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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud tekst 
paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti puhul muuta 
olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Välja jäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed
(KOM(2007)0525 – C6-043172007 – 2007/0192(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0525);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 123 lõiget 4, eelkõige selle kolmandat lauset, 
mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0431/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning majandus-
ja rahanduskomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Väikestel ja keskmise suurusega 
jaekaubandusettevõtjatel ei ole piisavalt 
vahendeid, et viia läbi kontrollimisi 
vastavalt menetlustele, mille on 
kehtestanud Euroopa Keskpank ja 
komisjon. Nad peaksid tegutsema 
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asjakohase hoolikusega ja kõrvaldama 
ringlusest kõik saadud euro pangatähed 
ja mündid, mille kohta nad teavad või 
mille suhtes neil on piisavalt põhjust 
uskuda, et need on võltsitud.

Or. es

Selgitus

Tuleb eristada väikeste ja keskmise suurusega jaekaubandusettevõtjate kohustusi krediidi- ja 
muude samalaadsete asutuste kohustustest. Kuigi nimetatud asutustelt nõutakse euro 
pangatähtede ja müntide ehtsuse kontrollimist vastavalt Euroopa Keskpanga ja komisjoni 
kehtestatud menetlustele, ei ole väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel selleks piisavalt 
vahendeid ning sel põhjusel tuleks neilt nõuda vaid asjakohase hoolikusega tegutsemist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euro pangatähtede ja müntide ehtsuse 
kontrollimiseks tuleb seadmeid vastavalt 
seadistada. Ehtsuse kontrollimiseks 
kasutatavate seadmete seadistamiseks on 
oluline, et kontrollimise kohtades oleks 
vajalikul hulgal võltsitud pangatähti ja 
münte. Seetõttu on oluline lubada võltsitud 
pangatähtede ja müntide transportimist 
pädevate siseriiklike asutuste ning ELi 
institutsioonide ja asutuste vahel.

(3) Euro pangatähtede ja müntide ehtsuse 
kontrollimiseks tuleb seadmeid vastavalt 
seadistada. Ehtsuse kontrollimiseks 
kasutatavate seadmete seadistamiseks on 
oluline, et kontrollimise kohtades oleks 
vajalikul hulgal võltsitud pangatähti ja 
münte. Seetõttu tuleb lubada võltsitud 
pangatähtede ja müntide saatmist ja
transportimist pädevate siseriiklike asutuste 
ning ELi institutsioonide ja asutuste vahel. 

Or. es

Selgitus

Käesoleva määruse muudatusettepanekus tuleks võtta arvesse vajadust saata (mis tahes 
päritoluga) võltsitud pangatähtede ja müntide näidiseid ning lubada neid seega transportida.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Eurode ehtsus tuleb tagada igal pool 
Euroopa Liidus, kaasa arvatud nendes 
liikmesriikides, mis ei kuulu euroalasse 
ning nendes, kus eurosid kasutatakse 
arveldusvaluutana.

Or. es

Selgitus

Liikmesriigid, mis ei kuulu euroalasse, peavad tagama eurode ehtsuse, kui eurosid 
kasutatakse nende territooriumil arveldusvaluutana. Euroopa Keskpanga ja komisjoni 
kehtestatud raha ehtsuse kontrollimise meetmeid nende liikmesriikide suhtes täielikult ei 
kohaldata, mistõttu tuleb teha ettepanek selliste meetmete kohaldamise kohta nagu 
kassapidajate väljaõpe võltsitud eurode tuvastamiseks ning selliste seadmete 
kasutuselevõtmine, mille abil saab võltsitud eurosid tuvastada.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1338/2001
Artikkel 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:

(d a) muud asutused – kõik 
majandusasutused või -subjektid, mis 
osalevad kas otseselt või 
sularahaautomaatide kaudu euro 
pangatähtede ja müntide sorteerimises ja 
avalikkusele jaotamises. Määratlus 
hõlmab valuutavahetuskontoreid, suuri 
ostukeskuseid ja kasiinosid;

Or. es
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Selgitus

Sularaha sorteerimise ja jaotamisega tegelevaid erinevaid asutusi tuleb eristada selleks, et 
tagada, et järgitakse kohustust kontrollida euro pangatähtede ja müntide ehtsust vastavalt 
Euroopa Keskpanga ja komisjoni kehtestatud menetlustele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1338/2001
Artikkel 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 b) Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:

(d b) väike ja keskmise suurusega 
jaekaubandusettevõtja – jaemüüja, kes 
tegutseb väikestes või keskmise suurusega 
ruumides ja teenindab lõpptarbijat ning 
kes on euro pangatähtede ja müntide 
sorteerimise ja avalikkusele jaotamisega 
seotud vaid raha tavapärase tagasi 
andmise kaudu; 

Or. es

Selgitus

Käesoleva määruse tähenduses tuleb krediidiasutustest ja muudest sularahaga arveldavatest 
asutustest eristada väikeseid ja keskmise suurusega jaekaubandusettevõtjaid, eriti seoses 
nimetatud kahte kategooriasse kuuluvate asutuste kohustustega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1338/2001
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Võltsitud pangatähtede edastamise 
kohustus“ 

„Võltsitud müntide edastamise kohustus”
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Or. es

Selgitus

Al menos la versión española de la propuesta contiene un error en relación con el título 
propuesto, ya que habla de billetes cuando debiera hacerlo de monedas. Por lo que se refiere 
a la calibración y ajuste de las maquinas de autentificación de monedas, es necesario 
proporcionar ejemplares de monedas falsas a las autoridades nacionales competentes. Tal 
necesidad conlleva autorizar el transporte y la entrega de una muestra de los ejemplares 
falsos aprehendidos, aun cuando éstos constituyan un elemento de prueba en procesos 
criminales contra falsificadores y otros criminales, todo ello sin romper el necesario 
equilibrio entre los principios jurídico-procesales y las exigencias de carácter técnico 
vinculadas con la detección.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1338/2001
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Ringluses olevate euro pangatähtede 
kontrollimise hõlbustamiseks lubatakse 
võltsitud pangatähti transportida pädevate 
siseriiklike asutuste ning Euroopa Liidu 
institutsioonide ja asutuste vahel.“

„Ringluses olevate euro pangatähtede 
kontrollimise hõlbustamiseks ja kui 
konfiskeeritud kogus seda lubab, 
saadetakse piisaval hulgal võltsitud euro 
pangatähti (isegi kui tegemist on 
tõendusmaterjaliga kriminaalmenetluses)
pädevatele siseriiklikele asutustele ning 
neid lubatakse transportida pädevate 
siseriiklike asutuste ning Euroopa Liidu 
institutsioonide ja asutuste vahel.”

Or. es

Selgitus

Euro pangatähtede ehtsuse kontrollimise seadmete kalibreerimiseks ja reguleerimiseks tuleb 
pädevatele siseriiklikele asutustele anda võltsingute näidised. See tähendab, et konfiskeeritud 
võltsitud näidiseid tuleb lubada transportida ja saata isegi siis, kui on tegemist 
tõendusmaterjaliga kriminaalmenetluses võltsijate ja muude kurjategijate vastu. Sellega ei 
tohi aga rikkuda vajalikku tasakaalu õigus- ja menetluspõhimõtete ning tuvastamisega seotud 
tehniliste nõuete vahel.



PE405.735v01-00 10/13 PR\719442ET.doc

ET

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„1. Krediidiasutused, rahavedajad ja kõik 
muud asutused, kes osalevad erialase 
tegevusena pangatähtede ja müntide 
sorteerimises ja 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.
Määruses (EÜ) nr 974/98 loetletud 
osalevate riikide hulgast puuduvates 
liikmesriikides kehtestatakse eri 
kontrollimenetlus eesmärgiga kontrollida 
nende euro pangatähtede ja müntide 
ehtsust, mida kasutavad esimeses lõigus 
nimetatud asutused.

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 asutused ning 
väikesed ja keskmise suurusega 
jaekaubandusettevõtjad 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. es
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Selgitus

Krediidiasutuste ning muude euro pangatähtede ja müntide sorteerimise ja jaotamisega 
tegelevate asutuste kohustusi tuleks eristada nende asutuste kohustustest, kellelt nõutakse vaid 
asjakohast hoolikust. Viimane puudutab väikeseid ja keskmise suurusega 
jaekaubandusettevõtjaid, kes ei saa endale lubada kontrollimisseadmete omandamisega 
seotud kulusid. Lisaks tuleb kontrollimenetlus kehtestada liikmesriikides, kes olenemata 
sellest, et nad ei kuulu euroalasse, aktsepteerivad eurosid arveldamisvaluutana.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1338/2001
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõike 3 lõppu lisatakse järgmine lõik: (b) lõike 3 lõppu lisatakse järgmine lõik:

„Erandina lõike 3 esimesest lõigust 
võetakse käesoleva artikli lõike 1 esimese 
lõigu kohaldamiseks vajalikud seadused, 
määrused ja haldussätted vastu hiljemalt 
31. detsembriks 2009. Liikmesriigid 
teatavad sellest komisjonile ja Euroopa 
Keskpangale.

„Erandina lõike 3 esimesest lõigust 
võetakse käesoleva artikli lõike 1 esimese 
lõigu kohaldamiseks vajalikud seadused, 
määrused ja haldussätted vastu hiljemalt 
31. detsembriks 2011. Liikmesriigid 
teatavad sellest komisjonile ja Euroopa 
Keskpangale.

Or. es

Selgitus

Tuleb kehtestada selline tähtaeg, mille jooksul on kõik liikmesriigid kohustatud täitma 
käesoleva määruse sätteid. Komisjoni esialgselt väljapakutud tähtaeg jätab liikmesriikidele 
vähe aega Euroopa Keskpanga ja komisjoni kehtestatud kontrollimenetluse kohaldamiseks.
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SELETUSKIRI

Euro võltsimise takistamisel on kahekordne mõõde: poliitiline ja rahaline. Rahalise 
mõõtme olemasolu on ilmselge, aga poliitiline on võib-olla isegi olulisem. Euro võltsimist 
tuleb takistada, kuna see on üks Euroopa identiteedi sümbolitest. 

Euro pangatähtede ja müntide võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed on kehtestatud 
nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1338/2001. 

Nimetatud määruses tehakse ettepanek, et krediidiasutused ja muud asutused, mis osalevad 
raha sorteerimises ja avalikkusele jaotamises, peaksid ringlusest kõrvaldama kõik euro 
pangatähed ja mündid, mille kohta nad teavad või mille suhtes on neil piisavalt põhjust 
uskuda, et need on võltsitud. Ühtegi viidet aga sellele eelnevale vajalikule avastamisele ja 
tuvastamisele ei tehta. Teisisõnu ei kehtestata määrusega otsene kontrollimise kohustus, vaid 
endastmõistetav kohustus (nimelt tegutsemine asjakohase hoolikusega). Põhjus, miks 
nimetatud määruses tuvastamisele ei viidata, tuleneb sellest, et sel hetkel puudus kokkulepe 
kõige tõhusamate meetmete kohta võltsitud pangatähtede ja müntide ulatuslikuks 
tuvastamiseks.

Nüüd kui komisjon ja Euroopa Keskpank on kehtestanud kindlad menetlused võltsitud euro 
pangatähtede ja müntide avastamiseks, peavad raha avalikkusele jaotamisega tegelevatel 
asutustel olema vajalikud vahendid, et kontrollida nende pangatähtede ja müntide ehtsust, 
mida nad ringlusesse lasevad. Selline on põhjendus määruse 1338/2001 kohta tehtud 
muudatusettepanekule. Nimetatud muudatusettepanek peaks muu hulgas võimaldama 
vahetegemist erinevate asutuste vahel, kes lasevad ühisraha ringlusesse. Ühelt poolt kehtib 
ehtsuse kontrollimise otsene kohustus suurtele krediidi-, finants-, majandus-, kaubandus- ja 
rahaveoga tegelevatele organisatsioonidele. Suurte kaubanduskeskuste puhul hoiaks ehtsuse 
kontrollimise nõue ära selle, et keskused jaotaksid sularahaautomaatide kaudu pangatähti ja 
münte, mida ei ole kontrollitud, mistõttu need võivad olla võltsitud. Teiselt poolt peaksid 
väikesed jaekaubandusettevõtjad tegutsema ilmselgetel põhjustel asjakohase hoolikusega, s.t 
kõrvaldama kõik euro pangatähed ja mündid, mille kohta nad teavad või mille suhtes neil on 
piisavalt põhjust uskuda, et need on võltsitud. Sel põhjusel tuleb määratleda asutused, kellel 
on kohustus kontrollida nende euro pangatähtede ja müntide ehtsust, mida nad avalikkusele 
jaotavad.

Pangatähtede ja müntide ehtsust kontrollitakse ja tuvastatakse masinatega, mida tuleb 
kalibreerida ja seadistada, kasutades võltsitud ja ehtsate eurode näidiseid. Kui 
kontrollikeskustele tuleb hakata saatma võltsitud eurode näidiseid, peab olema võimalik neid 
näidiseid transportida pädevate siseriiklike asutuste ning ELi asutuste ja institutsioonide 
vahel.

Raha ehtsuse kontrollimise ja tuvastamise seadmete kalibreerimiseks tuleb pädevatele 
siseriiklikele asutustele viia piisaval hulgal võltsitud eurode näidiseid (isegi kui tegemist on 
tõendusmaterjaliga kriminaalmenetluses), kui konfiskeeritud pangatähtede ja müntide hulk 
seda lubab. See on komplitseeritud ettepanek, kuna enamikus liikmesriikides kehtivad 
seadused, mille järgi peavad kõik kriminaalmenetlusega seotud tõendusmaterjalid olema 
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kättesaadavad kogu menetluse ajal. Selleks tuleb töötada välja mehhanism, mis võimaldaks 
kohtuorganitel saata kontrollimisasutustele piisaval hulgal võltsitud euro pangatähti ja münte, 
ilma et rikutakse tasakaalu põhiliste õigus- ja menetluspõhimõtete ning võltsitud raha 
tuvastamise tehniliste nõuete vahel.

Eriti oluline on eurode ehtsuse tagamise küsimus igal pool ELis, eelkõige liikmesriikides, mis 
ei kuulu euroalasse, kuid mis aktsepteerivad ühisraha tehingute tegemisel. Pikalt tuleks 
kaaluda ka Euroopa Keskpanga viidet tähtaegadele, mille jooksul peavad liikmesriigid ehtsuse 
kontrollimise nõuet jõustama. Euroopa Keskpanga arvates tuleks tähtajad kehtestada vastavalt 
komisjoni ja Euroopa Keskpanga määratud menetlustele, kuna need kaks institutsiooni 
vastutavad klassifitseerimiseeskirjade eest, mis on seotud nii sobivuse kontrollimise kui ka 
raha ehtsuse kontrollimisega. Euroopa Keskpanga ettepanekut saaks kohaldada küll ainult 
euroalasse kuuluvate riikide suhtes, kuid mitte nende liikmesriikide suhtes, kus euro ei ole 
ametlikult kehtiv valuuta. Liikmesriikide puhul, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud, 
saaks ehtsuse kontrollimist läbi viia (I) kontrollitud seadmete asutustes kasutamisega, millega 
saab tuvastada võltsingud pangatähtede ja müntide valimise käigus ning (II) kassapidajatele 
vastava väljaõppe andmisega. Sel põhjusel ja kontrollimehhanismide tõhususe tagamiseks on 
erakordselt oluline, et määrus sisaldaks kindlat kuupäeva, mil ehtsuse kontrollimise menetlusi 
hakatakse kohaldama väljaspool euroala. Kõige parem lahendus oleks kehtestada komisjoni 
esialgselt väljapakutud tähtajast (s.t 31. detsember 2009) pikem tähtaeg, et kõik osalejad 
oleksid rahul ja et kõikides (nii euroalasse kuuluvates kui ka sellest väljapoole jäävates) 
liikmesriikides oleks võimalik võtta vajalikke meetmeid eurorahade ehtsuse kontrollimiseks 
nende territooriumil.

Viimasena tuleb läbi vaadata nõukogu määruse ettepaneku erinevad keeleversioonid, kuna 
vähemalt hispaaniakeelses versioonis on määruse (EÜ) 1338/2001 artikli 5 kohta käivas 
muudatusettepanekus muudetud esialgset pealkirja „Kohustus edastada võltsitud mündid 
tuvastamiseks” lausega „Võltsitud pangatähtede edastamise kohustus”, kui tegelikult tuleks 
pealkirja muuta järgmise lausega „Võltsitud müntide edastamise kohustus”.
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