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Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvot ja tekniset 

eritelmät * 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. tammikuuta 2014 ehdotuksesta 

neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja 

teknisistä eritelmistä (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 

2013/0096(NLE)) 

(Kuuleminen – uudelleenlaatiminen) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0184), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 128 artikla 2 kohdan, 

jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0132/2013), 

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 

28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan talous- ja raha-asiain valiokunnalle 

työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 17. kesäkuuta 2013 päivätyn 

kirjeen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 artiklan ja 55 artiklan, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0479/2013), 

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 

koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 

sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 

kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen 

muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta, 

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 293 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. 

                                                 
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1. 



Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Unionin yhteisen 

metallirahajärjestelmän olisi saavutettava 

yleisön luottamus ja sisällettävä 

teknologisia innovaatioita, jotka 

varmistavat, että se on varma, luotettava ja 

tehokas järjestelmä. 

(4) Unionin yhteisen 

metallirahajärjestelmän olisi saavutettava 

yleisön luottamus ja sisällettävä 

teknologisia innovaatioita, jotka 

varmistavat, että se on varma, luotettava ja 

tehokas järjestelmä. Sillä olisi myös 

osaltaan autettava estämään 

väärentäminen. 

Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Komissio julkaisee kaikki 

merkitykselliset tiedot liikkeeseen 

tarkoitettujen metallirahojen uusista 

kansallisista kuva-aiheista Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 

8. Komissio julkaisee kaikki 

merkitykselliset tiedot liikkeeseen 

tarkoitettujen metallirahojen uusista 

kansallisista kuva-aiheista Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä.  

 Komissio ilmoittaa Euroopan 

parlamentille mahdollisista 5 kohdan 

nojalla esittämistään kielteisistä arvioista. 

 


