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Euroalueen laajentaminen * 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi 

euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta 

(KOM(2005)0357 – C6-0374/2005 – 2005/0145(CNS)) 

 

(Kuulemismenettely) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0357)1, 

 

– neuvoston kuultua sitä EY:n perustamissopimuksen mukaisesti (C6-0374/2005), 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 

 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0329/2005), 

 

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 

 

2. kehottaa 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. vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen 

neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä 

sanamuodosta; 

 

5. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 

komission ehdotukseen; 

 

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 

                                                 
1  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 

 



Komission teksti  
 

Parlamentin tarkistukset 

 

Tarkistus 1 

JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi) 

 

 (3 a) On asianmukaista laatia luettelo 

osallistuvista jäsenvaltioista, ja sitä voidaan 

laajentaa, kun muut jäsenvaltiot ottavat 

euron kansalliseksi valuutakseen. 

Tarkistus 2 

JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE 

 

(5) Jos jäsenvaltio katsoo, että 

siirtymäkausi ei ole tarpeellinen, 

eurosetelit ja -metallirahat saavat 

kyseisessä jäsenvaltiossa laillisen 

maksuvälineen aseman päivänä, jona euro 

otetaan käyttöön. Kyseisen jäsenvaltion 

olisi kuitenkin voitava vuoden kestävän 

asteittaisen käytöstäpoiston aikana edelleen 

viitata uusissa oikeudellisissa asiakirjoissa 

kansalliseen valuuttayksikköön. Tämä 

antaisi talouden toimijoille näissä 

jäsenvaltioissa enemmän aikaa 

valmistautua euron käyttöönottoon, mikä 

helpottaisi siirtymistä. 

(5) Siirtymäkaudesta voidaan luopua 

kokonaan, jos jäsenvaltio katsoo, että 

pitkä siirtymäkausi ei ole tarpeellinen. 

Siinä tapauksessa eurosetelit ja  

-metallirahat saavat kyseisessä 

jäsenvaltiossa laillisen maksuvälineen 

aseman päivänä, jona euro otetaan 

käyttöön. Kyseisen jäsenvaltion olisi 

kuitenkin voitava vuoden kestävän 

asteittaisen käytöstäpoiston aikana edelleen 

viitata uusissa oikeudellisissa asiakirjoissa 

kansalliseen valuuttayksikköön. Tämä 

antaisi talouden toimijoille näissä 

jäsenvaltioissa enemmän aikaa 

valmistautua euron käyttöönottoon, mikä 

helpottaisi siirtymistä. 

 

Tarkistus 3 

JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi) 

 

  (5 a) Euroalueeseen liittyvien valtioiden 

olisi hyvissä ajoin valmisteltava kansallinen 

suunnitelma euroseteleiden ja 

-metallirahojen käyttöönottamiseksi ja 

vanhojen kansallisten seteleiden ja 

metallirahojen poistamiseksi. Niiden olisi 

myös laadittava tasapainoinen ja aktiivinen 

tiedotusstrategia kansalaisille, yrityksille, 

asiakkaille ja tavarantoimittajille. Näiden 

suunnitelmien puitteissa niiden pitäisi 

pyrkiä luomaan hyvissä ajoin ennen euron 

käyttöönottopäivää toimeenpantava ja 

sopivana ajankohtana lakkautettava 

strategia hintojen merkitsemiseksi euroina 

ja kansallisessa valuutassa, jotta 



kansalaisilla olisi tarpeeksi aikaa sopeutua 

uuden valuutan arvoon. 

 

Tarkistus 4 

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE 

 

(6) Pankit olisi velvoitettava vaihtamaan 

kansallisen valuutan määräiset setelit ja 

metallirahat tiettyihin enimmäismääriin asti 

maksutta euroseteleiksi ja -metallirahoiksi 

rinnakkaiskäytön aikana. 

(6) Pankit olisi velvoitettava vaihtamaan 

kansallisen valuutan määräiset setelit ja 

metallirahat tiettyihin enimmäismääriin asti 

maksutta euroseteleiksi ja -metallirahoiksi 

enintään kolmen kuukauden ajan 

rinnakkaiskäytön päättymisestä. 

 

Tarkistus 5 

1 ARTIKLAN 1 KOHTA 

1 artiklan h alakohta (asetus (EY) N:o 974/98) 

 

(h) ’siirtymäkaudella’ ajanjaksoa, joka alkaa 

euron käyttöönottopäivänä klo 00.00 ja 

päättyy käteisrahan käyttöönottopäivänä 

klo 00.00,  

(h) ’siirtymäkaudella’ ajanjaksoa, joka alkaa 

euron käyttöönottopäivänä klo 00.00, kestää 

enintään yhden vuoden ja päättyy 

käteisrahan käyttöönottopäivänä klo 00.00,  

 

Tarkistus 6 

1 ARTIKLAN 8 KOHDAN A ALAKOHTA  

15 a artiklan 1 ja 2 kohta (asetus (EY) N:o 974/98) 

 

(a) Korvataan 1 ja 2 kohdassa ilmaus 

’siirtymäkauden päättymisestä’ ilmauksella 

’käteisrahan käyttöönottopäivästä’. 

(a) Korvataan 1 ja 2 kohdassa ilmaisu 

’siirtymäkauden päättymisestä’ ilmaisulla 

’käteisrahan käyttöönottopäivästä’. Ilmaisu 

"niissä osallistuvissa jäsenvaltioissa, jotka 

ottavat euron käyttöön vuoden 2002 

tammikuun 1 päivän jälkeen tämä 

määräaika kestää enintään kaksi 

kuukautta" lisätään 1 kohtaan ilmaisujen 

"päättymisestä" ja "tätä määräaikaa" 

väliin ja 2 kohdan loppuun; 



 

Tarkistus 7 

1 ARTIKLAN 8 KOHDAN B ALAKOHTA  

15 artiklan 3 kohdan 1 alakohta (asetus (EY) N:o 974/98) 

 

Niissä osallistuvissa jäsenvaltioissa, jotka 

ottavat euron käyttöön vuoden 2002 

tammikuun 1 päivän jälkeen, pankkien on 

vaihdettava 1 kohdassa tarkoitettuna 

aikana asiakkaidensa kansalliset setelit ja 

metallirahat euroseteleiksi ja metallirahoiksi 

maksutta ja rajoituksetta kansallisessa 

lainsäädännössä mahdollisesti säädettävään 

enimmäismäärään asti. Pankit voivat 

edellyttää, että rahanvaihdosta on 

ilmoitettava etukäteen, jos vaihdettava 

määrä ylittää pankin tavanomaiseksi 

vaihtomääräksi vahvistaman 

enimmäismäärän.  

”3. Niissä osallistuvissa jäsenvaltioissa, 

jotka ottavat euron käyttöön vuoden 2002 

tammikuun 1 päivän jälkeen, pankkien on 

vaihdettava rinnakkaiskäytön päätyttyä 

enintään kolmen kuukauden ajan 

asiakkaidensa kansalliset setelit ja 

metallirahat euroseteleiksi ja metallirahoiksi 

maksutta ja rajoituksetta kansallisessa 

lainsäädännössä mahdollisesti säädettävään 

enimmäismäärään asti. Pankit voivat 

edellyttää, että rahanvaihdosta on 

ilmoitettava etukäteen, jos vaihdettava 

määrä ylittää pankin tavanomaiseksi 

vaihtomääräksi vahvistaman 

enimmäismäärän.  

 


