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LYHYT PERUSTELU

Tausta

Vuonna 2007 väärennettyjä seteleitä poistettiin liikkeestä kaikkiaan 561 000 kappaletta ja 
väärennettyjä kolikoita 211 100. Määrät ovat vähäisiä verrattuina liikkeessä olevien aitojen 
euroseteleiden ja -kolikoiden kokonaismäärään (11,4 miljardia ja 75 miljardia). Valtava 
enemmistö (96 prosenttia) vuoden 2007 toisella vuosipuoliskolla talteen otetuista 
väärennetyistä seteleistä löytyi euroalueen maista (noin 3,5 prosenttia euroalueen 
ulkopuolisista EU:n jäsenvaltioista ja 0,5 prosenttia muualta maailmasta).

Nykyinen oikeudellinen kehys

Euroseteleiden ja -metallirahojen oikeudellisen suojan lujittamiseksi ennen niiden ottamista 
käyttöön 1. tammikuuta 2002 annettiin kaksi asetusta: EY:n perustamissopimuksen 123 
artiklan 4 kohdan nojalla annettu asetus N:o 1338/2001 on voimassa niissä jäsenvaltioissa, 
jotka ovat ottaneet euron käyttöön yhtenäisvaluuttana. EY:n perustamissopimuksen 308 
artiklaan perustuva rinnakkaisasetus (1339/2001) laajentaa asetuksen N:o 1338/2001 
säännökset koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi.

Asetuksella N:o 1338/2001 pyritään varmistamaan korkeatasoinen suoja väärentämistä 
vastaan. Se kattaa vääriä seteleitä ja metallirahoja koskevien teknisten tietojen ja 
tilastotietojen käsittelyn (valmistusmenetelmät ja -tekniikat, takavarikoidut määrät jne.), 
operatiivisten ja strategisten tietojen käsittelyn sekä EU:n jäsenvaltioiden, elinten ja 
toimielinten, kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen (etenkin Europol) välisen 
yhteistyön ja keskinäisen avunannon.

Asetuksen nojalla luottolaitokset ja kaikki muut laitokset, jotka osallistuvat setelien ja 
metallirahojen lajitteluun ja levittämiseen yleisölle, ovat velvollisia poistamaan liikkeestä 
kaikki vastaanottamansa eurosetelit ja -metallirahat, jotka ne tietävät vääriksi tai joiden 
suhteen niillä on riittävästi aihetta olettaa, että ne ovat vääriä. Ne on toimitettava viipymättä 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että laitoksille, jotka jättävät täyttämättä velvollisuutensa, 
määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.

Ehdotus neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta (KOM(2007)0525)

Ehdotuksella asetuksen N:o 1338/2001 muuttamisesta
- annetaan erityislupa väärien euroseteleiden (4 artikla) ja -metallirahojen (5 artikla) 

kuljetuksen sallimiseksi aitouden tarkastuksessa käytettyjen laitteiden säätöä varten, mikä 
ei nykyisellään ole sallittua EU:n tasolla;

- poistetaan Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) velvollisuus ilmoittaa tietoja 
komissiolle, sillä ETTK, joka hoiti tähän saakka tehtäviään väliaikaisesti Ranskan valtion 
rahapajassa, on nyt perustettu pysyvästi komission petostentorjuntaviraston (OLAF) 
alaisuuteen (5 artikla);

- luottolaitokset ja muut vastaavat laitokset velvoitetaan nimenomaisesti varmistamaan 
vastaanottamiensa ja takaisin liikkeeseen laskemiensa euroseteleiden ja -kolikoiden aitous 
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EKP:n euroseteleille määrittämien menettelyjen ja komission eurometallirahoille 
määrittämien menettelyjen mukaisesti (6 artikla). Tällainen velvoite sisältyi jo komission 
alkuperäiseen asetusta N:o 1338/2001 koskevaan ehdotukseen, mutta sitä ei lopulta 
hyväksytty lähinnä siksi, että sovitut yhtenäiset ja toimivat menetelmät väärennösten 
havaitsemiseksi puuttuivat. Jotta luottolaitokset ja muut vastaavat laitokset voisivat 
mukauttaa sisäiset menettelynsä ja parantaa laitteitaan, ehdotettujen velvoitteiden 
edellyttämät säännökset on annettava viimeistään 31. joulukuuta 2009 mennessä.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus-
ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tarkoituksenmukaisuussyistä 
komissiolla olisi oltava valtuudet muuttaa 
euroseteleiden ja -metallirahojen aitouden 
tarkastusmenettelyjä. Euroseteleiden 
osalta komissio olisi valtuutettava 
toimimaan Euroopan keskuspankin 
suosituksen pohjalta.

Or. en

Perustelu
Ks. tarkistusten 2 ja 3 perustelut.

Tarkistus 2

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 

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

levittämiseen, mukaan lukien:

- 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, 
esimerkiksi vähittäiskauppiaat ja kasinot,
ovat velvollisia varmistamaan, että niiden 
vastaanottamien ja takaisin liikkeeseen 
laskettavien eurosetelien ja -metallirahojen 
aitous on tarkastettu ja väärennökset 
havaittu. Tarkastukset tehdään 
menettelyillä, jotka on määritelty
euroseteleille liitteessä I ja
eurometallirahoille liitteessä II.

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

Perustelu

Määritelmän selkeyttämisellä pyritään selventämään sitä seikkaa, että asetus koskee myös 
niitä taloudellisia toimijoita, jotka tarjoavat toissijaisena toimintana käteisen nostopalveluja 
käteisautomaattien välityksellä.
Neuvosto ei voi minkään säännöksen nojalla siirtää EKP:lle täytäntöönpanotoimivaltaa 
yleisellä tasolla sen paremmin kuin minkään tässä säädöksessä katetun erityisen 
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kysymyksenkään osalta. Perustamissopimuksen 202 artiklan nojalla neuvosto voi siirtää 
täytäntöönpanotoimivallan vain komissiolle. Menettelyt olisi siksi määriteltävä asetuksen 
kahdessa liitteessä.
Ks. myös tarkistuksen 3 perustelu.

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) lisätään seuraava kohta:

3 a. Komissio muuttaa liitettä I Euroopan 
keskuspankin suosituksesta ja liitettä II
omasta aloitteestaan.

Or. en

Perustelu
EKP:n euroseteleihin liittyvissä asioissa käyttämän toimivallan huomioon ottamiseksi 
komission olisi muutettava EKP:n suosituksesta liitettä I, jossa määritellään seteleiden 
aitouden tarkastamismenettelyt.
Ks. myös tarkistuksen 2 perustelu.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään tämän asetuksen liitteessä 
oleva teksti liitteiksi I ja II.

Or. en

 Perustelu

Sama perustelu kuin tarkistuksessa 2.
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