad lisategevusena 
pangatähtede sorteerimises ja jaotamises 
sularahaautomaatide kaudu,
on kohustatud tagama, et kontrollitakse 
kõikide nende euro pangatähtede ja 
müntide ehtsust, mille nad on saanud ja 
mille nad kavatsevad ringlusesse tagasi 
lasta, ning et tuvastatakse võltsingud. 
Kontrollimine toimub vastavalt I lisas euro 
pangatähtede ja II lisas müntide 
kontrollimiseks kehtestatud menetlustele.

Esimeses lõigus nimetatud asutused on 
kohustatud kõrvaldama ringlusest kõik 
saadud euro pangatähed ja mündid, mille 
kohta nad teavad või mille suhtes neil on 
piisavalt põhjust uskuda, et need on 
võltsitud. Nad annavad need viivitamata 
üle pädevatele siseriiklikele asutustele.

Esimeses lõigus nimetatud 
krediidiasutused ja teised 
majandussubjektid on kohustatud 
kõrvaldama ringlusest kõik saadud euro 
pangatähed ja mündid, mille kohta nad 
teavad või mille suhtes neil on piisavalt 
põhjust uskuda, et need on võltsitud. Nad 
annavad need viivitamata üle pädevatele 
siseriiklikele asutustele.

Or. en

Selgitus

Määratluse selgitus peaks tegema selgeks, et majandussubjektid, kes pakuvad 
kõrvaltegevusena sularaha tagasivõtmist sularahaautomaatide kaudu, kuuluvad samuti antud 
määruse alla. 
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Pole olemas ei sätet, mis lubab nõukogul anda täidesaatvad volitused EKPle üldiselt, ega 
sätet, mis käsitleb konkreetselt käesolevas õigusaktis käsitletavaid teemasid. EÜ 
asutamislepingu artikli 202 alusel võib nõukogu anda täidesaatvad volitused ainult
komisjonile. Menetlused tuleks sätestada kõnealuse määruse kahes lisas.
Vt ka selgitust muudatusettepanekule 3.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 lõike 3 punkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1338/2001
Artikli 6 lõike 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige:

3 a. Komisjon muudab I lisa Euroopa 
Keskpanga soovituse alusel ja II lisa 
omaenda algatusel.

Or. en

Selgitus
Võttes arvesse EKP pädevust euro pangatähtedega seotud küsimustes, peaks komisjon 
muutma I lisa, kehtestades pangatähtede ehtsuse kontrollimise menetlused EKP soovituse 
põhjal. 
Vt ka muudatusettepaneku 2 selgitust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva määruse lisas olev tekst 
lisatakse I ja II lisana.

Or. en

Selgitus

Sama, mis muudatusettepaneku 2 puhul.
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