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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä 
toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta
(KOM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0525),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan, jonka mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0431/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Pienillä ja keskisuurilla 
vähittäisliikkeillä ei ole riittäviä resursseja 
tehdä tarkastuksia menettelyillä, jotka 
Euroopan keskuspankki (EKP) ja 
komissio ovat määrittäneet. Niiden 
velvollisuutena on toimia asianmukaista 
huolellisuutta noudattaen kaikkien niiden 
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vastaanottamiensa eurosetelien ja -
metallirahojen poistamiseksi liikkeestä, 
joiden ne tietävät tai voivat perustellusti 
uskoa olevan vääriä. 

Or. es

Perustelu

On erotettava velvoitteet, joita pienet ja keskisuuret vähittäisliikkeet pystyvät noudattamaan, 
niistä velvoitteista, joita luottolaitokset ja muut alaan liittyvät yritykset voivat noudattaa. Kun 
jälkimmäiset pystyvät tarkistamaan euroseteleiden ja -metallirahojen EKP:n ja komission 
vaatimien menettelyjen mukaisesti, pienillä ja keskisuurilla vähittäisliikkeillä ei ole siihen 
tarvittavia keinoja, minkä vuoksi niitä voidaan vaatia ainoastaan velvoitetta toimia 
"asianmukaista huolellisuutta noudattaen". 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroseteleiden ja -metallirahojen 
aitouden tarkastus edellyttää laitteiden 
asianmukaista säätöä. Laitteiden säätämistä 
varten testauspaikoissa on oltava saatavilla 
tarvittava määrä vääriä seteleitä ja 
metallirahoja. Tämän vuoksi on tärkeää 
sallia väärennösten kuljetus toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten sekä Euroopan 
unionin toimielinten ja elinten välillä.

(3) Euroseteleiden ja -metallirahojen 
aitouden tarkastus edellyttää laitteiden 
asianmukaista säätöä. Laitteiden säätämistä 
varten testauspaikoissa on oltava saatavilla 
tarvittava määrä vääriä seteleitä ja 
metallirahoja. Tämän vuoksi on sallittava
väärennösten toimitus ja kuljetus 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
sekä Euroopan unionin toimielinten ja 
elinten välillä.

Or. es

Perustelu

Asetuksen muutoksessa on otettava huomioon tarve toimittaa väärennetyt eurosetelit ja -
metallirahat mistä tahansa ne ovatkin peräisin ja antaa lupa niiden kuljettamiseen. 
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Eurojen aitous on taattava 
kaikkialla Euroopan unionissa, myös 
euroalueen ulkopuolisissa jäsenvaltioissa 
ja maissa, joissa euro liikkuu 
transaktiovaluuttana.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden, jotka eivät kuulu euroalueeseen, on taattava euron aitous sen liikkuessa 
niiden alueella transaktiovaluuttana. EKP:n ja komission aitouden tunnistamismenetelmiä ei 
voida soveltaa niihin täysin, minkä vuoksi on ehdotettava sellaisten menetelmien soveltamista 
kuten kassahenkilöstön koulutus väärien eurojen havaitsemiseksi ja sellaisten testattujen 
laitteiden käyttö, jotka pystyvät havaitsemaan väärän rahan.  

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1338/2001
2 artikla – d a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Lisätään 2 artiklaan seuraava kohta:

"d a) "muilla laitoksilla" kaikkia muita 
laitoksia tai taloudellisia toimijoita, jotka 
osallistuvat setelien ja metallirahojen 
lajitteluun ja levittämiseen joko suoraan 
tai käteisautomaattien kautta; tähän 
määritelmään sisältyvät 
valuutanvaihtopisteet, isot 
vähittäismyymälät ja kasinot;" 

Or. es



PE405.735v01-00 8/13 PR\719442FI.doc

FI

Perustelu

On syytä erotella eri laitokset, jotka osallistuvat käteisrahan lajitteluun ja jakeluun, jotta 
voidaan vaatia euroseteleiden ja -metallirahojen aitouden tarkistamista koskevan 
vaatimuksen noudattamista EKP:n ja komission vahvistamien menettelyjen mukaisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Asetus EY N:o 1338/2001
2 artikla – d b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 b. Lisätään 2 artiklaan seuraava kohta:

"d b) "pienillä ja keskisuurilla 
vähittäisliikkeillä" pienissä ja 
keskisuurissa liiketiloissa harjoitettavaa, 
loppukuluttajalle suunnattua 
vähittäiskauppaa, jossa ei osallistuta 
euroseteleiden ja -metallirahojen 
lajitteluun ja levittämiseen muulla tavoin 
kuin palauttamalla käteistä rahaa 
liiketoimien yhteydessä;" 

Or. es

Perustelu

Tätä asetusta varten on syytä erottaa pienet ja keskisuuret vähittäisliikkeet luottolaitoksista ja 
muista käteistä käsittelevistä laitoksista etenkin kunkin velvoitteiden osalta. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta – a alakohta
Asetus EY N:o 1338/2001
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

”Velvollisuus toimittaa väärät setelit”; (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen
versioon.)
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Or. es

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta – b alakohta
Asetus EY N:o 1338/2001
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Liikkeessä olevien eurosetelien aitouden 
valvomisen helpottamiseksi sallitaan 
väärien setelien kuljetus toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten sekä Euroopan 
unionin toimielinten ja elinten välillä.”

”Liikkeessä olevien eurosetelien aitouden 
valvomisen helpottamiseksi toimivaltaisille 
kansallisille laitoksille toimitetaan riittävä 
määrä vääriä euroseteleitä 
takavarikoidun määrän sen 
mahdollistaessa, vaikka ne olisivat 
todisteita rikosoikeudenkäynnissä, ja 
sallitaan niiden kuljetus toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten sekä Euroopan 
unionin toimielinten ja elinten välillä.”

Or. es

Perustelu

Euroseteleiden aitouden tarkastamislaitteiden kalibrointia ja säätöä varten toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille on toimitettava vääriä seteleitä. Tämän tarpeen vuoksi on 
sallittava takavarikoitujen kappaleiden näytteiden kuljetus ja toimitus vaikka ne olisivatkin 
todisteita väärentäjiä ja muita rikollisia vastaan käytävissä rikosoikeudenkäynneissä mutta 
kuitenkin siten, ettei rikota oikeuteen ja oikeudenkäynteihin liittyviä periaatteita ja 
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havaitsemiseen liittyviä teknisluonteisia vaatimuksia. 

Tarkistus 8

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 
euroseteleille ja komissio 
eurometallirahoille.

"1. Luottolaitokset, rahankuljetusyritykset
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 euroseteleille ja 
komissio eurometallirahoille.

Muissa kuin asetuksessa (EY) N:o 974/98 
luetelluissa osallistuvissa jäsenvaltioissa 
säädetään euroseteleiden ja -
metallirahojen aitouden tarkastamiseksi 
erityisestä valvontamenettelystä, jota 
käytetään ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetuissa laitoksissa.

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 
laitokset sekä pienet ja keskisuuret 
vähittäisliikkeet 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. es
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Perustelu

On syytä erottaa luottolaitosten ja muiden euroseteleitä ja -metallirahoja käsittelevien ja 
toimittavien laitosten velvoitteet niistä tahoista, joilta voidaan vaatia vain velvoitetta toimia 
"asianmukaista huolellisuutta noudattaen". Esimerkiksi pienille ja keskisuurille 
vähittäisliikkeille tarkastuskoneiden ostaminen olisi liian suuri kustannus. Lisäksi on 
vahvistettava tarkistusmenettely niissä jäsenvaltiossa, jotka hyväksyvät euron
transaktiovaluuttana, vaikka eivät kuulukaan euroalueeseen.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

b) lisätään 3 kohdan loppuun alakohta 
seuraavasti:

b) lisätään 3 kohdan loppuun alakohta 
seuraavasti:

”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 3 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan soveltamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset on 
annettava 31 päivään joulukuuta 2011
mennessä. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
ne komissiolle ja Euroopan keskuspankille 
viipymättä.”

Or. es

Perustelu

On syytä asettaa määräaika, jolloin kaikkien jäsenvaltioiden on täytettävä tämän asetuksen 
vaatimukset. Komission alunperin ehdottama määräaika jättää jäsenvaltioille vähän 
liikkumavaraa toteuttaa ajoissa EKP:n ja komission vahvistamat tarkistusmenettelyt. 
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PERUSTELUT

Euron väärentämisen torjunnalla on kaksi ulottuvuutta – poliittinen ja taloudellinen.
Taloudellinen rooli on ilmeinen, mutta poliittinen merkitys saattaa olla vieläkin 
tärkeämpi.  Euron väärentämistä on torjuttava, koska se on yksi eurooppalaisen 
identiteetin symboleista. 

Kesäkuun 28. päivänä 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1338/2001 säädetään 
euroseteleiden ja -metallirahojen väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä.

Asetuksessa 1338/2001 säädetään, että luottolaitokset ja muut vastaavat laitokset, jotka 
osallistuvat setelien ja metallirahojen lajitteluun ja levittämiseen yleisölle, ovat velvollisia 
poistamaan liikkeestä kaikki sellaiset eurosetelit ja -metallirahat, joiden ne tietävät tai 
riittävän perustellusti uskovat olevan vääriä. Siinä ei kuitenkaan viitata ollenkaan poistamista 
edeltäviin ja tarpeellisiin tarkastamis- ja havaitsemistoimenpiteisiin. Asetuksessa ei siis 
säädetty yksiselitteisestä velvoitteesta vaan vaadittiin asianmukaista huolellisuutta mutta 
ilman suoraa tarkastamisvelvoitetta. Se, ettei havaitsemismenetelmiin viitattu tuolloin, johtui 
siitä, että sopimus toimivista menetelmistä väärien setelien ja -metallirahojen aitouden 
tunnistamiseksi laajassa mittakaavassa puuttui.

Kun komissio ja Euroopan keskuspankki ovat nyt vahvistaneet lopulliset menettelyt väärien 
eurometallirahojen ja -setelien havaitsemiseksi, käteisrahan levittämiseen yleisölle liittyvillä 
laitoksilla on tarvittavat välineet liikkeelle laittamiensa setelien ja kolikoiden aitouden 
varmistamiseen, mikä perustelee asetuksen 1338/2001 muuttamista. Tällaisen muutoksen on 
käsitettävä muun muassa yhteisen rahamme liikkeelle panevien erilaisten laitosten välisen 
eron osoittaminen. Suuriin luotto-, rahoitus-, talous- tai kauppalaitoksiin ja 
rahankuljetusyrityksiin sovellettaisiin suoraa velvoitetta aitouden todistamiseen. Isojen 
vähittäismyymälöiden tapauksessa aitouden tunnistamisvelvollisuus estää, että ne jakelevat 
käteisautomaattiensa kautta kolikoita ja seteleitä, jotka voisivat olla väärennettyjä, koska niitä 
ei ole tarkastettu. Pieniltä vähittäismyyntiliikkeiltä pitäisi vaatia selvien syiden vuoksi 
ainoastaan "asianmukaista huolellisuutta", eli niiden olisi poistettava liikkeeltä kaikki 
eurosetelit ja -kolikot, joiden ne tietävät tai riittävän perustellusti uskovat olevan vääriä.
Näin ollen on ehdottomasti määriteltävä laitokset, joiden on tarkastettava yleisölle 
levitettävien eurokolikoiden ja -setelien aitous.

Rahan aitouden havainnointi ja tarkastaminen tehdään laitteilla, jotka on kalibroitava ja 
säädettävä sekä väärennettyjen että aitojen eurojen avulla. Jotta kontrollipisteillä olisi 
väärennettyjä euroja, olisi niitä voitava kuljettaa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välillä kuten myös EU:n instituutioiden ja organisaatioiden välillä.  

Rahan aitouden tarkastamis- ja havaitsemiskoneiden kalibrointia varten on myös tärkeää, että 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille toimitetaan riittävä määrä väärennettyjä euroja –
edellyttäen, että takavarikoidun rajan määrä sen sallii – vaikka väärennetyt rahat olisivat 
todisteina rikosoikeudenkäynneissä.  Tämä on monimutkainen ehdotus, koska suurimmassa 
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osassa jäsenvaltioiden oikeudenkäyntisäännöstöä on säännös, että rikosoikeudenkäyntien 
todisteiden on oltava kokonaisuudessaan saatavilla koko oikeudenkäynnin ajan. Tämän 
vuoksi on säädettävä mekanismista, jonka avulla oikeusviranomaiset voivat toimittaa 
teknisille tarkastuspisteille riittävän määrän väärennettyjä euroseteleitä ja -kolikoita ilman, 
että tämä toimittaminen rikkoo oikeuteen ja oikeudenkäynteihin liittyvien periaatteiden ja 
havaitsemiseen liittyvien teknisluonteisia vaatimusten välistä tasapainoa. 

Erityisen tärkeä kysymys on, miten taata euron aitous koko EU:ssa ja erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, jotka eivät kuulu euroalueeseen mutta joissa euroa käytetään 
transaktiovaluuttana.  EKP:n esitys aitouden tunnistamisvelvoitetta koskevien määräaikojen 
soveltamisesta jäsenvaltioissa vaatii syvällistä harkintaa. EKP:lle olisi tarpeen, että määräajat 
asetettaisiin komission ja EKP:n itsensä määrittämien menettelyjen mukaisesti, koska ne ovat 
vastuussa luokittelunormeista, sopivuustarkastuksista ja valuutan aitoudesta. EKP:n 
ehdotusta sovellettaisiin kuitenkin vain euroalueen maissa eikä muissa jäsenvaltioissa, joissa 
euro ei ole virallinen valuutta. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet käyttöön yhteisvaluutta, 
voisivat valvoa aitoutta (I) käyttämällä laitoksissa testattuja laitteita, jotka pystyvät 
havaitsemaan väärennökset setelien ja kolikoiden valintavaiheessa, ja (II) kouluttamalla 
kassahenkilökuntaansa asianmukaisesti. Tätä varten ja valvontamekanismien tehokkuuden 
takaamiseksi on erityisen tärkeää vahvistaa asetuksessa konkreettinen päivämäärä, josta 
lähtien aitouden tunnistamismenettelyjä sovelletaan euroalueen ulkopuolella. Soveliain 
vaihtoehto olisi vahvistaa komission alunperin ehdottamaan määräaikaa (31. joulukuuta 2009) 
kaukaisempi määräaika, jotta kaikki asianomaiset olisivat tyytyväisiä ja kaikki jäsenvaltiot –
euroalueella tai ei – voisivat ottaa käyttöön tarvittavat mekanismit euron aitouden 
tunnistamiseksi alueillaan.  

Lopuksi olisi tarkistettava ehdotuksen neuvoston asetukseksi eri kieliversiot, koska ainakin 
espanjankielisessä versiossa asetuksen (EY) N:o 1338/2001 5 artiklaan esitetyssä 
muutoksessa ehdotetaan alkuperäisen otsikon "Velvollisuus toimittaa väärät metallirahat 
tunnistettaviksi" muuttamista muotoon "Velvollisuus toimittaa väärät setelit", vaikka 
sanamuodon pitäisi olla "Velvollisuus toimittaa väärät metallirahat". (Kääntäjän 
huomautus: suomenkielisessä versiossa tätä virhettä ei ole.)
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