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TARKISTUKSET 001-035  

esittäjä(t): Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 

 

Mietintö 

Anthea McIntyre A7-0018/2014 

Euron ja muiden valuuttojen suojelu rahanväärennyksiä vastaan rikosoikeuden keinoin 

 

Ehdotus direktiiviksi (COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroalueen jäsenvaltioiden yhteisenä 

rahana eurosta on tullut merkittävä tekijä 

unionin taloudessa ja sen kansalaisten 

jokapäiväisessä elämässä. On koko unionin 

etujen mukaista vastustaa kaikkia sellaisia 

toimia, jotka uhkaavat väärentämisellä 

vaarantaa euron aitouden, ja saattaa tekijät 

vastuuseen teoistaan. 

(1) Euroalueen jäsenvaltioiden yhteisenä 

rahana eurosta on tullut merkittävä tekijä 

unionin taloudessa ja sen kansalaisten 

jokapäiväisessä elämässä. Euron 

väärentämisestä on kuitenkin sen jälkeen, 

kun se otettiin käyttöön vuonna 2002, 

aiheutunut ainakin 500 miljoonan euron 

vahingot, koska se on valuutta, joka on 

jatkuvasti rahanväärentämistä 

harjoittavien järjestäytyneiden 

rikollisryhmien kohteena. On koko 

unionin etujen mukaista vastustaa kaikkia 

sellaisia toimia, jotka uhkaavat 

väärentämisellä vaarantaa euron aitouden, 

ja saattaa tekijät vastuuseen teoistaan. 
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Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Väärennetty raha aiheuttaa 

yhteiskunnalle huomattavaa vahinkoa. 

Rahanväärennöksistä on haittaa 

kansalaisille ja yrityksille, sillä niiden 

vuoksi menetetyistä varoista ei makseta 

korvausta, vaikka väärennökset olisi otettu 

vastaan hyvässä uskossa. On erittäin 

tärkeää huolehtia siitä, että kansalaiset, 

yritykset ja rahoituslaitokset voivat luottaa 

setelien ja metallirahojen aitouteen. 

(2) Väärennetty raha aiheuttaa 

yhteiskunnalle huomattavaa vahinkoa. 

Rahanväärennöksistä on haittaa 

kansalaisille ja yrityksille, sillä niiden 

vuoksi menetetyistä varoista ei makseta 

korvausta, vaikka väärennökset olisi otettu 

vastaan hyvässä uskossa. On erittäin 

tärkeää huolehtia siitä, että kansalaiset, 

yritykset ja rahoituslaitokset voivat luottaa 

setelien ja metallirahojen aitouteen. Yhtä 

tärkeää on suojella kansalaisia 

rahaväärennöksiltä heidän käyttäessään 

oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, 

työskentelyyn ja asumiseen unionin 

alueella.  

Tarkistus 3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) On olennaisen tärkeää varmistaa, että 

euroa ja kaikkia muitakin laillisesti 

liikkeeseen laskettuja valuuttoja suojataan 

kaikissa jäsenvaltioissa tehokkain ja 

vaikuttavin rikosoikeuden keinoin. 

(3) On olennaisen tärkeää varmistaa, että 

jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat 

toimet euron ja kaikkien muiden laillisesti 

liikkeeseen laskettujen valuuttojen 

suojaamiseksi. Näiden toimien olisi 

koostuttava sekä ennalta ehkäisevistä 

toimista että täytäntöönpanotoimista. 

Tarkistus 4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Unionin olisi toteutettava merkittävä 

ennaltaehkäisevä toimi luopumalla 

500 euron setelin käytöstä, koska on 

näyttöä siitä, että yli 90 prosenttia niistä 

on yksinomaan järjestäytyneiden 
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rikollisten käytössä. 

Tarkistus 5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Euron ja muiden valuuttojen 

suojaaminen edellyttää 

rahanväärennykseen liittyvien rikosten 

yhteistä määritelmää sekä luonnollisille ja 

oikeushenkilöille määrättäviä yhteisiä 

seuraamustyyppejä. Jotta voitaisiin 

varmistaa yhdenmukaisuus Geneven 

yleissopimuksen kanssa, tässä direktiivissä 

olisi säädettävä rangaistaviksi samat teot 

kuin yleissopimuksessa. Sen vuoksi 

väärennettyjen setelien ja metallirahojen 

valmistaminen ja niiden levittäminen olisi 

määriteltävä rangaistaviksi teoiksi. Näiden 

rikosten merkittävistä valmistelutoimista, 

esimerkiksi väärentämisessä tarvittavien 

välineiden ja komponenttien 

valmistamisesta, olisi rangaistava erikseen. 

Rikosten määritelmien yhteisenä 

tavoitteena olisi oltava sellaisen pelotteen 

muodostaminen, joka saa rikosta 

suunnittelevat luopumaan kaikenlaisesta 

setelien ja metallirahojen sekä 

väärentämisessä käytettävien välineiden 

käsittelystä. 

(10) Euron ja muiden valuuttojen 

suojaaminen edellyttää 

rahanväärennykseen liittyvien rikosten 

yhteistä määritelmää sekä luonnollisille ja 

oikeushenkilöille määrättäviä tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia 

rangaistuksia. Jotta voitaisiin varmistaa 

yhdenmukaisuus Geneven yleissopimuksen 

kanssa, tässä direktiivissä olisi säädettävä 

rangaistaviksi samat teot kuin 

yleissopimuksessa. Sen vuoksi 

väärennettyjen setelien ja metallirahojen 

valmistaminen ja niiden levittäminen olisi 

määriteltävä rangaistaviksi teoiksi. Näiden 

rikosten merkittävistä valmistelutoimista, 

esimerkiksi väärentämisessä tarvittavien 

välineiden ja komponenttien 

valmistamisesta, olisi rangaistava erikseen. 

Rikosten määritelmien yhteisenä 

tavoitteena olisi oltava sellaisen pelotteen 

muodostaminen, joka saa rikosta 

suunnittelevat luopumaan kaikenlaisesta 

setelien ja metallirahojen sekä 

väärentämisessä käytettävien välineiden 

käsittelystä. 

Tarkistus 6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) On erittäin tärkeää huolehtia siitä, 

että kansalaiset, yritykset ja 

rahoituslaitokset voivat luottaa setelien ja 

metallirahojen aitouteen. Rahan 

väärentäminen aiheuttaa merkittävää 

taloudellista ja ei-taloudellista vahinkoa 

yhteiskunnalle, yksilöille sekä yrityksille 

kaikissa jäsenvaltioissa sekä kolmansissa 
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maissa. Se voi aiheuttaa kuluttajille 

huolta liittyen käteisrahan riittävään 

suojaan sekä pelkoa väärennettyjen 

seteleiden ja metallirahojen saamisesta. 

Siksi kuluttajat saattavat valita muita 

maksuvälineitä käteisen asemesta. Näin 

väärennetty raha voi vaikuttaa rahan 

kiertoon eri maksuvälineiden kautta. 

Rahanväärennysrikokset ovat usein rajat 

ylittäviä rikoksia ja liittyvät 

järjestäytyneeseen rikollisuuteen.  

Tarkistus 7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Tässä direktiivissä tarkoitettujen 

rikosten osalta tahallisuuden on 

sisällyttävä kaikkiin tässä direktiivissä 

tarkoitettujen rikosten tunnusmerkkeihin. 

Rikoksen tai laiminlyönnin tahallisuus 

voidaan todeta objektiivisten tosiseikkojen 

perusteella. Luonnollisen henkilön 

tekemät rikokset, joihin ei liity 

tahallisuutta, eivät kuulu tämän 

direktiivin soveltamisalaan. 

Perustelu 

EU:n rikosoikeuden tulisi olla vain viimeinen keino ja periaatteessa koskea vain tahallisia 

tekoja ja laiminlyöntejä. 

Tarkistus 8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Väärennysrikoksista määrättävien 

seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia kaikkialla 

unionissa. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Johdanto-osan 10 kappaleeseen tehty tarkistus kattaa tämän kohdan. 
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Tarkistus 9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Siksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä 

tietyistä seuraamusten 

vähimmäistyypeistä ja -tasoista. 

Vähimmäisseuraamusten käsite on jo nyt 

käytössä useimmissa jäsenvaltioissa. On 

johdonmukaista ja aiheellista säätää tästä 

lähestymistavasta myös unionin tasolla. 

(16) Siksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä 

enimmäisrangaistusten 

vähimmäistasoista. Koska jäsenvaltioiden 

välillä on merkittäviä eroja, euron ja 

muiden valuuttojen väärentämisestä 

määrättävien vähimmäisrangaistusten 

käyttöönotto saattaisi johtaa 

epäyhtenäisiin 

vähimmäisrangaistustasoihin yhdessä ja 

samassa kansallisessa 

oikeusjärjestelmässä.  

Tarkistus 10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Seuraamusten tasojen olisi oltava 

tehokkaita ja varoittavia, mutta ne eivät 

saisi mennä pidemmälle kuin on rikoksiin 

nähden oikeasuhteista. Sen vuoksi 

luonnollisille henkilöille olisi vakavissa 

tapauksissa eli väärän rahan 

valmistamista ja levittämistä koskevista 

päärikoksista, joissa on kyse suuresta 

määrästä väärennettyjä seteleitä ja 

metallirahoja tai joihin liittyvät olosuhteet 

ovat erityisen vakavat, määrättävä 

vähimmäisseuraamuksena ainakin kuusi 

kuukautta ja enimmäisrangaistuksena 

ainakin kahdeksan vuotta vankeutta. 

(17) Seuraamusten tasojen olisi oltava 

tehokkaita ja varoittavia, mutta ne eivät 

saisi mennä pidemmälle kuin on rikoksiin 

nähden oikeasuhteista. 

Tarkistus 11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Kuuden kuukauden 

vähimmäisrangaistus edistää osaltaan sen 

(18) Lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten 

olisi suhtauduttava euron ja muiden 
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varmistamista, että lainvalvonta- ja 

oikeusviranomaiset suhtautuvat euron ja 

muiden valuuttojen väärentämiseen 

liittyviin rikoksiin yhtä vakavasti, ja 

helpottaa valtioiden rajat ylittävää 

yhteistyötä. Se lieventää osaltaan 

oikeuspaikkakeinottelun (forum shopping) 

riskiä. Lisäksi tuomitut rikoksentekijät 

voidaan sen ansiosta luovuttaa 

eurooppalaisen pidätysmääräyksen 

perusteella niin, että vapausrangaistus tai 

vapaudenmenetyksen käsittävä 

turvaamistoimenpide voidaan panna 

täytäntöön. 

valuuttojen väärentämiseen liittyviin 

rikoksiin yhtä vakavasti. Tämä helpottaa 

valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä muun 

muassa eurooppalaisen 

pidätysmääräyksen avulla ja vähentää 

oikeuspaikkakeinottelun (forum shopping) 

riskiä.  

Tarkistus 12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä 

lyhyt vankeusrangaistus tai pidättyä 

vankeusrangaistuksen määräämisestä siinä 

tapauksessa, että väärennettyjen setelien tai 

metallirahojen nimellisarvo ei ole 

merkittävä tai että rikokseen ei liity 

erityisen raskauttavia seikkoja. Tämän 

arvon olisi oltava alle 5 000 euroa, eli 

kymmenen kertaa suurimman eurosetelin 

nimellisarvo, sellaisten tapausten osalta, 

joissa on määrättävä muu kuin 

vankeusrangaistus, ja alle 10 000 euroa 

sellaisten tapausten osalta, joissa on 

määrättävä alle kuuden kuukauden 

vankeusrangaistus. 

(19) Jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä 

lyhyt vankeusrangaistus tai pidättyä 

vankeusrangaistuksen määräämisestä siinä 

tapauksessa, että väärennettyjen setelien tai 

metallirahojen yhteenlaskettu 

potentiaalinen tai nimellisarvo ei ole 

merkittävä tai että rikokseen ei liity 

erityisen raskauttavia seikkoja. 

Tarkistus 13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Jotta voidaan varmistaa 

rahanväärennyksiin liittyvien tutkinta- ja 

syytetoimien tuloksellisuus, näiden 

rikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta 

vastaavilla henkilöillä olisi oltava oikeus 

(22) Jotta voidaan varmistaa 

rahanväärennyksiin liittyvien tutkinta- ja 

syytetoimien tuloksellisuus, näiden 

rikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta 

vastaavilla henkilöillä olisi oltava oikeus 
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käyttää järjestäytyneen rikollisuuden ja 

muiden vakavien rikosten torjunnassa 

käytettäviä tutkintakeinoja. Näitä keinoja 

voivat olla telekuuntelu, tarkkailu, kuten 

sähköinen valvonta, pankkitilien seuranta 

ja muu talousrikostutkinta, ottaen 

huomioon muun muassa 

suhteellisuusperiaate sekä tutkittavien 

rikosten luonne ja vakavuus. 

käyttää järjestäytyneen rikollisuuden ja 

muiden vakavien rikosten torjunnassa 

käytettäviä tutkintakeinoja. Näitä keinoja 

voivat olla telekuuntelu, tarkkailu, kuten 

sähköinen valvonta, pankkitilien seuranta 

ja muu talousrikostutkinta, ottaen 

huomioon muun muassa 

suhteellisuusperiaatteen sekä tutkittavien 

rikosten luonteen ja vakavuuden 

henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden 

lisäksi. 

Tarkistus 14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 

lainkäyttövaltansa Geneven 

yleissopimuksen ja unionin 

rikoslainsäädäntöön sisältyvien muiden 

lainkäyttövaltaa koskevien säännösten 

mukaisesti siten, että se kattaa sekä niiden 

alueella tehdyt että niiden kansalaisten 

tekemät rikokset. Euron ensisijainen 

merkitys Euroopan unionin taloudessa ja 

yhteiskunnassa sekä euroon 

maailmanlaajuisesti tärkeänä valuuttana 

kohdistuva erityinen uhka edellyttävät sen 

suojaamista erityisin toimenpitein. Sen 

vuoksi jokaisen sellaisen jäsenvaltion, 

jonka rahayksikkö on euro, olisi 

käytettävä yleistoimivaltaansa sellaisten 

Euroopan unionin ulkopuolella 

toteutettujen, euroon kohdistuvien 

rikosten yhteydessä, joiden tekijä on 

kyseisen jäsenvaltion alueella tai joihin 

liittyvät väärennetyt eurot löydetään 

kyseisestä jäsenvaltiosta. Käyttäessään 

yleistoimivaltaansa jäsenvaltioiden olisi 

noudatettava suhteellisuusperiaatetta 

erityisesti ottaen huomioon kolmannessa 

maassa samasta teosta määrättävät 

tuomiot. 

(23) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 

lainkäyttövaltansa Geneven 

yleissopimuksen ja unionin 

rikoslainsäädäntöön sisältyvien muiden 

lainkäyttövaltaa koskevien säännösten 

mukaisesti siten, että se kattaa sekä niiden 

alueella tehdyt että niiden kansalaisten 

tekemät rikokset, koska rikokset käsittelee 

parhaiten sen valtion 

rikosoikeusjärjestelmä, jossa ne on tehty. 

Ne bis in idem -periaatetta on 

noudatettava, mikä tarkoittaa, ettei 

aikaisemmassa oikeudenkäynnissä 

lopullisen tuomion tai vapautuksen 

saaneita saisi panna syytteeseen.  
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Tarkistus 15 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 

vähimmäissäännöt euron ja muiden 

valuuttojen väärentämiseen liittyvien 

rikosten ja seuraamusten määrittelyä 

varten. Sillä myös otetaan käyttöön 

yhteiset säännökset, joilla vahvistetaan 

näiden rikosten torjuntaa ja parannetaan 

niiden tutkintaa. 

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 

vähimmäissäännöt euron ja muiden 

valuuttojen väärentämiseen liittyvien 

rikosten ja seuraamusten määrittelyä 

varten. Sillä myös otetaan käyttöön 

yhteiset säännökset, joilla vahvistetaan 

näiden rikosten torjuntaa, parannetaan 

niiden tutkintaa ja varmistetaan 

väärentämisen vastaisten toimien parempi 

koordinointi kansallisten viranomaisten 

välillä euroalueella ja sen ulkopuolella. 

Tarkistus 16 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) ’oikeushenkilöllä’ yhteisöä, jolla on 

oikeushenkilön asema sovellettavan lain 

nojalla, lukuun ottamatta valtioita tai 

julkisia elimiä niiden käyttäessä julkista 

valtaa sekä julkisoikeudellisia 

kansainvälisiä järjestöjä; 

b) ’oikeushenkilöllä’ yhteisöä, jolla on 

oikeushenkilön asema sovellettavan lain 

nojalla, lukuun ottamatta valtioita; 

Tarkistus 17 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) väärän rahan petollinen liikkeeseen 

laskeminen;  

b) väärän rahan levittäminen;  
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Tarkistus 18 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) välineitä, esineitä, tietokoneohjelmia ja 

muita tarvikkeita, jotka soveltuvat 

erityisesti rahan väärentämiseen tai 

muuntamiseen; tai 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Tarkistus 19 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) hologrammeja tai muita 

rahanväärennyksen estämiseksi 

tarkoitettuja rahan komponentteja. 

ii) hologrammeja, vesileimoja tai muita 

rahanväärennyksen estämiseksi 

tarkoitettuja rahan komponentteja. 

Tarkistus 20 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toiminta 

käsittää myös toiminnan, joka liittyy 

seteleihin tai metallirahoihin, joita ei ole 

vielä laskettu liikkeeseen mutta jotka on 

tarkoitettu liikkeeseen laskettaviksi ja jotka 

ovat laillisena maksuvälineenä käytettävää 

rahaa. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Tarkistus 21 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että 3 ja 4 artiklassa 

tarkoitetusta toiminnasta voidaan langettaa 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että 3 ja 4 artiklassa 

tarkoitetusta toiminnasta voidaan 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
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rikosoikeudellisia seuraamuksia, sakot ja 

vankeusrangaistus mukaan lukien. 

langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia ja 

varoittavia rikosoikeudellisia 

seuraamuksia, sakot ja vankeusrangaistus 

mukaan lukien. 

Tarkistus 22 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c 

alakohdassa tarkoitetuista rikoksista, joihin 

liittyvien setelien ja metallirahojen 

yhteenlaskettu nimellisarvo on alle 5 000 

euroa ja joihin ei liity erityisen vakavia 

seikkoja, jäsenvaltiot voivat säätää 

seuraamukseksi muun kuin 

vankeusrangaistuksen. 

2. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja 

c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista 

jäsenvaltiot voivat säätää seuraamukseksi 

muun kuin vankeusrangaistuksen, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan 

soveltamista. 

Tarkistus 23 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c 

alakohdassa tarkoitetuista rikoksista, 

joihin liittyvien setelien ja metallirahojen 

yhteenlaskettu nimellisarvo on vähintään 

5 000 euroa, on määrättävä 

seuraamukseksi vankeusrangaistus, jonka 

enimmäiskesto on vähintään kahdeksan 

vuotta. 

Poistetaan. 

Tarkistus 24 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 4 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c 

alakohdassa tarkoitetuista rikoksista, joihin 

liittyvien setelien ja metallirahojen 

yhteenlaskettu nimellisarvo on vähintään 

10 000 euroa tai joihin liittyy erityisen 

vakavia seikkoja, on määrättävä 

4. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a, b ja 

c alakohdassa tarkoitetuista rikoksista on 

määrättävä kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti enimmäisseuraamukseksi 

vähintään kahdeksan vuotta vankeutta. 
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seuraamukseksi 

a) vähimmäisrangaistuksena vähintään 

kuusi kuukautta vankeutta; 

 

b) enimmäisrangaistuksena vähintään 

kahdeksan vuotta vankeutta. 

 

Tarkistus 25 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava tässä 

direktiivissä tarkoitetuista rikoksista 

määrättyjä tuomioita täytäntöön 

pannessaan kansallisen rikosoikeuden 

yleisiä sääntöjä ja periaatteita kunkin 

yksittäistapauksen erityisten olosuhteiden 

mukaisesti. 

Tarkistus 26 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Tilintarkastajien, jotka tarkastavat 

oikeushenkilöiden vuositilinpäätöksiä, on 

ilmoitettava toimivaltaisille 

oikeusviranomaisille tämän direktiivin 

3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista 

toteennäytetyistä rikoksista; heidän 

vastuutaan ei voida kyseenalaistaa 

tietojen ilmoittamisen vuoksi. 

Tarkistus 27 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet saattaakseen 3 ja 4 

artiklassa tarkoitetut rikokset 

lainkäyttövaltansa piiriin, silloin kun 

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet saattaakseen 3 ja 

4 artiklassa tarkoitetut rikokset 

lainkäyttövaltansa piiriin edellyttäen, että 

territoriaalisuus on ensisijainen 
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määräävä tekijä, silloin kun  

a) rikos on tehty kokonaan tai osittain sen 

alueella; tai 

a) rikos on tehty kokonaan tai osittain sen 

alueella; tai 

b) rikoksentekijä on kyseisen jäsenvaltion 

kansalainen.  

b) rikoksentekijä on kyseisen jäsenvaltion 

kansalainen. 

Tarkistus 28 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kunkin jäsenvaltion, jonka rahayksikkö 

on euro, on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet saattaakseen 3 ja 4 artiklassa 

tarkoitetut rikokset lainkäyttövaltansa 

piiriin, silloin kun ne on tehty Euroopan 

unionin ulkopuolella, ainakin jos ne 

liittyvät euroon, ja silloin kun 

Poistetaan. 

a) rikoksentekijä on kyseisen jäsenvaltion 

alueella; tai 

 

b) rikokseen liittyviä väärennettyjä 

euroseteleitä tai -metallirahoja on löydetty 

kyseisestä jäsenvaltiosta. 

 

Tarkistus 29 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kunkin jäsenvaltion on kyseisten rikosten 

syytteeseenpanoa varten toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että niiden 

lainkäyttövallan ehtona ei ole, että teot on 

säädetty rangaistaviksi rikoksen 

tekopaikassa. 

Poistetaan. 
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Tarkistus 30 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 

rikosoikeudenkäyntimenettelyn 

aloittamisesta, jos 3 ja 4 artiklassa 

tarkoitetuista rikoksista on jo käyty 

rikosoikeudenkäynti ja epäilty on siinä 

lopullisesti tuomittu tai vapautettu 

syytteestä. 

Tarkistus 31 

Ehdotus direktiiviksi 

10 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 10 a artikla 

 Euroseteleiden ja -metallirahojen 

väärentämistapausten määrää koskevien 

tietojen keruu 

 Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 

kerättävä luotettavaa tietoa euroseteleiden 

ja -metallirahojen väärentämistapausten 

määrästä ja erityisesti aloitettujen ja 

tuomioon johtaneiden syytetoimien 

määrästä. Tällainen tieto on toimitettava 

OLAFin saataville. 

Tarkistus 32 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos tarvittavia näytteitä väärennöksiksi 

epäillyistä seteleistä ja metallirahoista ei 

voida toimittaa siksi, että ne on tarpeen 

säilyttää todistusaineistona 

rikosoikeudenkäyntiä varten niin, että 

voidaan taata tehokas ja oikeudenmukainen 

oikeudenkäynti ja epäillyn rikoksentekijän 

oikeus puolustukseen, kansalliselle setelien 

2. Jos tarvittavia näytteitä väärennöksiksi 

epäillyistä seteleistä ja metallirahoista ei 

voida toimittaa siksi, että ne on tarpeen 

säilyttää todistusaineistona 

rikosoikeudenkäyntiä varten niin, että 

voidaan taata tehokas ja oikeudenmukainen 

oikeudenkäynti ja epäillyn rikoksentekijän 

oikeus puolustukseen, kansalliselle setelien 
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tutkimuskeskukselle ja kansalliselle 

metallirahojen tutkimuskeskukselle on 

viipymättä annettava oikeus tutustua niihin. 

tutkimuskeskukselle ja kansalliselle 

metallirahojen tutkimuskeskukselle on 

viipymättä annettava oikeus tutustua niihin. 

Oikeusviranomaisten on heti 

oikeudenkäyntimenettelyjen päätyttyä 

toimitettava tarvittavat näytteet 

väärennöksiksi epäillyistä erityyppisistä 

euroseteleistä kansallisiin setelien 

tutkimuskeskuksiin ja väärennöksiksi 

epäillyistä erityyppisistä 

eurometallirahoista kansallisiin 

metallirahojen tutkimuskeskuksiin. 

Tarkistus 33 

Ehdotus direktiiviksi 

12 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 a artikla 

 Euroopan keskuspankin kertomus 

 Euroopan keskuspankki antaa komissiota 

kuultuaan kertomuksen 200 ja 500 euron 

nimellisarvoisista seteleistä viimeistään 

… päivänä …kuuta …*. Kertomuksessa 

arvioidaan, onko näiden seteleiden 

painaminen perusteltua, varsinkin kun 

otetaan huomioon väärentämisen ja 

rahanpesun riskit. Kertomukseen liitetään 

tarvittaessa päätösehdotus. 

 ____________ 

 * Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 

päivämäärä, joka on yhden vuoden 

kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta. 

Tarkistus 34 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komission suorittama raportointi ja 

uudelleentarkastelu 

Komission suorittama raportointi ja 

uudelleentarkastelu – loppusäännökset 
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Tarkistus 35 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio tutkii unionin puolesta 

mahdollisuuksia neuvotella 

asianmukaisista sopimuksista niiden 

kolmansien maiden kanssa, joissa 

käytetään euroa valuuttana, jotta 

torjutaan ja rangaistaan kaikista 

sellaisista toimista, jotka uhkaavat 

väärennöksillä vaarantaa euron aitouden, 

sekä saavutetaan tämän direktiivin 

tavoitteet. 

 

 

 

 


