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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Euro kui euroala riikide ühisraha on 
muutunud oluliseks teguriks liidu 
majanduses ja kodanike igapäevaelus. 
Liidu kui terviku huvides on võidelda 
võltsimisega seotud tegevuste vastu, mis 
seavad ohtu euro ehtsuse, ja nende eest 
karistada. 

(1) Euro kui euroala riikide ühisraha on 
muutunud oluliseks teguriks liidu 
majanduses ja kodanike igapäevaelus. 
Alates euro kasutuselevõtust 2002. aastal 
on aga euro võltsimine tekitanud 
vähemalt 500 miljoni euro ulatuses 
rahalist kahju, sest see on vääring, mis on 
pidevalt raha võltsimisega tegelevate 
organiseeritud kuritegelike rühmituste 
huviorbiidis. Liidu kui terviku huvides on 
võidelda võltsimisega seotud tegevuste 
vastu, mis seavad ohtu euro ehtsuse, ja 
nende eest karistada. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Raha võltsimisel on ühiskonnale 
märkimisväärne negatiivne mõju. Selle 
tagajärjel saavad kodanikud ja ettevõtjad 
kahju, mida neile ei hüvitata isegi juhul, 
kui nad on saanud võltsingud heauskselt. 
Äärmiselt oluline on tagada kodanike, 
ettevõtjate ja finantsasutuste usaldus 
pangatähtede ja müntide ehtsuse vastu. 

(2) Raha võltsimisel on ühiskonnale 
märkimisväärne negatiivne mõju. Selle 
tagajärjel saavad kodanikud ja ettevõtjad 
kahju, mida neile ei hüvitata isegi juhul, 
kui nad on saanud võltsingud heauskselt. 
Äärmiselt oluline on tagada kodanike, 
ettevõtjate ja finantsasutuste usaldus 
pangatähtede ja müntide ehtsuse vastu ning 
sama tähtis on kaitsta euro võltsimise eest 
kodanikke, kui nad kasutavad liidu piires 
liikumise, töötamise ja elamise vabadust.  
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Oluline on tagada, et tulemuslikud ja 
tõhusad kriminaalõiguslikud meetmed 
kaitseksid asjakohasel viisil eurot ja muid 
seaduslikus käibes vääringuid kõigis 
liikmesriikides. 

(3) Oluline on tagada, et liikmesriigid 
võtaksid kõik vajalikud meetmed selleks, 
et kaitsta eurot ja muid seaduslikus käibes 
vääringuid. Need meetmed peaksid 
hõlmama nii ennetus- kui ka 
täitemeetmeid. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3a) Oluliseks ennetusmeetmeks oleks see, 
kui liit lõpetaks 500-euroste pangatähtede 
kasutamise, sest tõendid näitavad, et üle 
90 protsendi neist kasutatakse ainult 
organiseeritud kuritegevuses. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Euro ja muude vääringute kaitse 
nõuab sularaha võltsimisega seotud 
kuritegude ühist määratlust ning ühiseid 
karistuse liike nii füüsilistele kui ka 
juriidilistele isikutele. Et tagada kooskõla 
Genfi konventsiooniga, tuleks käesoleva 
direktiiviga näha ette karistused samade 
süütegude eest nagu konventsioonigagi. 
Seepärast peaks pangatähtede ja müntide 
võltsimine ning levitamine olema 
kriminaalkuritegu. Nimetatud süütegude 
ettevalmistamine, näiteks võltsimiseks 
vajalike tööriistade ja komponentide 
valmistamine, peaks olema eraldi 
karistatav. Süütegude määratluste ühine 
eesmärk peaks olema võltsitud 
pangatähtede ja müntide ning võltsimiseks 
vajalike töövahendite ja tööriistade 
igasuguse käitlemise tõkestamine. 

(10) Euro ja muude vääringute kaitse 
nõuab sularaha võltsimisega seotud 
kuritegude ühist määratlust ning toimivaid, 
proportsionaalseid ja tõkestava mõjuga 
karistusi nii füüsilistele kui ka juriidilistele 
isikutele. Et tagada kooskõla Genfi 
konventsiooniga, tuleks käesoleva 
direktiiviga näha ette karistused samade 
süütegude eest nagu konventsioonigagi. 
Seepärast peaks pangatähtede ja müntide 
võltsimine ning levitamine olema 
kriminaalkuritegu. Nimetatud süütegude 
ettevalmistamine, näiteks võltsimiseks 
vajalike tööriistade ja komponentide 
valmistamine, peaks olema eraldi 
karistatav. Süütegude määratluste ühine 
eesmärk peaks olema võltsitud 
pangatähtede ja müntide ning võltsimiseks 
vajalike töövahendite ja tööriistade 
igasuguse käitlemise tõkestamine. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10a) Äärmiselt oluline on tagada 
kodanike, ettevõtjate ja finantsasutuste 
usaldus pangatähtede ja müntide ehtsuse 
vastu. Raha võltsimine tekitab 
ühiskonnale, üksikisikutele ja 
äriühingutele kõigis liikmesriikides ning 
kolmandates riikides märkimisväärset 
varalist ja mittevaralist kahju. See võib 
panna tarbijad muretsema, kas raha ikka 
on piisavalt kaitstud, ja tekitada hirmu 
saada võltsitud pangatähti ja münte. Selle 
tulemusel võivad tarbijad eelistada rahale 
muid maksevahendeid. Seega võib raha 
võltsimine anda raharinglusele muude 
maksevahendite kaudu tagasilöögi. Raha 
võltsimisega seotud õigusrikkumisi 
iseloomustavad sageli piiriülesed 
mõõtmed ning seosed organiseeritud 
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kuritegevusega.  
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13a) Käesoleva direktiiviga hõlmatud 
kuritegude puhul peab tahtlus olema osa 
kõikidest elementidest, mis moodustavad 
käesolevas direktiivis osutatud 
õigusrikkumise. Tegevuse või 
tegevusetuse tahtlikku iseloomu võib 
järeldada eesmärgi ja faktiliste asjaolude 
põhjal. Käesolev direktiiv ei hõlma 
selliseid füüsiliste isikute õigusrikkumisi, 
mis ei nõua tahtlust. 

Selgitus 

ELi kriminaalõigus peaks olema ette nähtud viimase võimalusena ning hõlmama põhimõtteliselt 

vaid tahtliku loomuga tegevusi või tegevusetust. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Võltsimisega seotud süütegude eest 
ettenähtud karistused peaksid olema 
tulemuslikud, proportsionaalsed ja 
tõkestava mõjuga kogu liidus. 

välja jäetud 

Selgitus 

Põhjenduse 10 muudatusettepanek sisaldab seda teksti. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Seepärast peaksid liikmesriigid 
nägema ette teatavad minimaalsed 
karistuste liigid ja tasemed. 
Miinimumkaristuse mõiste on praegu 
kasutusel enamikus liikmesriikides. 
Järjekindel ja asjakohane oleks võtta see 
lähenemisviis kasutusele liidu tasandil. 

(16) Seepärast peaksid liikmesriigid 
nägema ette maksimumkaristuste 
minimaalsed tasemed. Võttes arvesse suuri 
erinevusi karistuste määramise ja 
täitmisele pööramise praktikas, tekitaks 
euro ja muude vääringute võltsimise eest 
miinimumkaristuste kehtestamine ühe 
riigi õigussüsteemi siseselt mitteühtsete 
miinimumkaristuse määrade kehtimise 
ohu.  

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Karistuste tasemed peaksid olema 
tulemuslikud ja tõkestavad, kuid need ei 
tohiks olla süütegu arvestades 
ebaproportsionaalselt kõrged. Seepärast 
peaks füüsilisele isikule määratav karistus 
olema sularaha võltsimise ja võltsitud 
sularaha levitamise rasketel juhtudel, kui 
tegemist on võltsitud pangatähtede ja 
müntide suurte koguste või eriti 
raskendavate asjaoludega, minimaalselt 
kuuekuune ja maksimaalselt vähemalt 
kaheksa-aastane vanglakaristus. 

(17) Karistuste tasemed peaksid olema 
tulemuslikud ja tõkestavad, kuid need ei 
tohiks olla süütegu arvestades 
ebaproportsionaalselt kõrged. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Kuuekuune miinimumkaristus aitab (18) Õiguskaitseasutused ja kohtud peaksid 
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tagada, et õiguskaitseasutused ja kohtud 
peavad euro ja muude vääringute 
võltsimisega seotud süütegusid võrdselt 
prioriteetseteks, mis omakorda hõlbustab 
piiriülest koostööd. See aitab leevendada 
ka leebemate karistustega asukohariigi 
valimise ohtu. Peale selle võimaldab see 
anda õigusrikkujad, kellele on karistus 
määratud, Euroopa vahistamismääruse 
alusel üle teisele liikmesriigile nii, et 
vabadusekaotusliku karistuse või 
vabadust piirava julgeolekumeetme saab 
täitmisele pöörata. 

euro ja muude vääringute võltsimisega 
seotud süütegusid pidama võrdselt 
prioriteetseteks. See hõlbustab piiriülest 
koostööd, muu hulgas Euroopa 
vahistamismääruse kaudu, ja vähendab 
leebemate karistustega asukohariigi 
valimise ohtu. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Liikmesriikidel peaks olema võimalus 
määrata juhtudel, kui võltsitud 
pangatähtede ja müntide kogunimiväärtus 
on tühine või ei kaasne sellega eriliselt 
raskendavaid asjaolusid, lühikest 
vanglakaristust või jätta vanglakaristus 
määramata. See väärtuskünnis peaks 
olema juhtumite puhul, mis ei nõua 
vanglakaristust, väiksem kui 5 000 eurot 
ehk suurima euro pangatähe 
kümnekordne väärtus, ning juhtumite 
puhul, mis nõuavad lühemat kui 
kuuekuulist vanglakaristust, väiksem kui 
10 000 eurot. 

(19) Liikmesriikidel peaks olema võimalus 
määrata juhtudel, kui võltsitud 
pangatähtede ja müntide potentsiaalne 
nominaalväärtus või kogunimiväärtus on 
tühine või ei kaasne sellega eriliselt 
raskendavaid asjaolusid, lühikest 
vanglakaristust või jätta vanglakaristus 
määramata. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Sularaha võltsimise juhtude uurimise 
ja nende eest süüdistuste esitamise edu 
tagamiseks peaks nimetatud süütegude 
uurimise ja nende eest süüdistuste 
esitamise eest vastutajatele olema 

(22) Sularaha võltsimise juhtude uurimise 
ja nende eest süüdistuste esitamise edu 
tagamiseks peaks nimetatud süütegude 
uurimise ja nende eest süüdistuste 
esitamise eest vastutajatele olema 
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kättesaadavad organiseeritud kuritegevuse 
ja muude raskete kuritegevuse vastases 
võitluses kasutatavad uurimisvahendid. 
Selliste vahendite hulka kuuluvad näiteks 
telefonikõnede pealtkuulamine ja 
kirjavahetusega tutvumine, varjatud 
jälgimine (sealhulgas elektrooniline 
jälgimine), pangakontode jälgimine ja muu 
finantsuurimine, võttes muu hulgas arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ning 
uuritavate süütegude laadi ja raskust. 

kättesaadavad organiseeritud kuritegevuse 
ja muude raskete kuritegevuse vastases 
võitluses kasutatavad uurimisvahendid. 
Selliste vahendite hulka kuuluvad näiteks 
telefonikõnede pealtkuulamine ja 
kirjavahetusega tutvumine, varjatud 
jälgimine (sealhulgas elektrooniline 
jälgimine), pangakontode jälgimine ja muu 
finantsuurimine, võttes muu hulgas lisaks 
isikuandmete kaitse õigusele arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ning 
uuritavate süütegude laadi ja raskust. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Liikmesriigid peaksid kehtestama oma 
jurisdiktsiooni nende territooriumil 
toimepandud ja nende kodanike poolt 
toimepandud süütegude korral kooskõlas 
Genfi konventsiooni ja muude liidu 
kriminaalõigusaktide kohtualluvust 
käsitlevate sätetega. Euro väljapaistev roll 
Euroopa Liidu majanduses ja ühiskonnas 
ning oht eurole kui ülemaailmse 
tähtsusega vääringule nõuavad 
täiendavaid meetmeid euro kaitsmiseks. 
Seepärast peaksid kõik liikmesriigid, kelle 
vääring on euro, rakendama väljaspool 
Euroopa Liitu toimepandud süütegude 
puhul universaalset kohtualluvust, kui teo 
toimepanija asub nende territooriumil või 
süüteoga seotud võltsitud eurosid 
avastatakse kõnealuses liikmesriigis. 
Liikmesriigid peaksid universaalse 
kohtualluvuse kasutamisel järgima 
proportsionaalsuse põhimõtet, eelkõige 
seoses kolmandate riikide poolt sama 
tegevuse suhtes tehtud kohtuotsustega. 

(23) Liikmesriigid peaksid kehtestama oma 
jurisdiktsiooni nende territooriumil 
toimepandud ja nende kodanike poolt 
toimepandud süütegude korral kooskõlas 
Genfi konventsiooni ja muude liidu 
kriminaalõigusaktide kohtualluvust 
käsitlevate sätetega, võttes arvesse, et 
süütegude käsitlemine on kõige tõhusam 
selle riigi kriminaalõiguse süsteemis, kus 
need toime pandi. Austada tuleb 
põhimõtet ne bis in idem, mis tähendab, et 
nende vastu, kes on eelmises menetluses 
lõplikult süüdi või õigeks mõistetud, ei 
esitata süüdistust. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
kuritegude ja karistuste määratlemise 
miinimumnõuded euro ja muude 
vääringute võltsimise valdkonnas. Samuti 
kehtestatakse selles ühissätted nimetatud 
valdkonna kuritegude vastase võitluse 
tugevdamiseks ja nende uurimise 
parandamiseks. 

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
kuritegude ja karistuste määratlemise 
miinimumnõuded euro ja muude 
vääringute võltsimise valdkonnas. Samuti 
kehtestatakse selles ühissätted nimetatud 
valdkonna kuritegude vastase võitluse 
tugevdamiseks ja nende uurimise 
parandamiseks ning selleks, et tagada 
võltsimisvastaste meetmete parem 
koordineerimine riikide ametiasutuste 
vahel nii euroalal kui ka väljaspool 
euroala. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) „juriidiline isik” – mis tahes üksus, 
millel on kohaldatava õiguse alusel 
juriidilise isiku staatus, välja arvatud riigid 
või avalik-õiguslikud asutused, kes 
teostavad riigivõimu, ning avalik-
õiguslikud rahvusvahelised 
organisatsioonid; 

(b) „juriidiline isik” – mis tahes üksus, 
millel on kohaldatava õiguse alusel 
juriidilise isiku staatus, välja arvatud riigid; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) võltsitud sularaha pettuslik 
käibelelaskmine; 

(b) võltsitud sularaha edasiandmine; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) töövahendid, esemed, arvutiprogrammid 
ja muud sularaha võltsimiseks või 
moonutamiseks mõeldud vahendid või 

i) töövahendid, esemed, arvutiprogrammid 
ja muud spetsiaalselt sularaha võltsimiseks 
või moonutamiseks mõeldud vahendid või 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) hologrammid või muud sularaha 
elemendid, mille eesmärk on kaitsta raha 
võltsimise eest. 

ii) hologrammid, vesimärgid või muud 
sularaha elemendid, mille eesmärk on 
kaitsta raha võltsimise eest. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõikes 1 osutatud tegevus hõlmab ka 
tegevust pangatähtede ja müntide suhtes, 
mis ei ole veel emiteeritud, kuid on 
mõeldud käibesselaskmiseks ja on 
seaduslikud maksevahendid. 

3. Lõikes 1 osutatud tegevus hõlmab ka 
tegevust pangatähtede või müntide suhtes, 
mis ei ole veel emiteeritud, kuid on 
mõeldud käibesselaskmiseks ja on 
seaduslikud maksevahendid. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3 ja 4 
osutatud tegevuse eest karistatakse 
tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate 
kriminaalkaristustega, sealhulgas trahvid ja 
vanglakaristus. 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklites 3 ja 4 
osutatud tegevuse eest karistatakse 
siseriikliku õiguse alusel tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
kriminaalkaristustega, sealhulgas trahvid ja 
vanglakaristus. 
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Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 3 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud süütegude eest, mis on seotud 
pangatähtede ja müntidega 
kogunimiväärtuses alla 5 000 euro ja 
juhul, kui eriti rasked asjaolud puuduvad, 
võivad liikmesriigid näha ette muu 
karistuse kui vanglakaristus. 

2. Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, 
võivad liikmesriigid artikli 3 lõike 1 
punktides a, b ja c osutatud süütegude eest 
ette näha muu karistuse kui vanglakaristus. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Artikli 3 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud süüteod, mis on seotud 
pangatähtede ja müntidega 
kogunimiväärtuses vähemalt 5 000 eurot, 
on karistatavad vähemalt kaheksa aasta 
pikkuse maksimaalse vanglakaristusega. 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 4  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Artikli 3 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud süüteod, mis on seotud 
pangatähtede ja müntidega 
kogunimiväärtuses vähemalt 10 000 eurot 
või eriti raskendavate asjaoludega, on 
karistatavad: 

4. Artikli 3 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud süüteod on siseriikliku õiguse 
alusel karistatavad maksimumkaristusega 
vähemalt kaheksa aastat vangistust. 

(a) miinimumkaristusega vähemalt kuus 
kuud vangistust; 

 

(b) maksimumkaristusega vähemalt 
kaheksa aastat vangistust. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 4 a (uus) 
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 4a. Käesoleva direktiiviga hõlmatud 
kuritegude eest karistusi kohaldades ja 
täide viies järgivad liikmesriigid 
siseriikliku kriminaalõiguse üldeeskirju ja 
-põhimõtteid, võttes iga juhtumi puhul 
arvesse konkreetseid asjaolusid. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 
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 3a. Juriidiliste isikute aastaaruandeid 
kontrollivad audiitorid teevad tuvastatud 
ja käesoleva direktiivi artiklites 3 ja 4 
osutatud õigusrikkumised teatavaks 
pädevatele kohtuasutustele, ilma et nende 
vastutust saaks sellise teabe avaldamise 
tõttu kahtluse alla seada. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kehtestada oma jurisdiktsioon 
artiklites 3 ja 4 nimetatud kuritegude üle, 
kui: 

1. Eeldusel, et territoriaalsus on peamine 
määrav kriteerium, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed, et kehtestada oma 
jurisdiktsioon artiklites 3 ja 4 nimetatud 
kuritegude üle, kui:  

(a) süütegu on tervikuna või osaliselt toime 
pandud liikmesriigi territooriumil või 

(a) süütegu on tervikuna või osaliselt toime 
pandud liikmesriigi territooriumil või 

(b) teo toimepanija on asjaomase 
liikmesriigi kodanik.  

(b) teo toimepanija on asjaomase 
liikmesriigi kodanik. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga liikmesriik, kelle vääringuks on euro, 
võtab vajalikud meetmed oma 
jurisdiktsiooni kehtestamiseks väljaspool 
Euroopa Liitu toime pandud, artiklis 3 ja 
4 osutatud süütegude suhtes, vähemalt 
siis, kui need on seotud euroga ja kui: 

välja jäetud 

(a) teo toimepanija asub asjaomase 
liikmesriigi territooriumil või 

 

(b) asjaomases liikmesriigis on avastatud 
süüteoga seotud võltsitud pangatähti või 
münte. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga liikmesriik võtab süüdistuse 
esitamiseks nimetatud süütegudes 
vajalikud meetmed tagamaks, et tema 
jurisdiktsioon ei sõltu tingimusest, kas 
süütegu loetakse selle toimepaneku kohas 
kuriteoks. 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3a. Juhul kui artiklites 3 ja 4 osutatud 
süüteod on juba olnud sellise 
kriminaalmenetluse subjektiks, mille 
tulemusena on kahtlustatava suhtes 
tehtud lõplik õigeks- või süüdimõistev 
kohtuotsus, jätavad liikmesriigid 
kriminaalmenetluse algatamata. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10a 

 Andmete kogumine euro pangatähtede ja 
müntide võltsimisega seotud juhtumite 

arvu väljaselgitamiseks 

 Liikmesriigid koguvad regulaarselt 
usaldusväärseid andmeid võltsitud euro 
pangatähtede ja müntidega seotud 
juhtumite arvu kohta, võttes eriti arvesse 
alustatud ja edukalt lõpule viidud 
kriminaalmenetlusi. Need andmed tuleks 
teha kättesaadavaks Euroopa 
Pettustevastasele Ametile (OLAF); 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui vajalikke näidiseid 
võltsimiskahtlusega pangatähtedest ja 
müntidest ei ole võimalik edastada, sest 
selleks, et tagada õiglane ja tulemuslik 
kohtuprotsess ning kahtlusaluse õigus 
kaitsele, on neid vaja hoida 
kriminaalmenetluse asitõenditena, antakse 
siseriiklikule analüüsikeskusele ja 
siseriiklikule müntide analüüsi keskusele 
neile viivitamatult juurdepääs. 

2. Kui vajalikke näidiseid 
võltsimiskahtlusega pangatähtedest ja 
müntidest ei ole võimalik edastada, sest 
selleks, et tagada õiglane ja tulemuslik 
kohtuprotsess ning kahtlusaluse õigus 
kaitsele, on neid vaja hoida 
kriminaalmenetluse asitõenditena, antakse 
siseriiklikule analüüsikeskusele ja 
siseriiklikule müntide analüüsi keskusele 
neile viivitamatult juurdepääs. Kohe pärast 
menetluse lõpetamist edastavad 
kohtuasutused need vajalikud näidised 
igast võltsimiskahtlusega pangatähe liigist 
siseriiklikule analüüsikeskusele ja igast 
võltsimiskahtlusega mündi liigist 
siseriiklikule müntide analüüsi keskusele. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 12a 

Euroopa Keskpanga aruanne 

 Hiljemalt ...* esitab Euroopa Keskpank 
komisjoniga konsulteerides aruande 200- 
ja 500-euroste pangatähtede kohta. 
Aruandes hinnatakse seda, mil määral on 
nende pangatähtede väljalaskmine 
põhjendatud, pidades silmas võltsimise ja 
rahapesuga seotud ohte. Aruandele 
lisatakse vajaduse korral otsuse ettepanek. 

____________ 

* Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: üks aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 – pealkiri 
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Komisjoni aruanne ja läbivaatamine Komisjoni aruanne ja läbivaatamine – 
lõppsätted 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon kavandab liidu nimel 
läbirääkimiste pidamist asjakohaste 
kokkulepete sõlmimiseks kolmandate 
riikidega, kes kasutavad vääringuna 
eurot, et takistada ja karistada igasugust 
tegevust, millega võidakse võltsimist 
kasutades seada kahtluse alla euro 
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autentsus, ning et saavutada käesoleva 
direktiivi eesmärgid. 

 
 


