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EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,
annettu 23 päivänä elokuuta 2011,
ehdotuksesta asetukseksi eurometallirahojen liikkeeseenlaskusta sekä ehdotuksesta asetukseksi
liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä
(CON/2011/65)
(2011/C 273/02)
Johdanto ja oikeusperusta
Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 28 päivänä kesäkuuta 2011 Euroopan parlamentilta pyynnön
antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurometallirahojen liikkeeseen
laskusta (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’). EKP vastaanotti 5 päivänä heinäkuuta 2011 Euroopan unionin
neuvostolta vielä kaksi pyyntöä antaa lausunto a) ehdotetusta asetuksesta ja b) ehdotuksesta neuvoston
asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä 3 päivänä
toukokuuta 1998 annetun asetuksen (EY) N:o 975/98 muuttamisesta (2) (jäljempänä ’ehdotettu muutos
asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopi
mus) 133 artiklaan sekä 127 artiklan 4 kohtaan, 282 artiklan 5 kohtaan ja 128 artiklan 2 kohtaan. Tämän
lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen
virkkeen mukaisesti.

1.

Ehdotettu asetus ja oikeusperusta

1.1 Ehdotetussa asetuksessa vahvistetaan liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen ja eurometallirahojen
keräilykappaleiden liikkeeseenlaskua koskevia pakollisia säännöksiä. Siinä säädetään myös määrällisistä
rajoituksista liikkeeseen tarkoitetuille euromääräisille erikoisrahoille sekä kuulemismenettelystä, jota
sovelletaan ennen liikkeeseen kelpaavien eurometallirahojen tuhoamista.

1.2 EKP:n käsityksen mukaan ehdotetulla asetuksella on tarkoitus kodifioida nykyiset unionin eurometalli
rahojen (3) liikkeeseenlaskuun sovellettavat ei-sitovat oikeudelliset asiakirjat ja päätelmät (4). EKP toteaa
(1) KOM(2011) 295 lopullinen.
(2) KOM(2011) 296 lopullinen.
(3) Tavanomaiset liikkeeseen tarkoitetut eurometallirahat, liikkeeseen tarkoitetut euromääräiset erikoisrahat ja eurometal
lirahojen keräilykappaleet.
(4) Eurokeräilyrahasta 23 päivänä marraskuuta 1998 ja 5 päivänä marraskuuta 2002 tehdyt neuvoston päätelmät; liikkee
seen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskevista yleisistä suuntaviivoista 19 päivänä
joulukuuta 2008 annettu komission suositus 2009/23/EY (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52); ja euroseteleiden ja -metal
lirahojen laillisen maksuvälineaseman soveltamisesta ja vaikutuksista 22 päivänä maaliskuuta 2010 annettu komission
suositus 2010/191/EU (EUVL L 83, 30.3.2010, s. 70).
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lisäksi, että vahvistamalla unionin tasolla yleiset säännökset eurometallirahojen liikkeeseenlaskulle ta
voitteena on yhdenmukaistaa asiaa koskevia käytäntöjä jäsenvaltioissa (1) ja varmistaa oikeusvarmuus ja
avoimuus.

1.3 EKP toteaa, että SEUT-sopimuksen 128 artiklan 2 kohdan mukaan eurometallirahojen liikkeeseenlasku
kuuluu rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden vastuualueeseen, kun taas parlamentilla ja neuvostolla
on SEUT-sopimuksen 133 artiklan mukaan toimivalta säätää toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen euron
käytössä yhteisenä rahana. Lisäksi neuvosto voi SEUT-sopimuksen 128 artiklan 2 kohdan mukaan
toteuttaa toimenpiteitä kaikkien liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen yksikköarvojen ja teknisten
määritelmien yhdenmukaistamiseksi siinä laajuudessa kuin se on tarpeen niiden moitteettoman liikkeen
turvaamiseksi unionissa. Eurometallirahojen liikkeeseenlaskua koskevaa unionin lainsäädäntöä hyväksyt
täessä on näin ollen otettava huomioon rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden toimivalta laskea
liikkeeseen eurometallirahoja sekä näiden valtioiden asema eurometallirahojen liikkeeseenlaskijoina.
Vaikka ehdotettu asetus ei vaikuta EKP:n SEUT-sopimuksen ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja
Euroopan keskuspankin perussäännön (”jäljempänä EKPJ:n perussääntö”) mukaisiin tehtäviin tai vastuu
alueisiin, EKP suosittelee, että sellaiset tilanteet, joissa jäsenvaltioiden huolenaiheena on eurometallira
hojen liikkeeseenlaskua koskeva toimivalta, selvitetään unionin ja kyseisten jäsenvaltioiden välillä Euroo
pan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vilpittömän yhteistyön periaatteen
mukaisesti.

1.4 Olisi suositeltavaa yhdenmukaistaa ehdotetussa asetuksessa käytetty terminologia. Eritoten käsitteitä
”issue” ja ”put/bring into circulation” ei siinä ole määritelty. Tästä syystä voi syntyä epäselvyyksiä näiden
käsitteiden juridisten eroavaisuuksien suhteen. Yleensä käsite ”issue” ymmärretään siten, että siihen
sisältyy myös kyseisten eurometallirahojen kiertoon laskeminen (”put/bring into circulation”) (2). Olisikin
toivottavaa, että käytettäisiin ainoastaan käsitettä ”issue”, koska näiden molempien käsitteiden käyttö voi
olla harhaanjohtavaa. EKP jättää muutosehdotuksissaan tämän kielellisen kysymyksen kuitenkin komis
sion harkintaan.

1.5 Siltä osin kuin EKP suosittelee ehdotetun asetuksen muuttamista, muutosehdotukset on esitetty perus
teluineen tämän lausunnon liitteessä I.

2.

Ehdotettu muutosasetus

2.1 Ehdotettu muutosasetus sisältää uusia säännöksiä, joissa määritellään liikkeeseen tarkoitettujen tavan
omaisten eurometallirahojen ja euromääräisten erikoisrahojen kansallisten puolten kuva-aiheisiin sekä
jäsenvaltioiden väliseen tiedotukseen ja kyseisten kuva-aiheiden hyväksymiseen sovellettavat yhteiset
periaatteet.

2.2 EKP:n käsityksen mukaan ehdotetussa muutosasetuksessa vahvistetaan menettely, jossa liikkeeseen tar
koitettujen eurometallirahojen uusien kansallisten puolten kuva-aiheiden luonnokset voidaan hyväksyä
tai hylätä ja joka vastaa jo suosituksessa 2009/23/EY määriteltyä menettelyä. Erona on ainoastaan se,
että ehdotetun muutosasetuksen myötä komission toimivalta laajenee siten, että komissio, eikä talous- ja
rahoituskomitean asiaa käsittelevä alakomitea, tekee lopullisen päätöksen uusien kuva-aiheiden hyväk
symisestä tai hylkäämisestä. EKP toteaa, että tämä muutos ei vaikuta EKP:n SEUT-sopimuksen ja EKPJ:n
perussäännön mukaisiin tehtäviin tai vastuualueisiin, ja suosittelee, että mahdolliset toimivaltakysymyk
set, olivatpa ne kansallisia tai toimielinten välisiä, ratkaistaan ja koordinoidaan Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti.
(1) Ehdotetulla asetuksella myötävaikutettaisiin siihen, etteivät jäsenvaltiot kehittäisi eurometallirahojen - eivätkä varsin
kaan eurometallirahojen keräilykappaleiden tai erikoisrahojen – liikkeeseenlaskulle erilaisia kansallisia käytäntöjä, jotka
muutoin voisivat vaarantaa euron käyttöönotolla perustetun yhteisen eurooppalaisen metallirahajärjestelmän tavoitteita
ja periaatteita. Ks. EKP:n lausunnon CON/2002/12 kolmas kappale. Kaikki EKP:n lausunnot on julkaistu EKP:n
verkkosivuilla http://www.ecb.europa.eu
(2) Euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineaseman määritelmästä, soveltamisalasta ja vaikutuksista, ks. Euro
laillisena maksuvälineenä -asiantuntijaryhmän (Euro Legal Tender Expert Group, ELTEG) raportti, s. 5, saatavissa
verkko-osoitteesta http://www.ec.europa.eu
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2.3 Lopuksi EKP toistaa aikaisemman suosituksensa (1) koskien liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen
yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun asetuksen (EY) N:o
975/98 (2) liitteessä I olevien teknisten eritelmien muuttamista. Erityisesti eurometallirahojen paksuutta
koskevat viitteelliset arvot olisi korvattava todellisilla arvoilla, jotka ovat hyvin tiedossa ja joita käytetään
viitearvoina rahapajoissa eurometallirahojen valmistuksessa. Tältä osin EKP viittaa lausuntonsa
CON/2011/18 liitteessä esittämiinsä erityisiin muutosehdotuksiin, ja suosittelee, että ne pannaan täy
täntöön asetuksen (EY) No 975/98 yhteydessä.
2.4 Siltä osin kuin EKP suosittelee ehdotetun muutosasetuksen muuttamista, muutosehdotukset on esitetty
perusteluineen tämän lausunnon liitteessä II.
Tehty Frankfurt am Mainissa 23 päivänä elokuuta 2011.
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET

(1) Ks. ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä
eritelmistä (kodifikaatio) 4 päivänä maaliskuuta 2011 annetun EKP:n lausunnon CON/2011/18 (EUVL C 114,
12.4.2011, s. 1) ”Yleiset huomautukset” -nimisen otsakkeen alla oleva toinen kappale sekä sen liitteessä olevat kaksi
muutosehdotusta.
(2) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 6.
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LIITE I
Muutosehdotukset
EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset ehdotettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen eurometallirahojen liikkee
seenlaskusta
Muutos 1
Ehdotetun asetuksen johdanto-osan 2. perustelukappale
”2. Eurometallirahojen liikkeeseenlaskua koskevien pakol
listen säännösten puuttuminen voi johtaa erilaisiin käy
täntöihin jäsenvaltioissa eikä yhteiselle rahalle muo
dostu riittävän hyvin integroitua kehystä. Oikeudellisen
avoimuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi on tarpeen
ottaa käyttöön eurometallirahojen liikkeeseenlaskua
koskevat sitovat säännöt.”

”2. Vaikka SEUT-sopimuksen 128 artiklan 2 kohdassa
määrätään jäsenvaltioiden oikeudesta laskea liik
keeseen eurometallirahoja, Eeurometallirahojen liik
keeseenlaskua koskevien yleisten pakollisten säännös
ten puuttuminen voi johtaa erilaisiin käytäntöihin jä
senvaltioissa eikä yhteiselle rahalle muodostu riittävän
hyvin integroitua kehystä. Oikeudellisen avoimuuden ja
oikeusvarmuuden vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön
eurometallirahojen liikkeeseenlaskua koskevat sitovat
säännöt.”

Perustelu
Nämä lisäykset ovat tarpeen, jotta a) vahvistettaisiin riittävällä oikeusvarmuudella, että ehdotettu asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden
SEUT-sopimuksen 128 artiklan 2 kohdan mukaiseen toimivaltaan laskea liikkeeseen eurometallirahoja, ja b) todettaisiin eurome
tallirahojen liikkeeseenlaskua koskevien yleisten sitovien säännösten puuttuminen.
Muutos 2
Ehdotetun asetuksen 1 artikla
”1 artikla

”1 artikla

Kohde

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt liikkeeseen tarkoitet
tujen eurometallirahojen, myös liikkeeseen tarkoitettujen
erikoisrahojen, liikkeeseenlaskusta, eurometallirahojen ke
räilykappaleiden liikkeeseenlaskusta ja kuulemisesta, joka
tehdään ennen kiertoon kelpaavien eurometallirahojen tu
hoamista.”

Rajoittamatta SEUT-sopimuksen 128 artiklan 2 koh
dassa vahvistettua jäsenvaltioiden oikeutta laskea liik
keeseen eurometallirahoja, Ttässä asetuksessa vahviste
taan yleiset säännöt liikkeeseen tarkoitettujen eurometalli
rahojen, myös liikkeeseen tarkoitettujen erikoisrahojen, liik
keeseenlaskusta, eurometallirahojen keräilykappaleiden liik
keeseenlaskusta ja kuulemisesta, joka tehdään ennen kier
toon kelpaavien eurometallirahojen tuhoamista.”

Perustelu
Nämä lisäykset ovat tarpeen, jotta a) vahvistettaisiin riittävällä oikeusvarmuudella, että ehdotettu asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden
SEUT-sopimuksen 128 artiklan 2 kohdan mukaiseen toimivaltaan laskea liikkeeseen eurometallirahoja, ja b) todettaisiin eurome
tallirahojen liikkeeseenlaskua koskevien yleisten sitovien säännösten puuttuminen. Lisäksi ne ovat hyödyllisiä siksi, että ne mää
rittelevät tarkemmin ehdotetun asetuksen kohteen suhteessa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen käytännön
oppaan (2) 13.1 ja 13.3 kohdan mukaisiin vaatimuksiin. Koska ”liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen” muutettu määritelmä
nimenomaisesti sisältää liikkeeseen tarkoitetut euromääräiset erikoisrahat (3), tätä ei ole tarpeen toistaa 1 artiklassa.
Muutos 3
Ehdotetun asetuksen 2 artikla
”2 artikla

”2 artikla

Määritelmät

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

Tässä asetuksessa tarkoitetaan
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EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Komission ehdottama teksti

1. ’liikkeeseen tarkoitetuilla eurometallirahoilla’ eurometal
lirahoja, jotka on tarkoitettu liikkeeseen ja joiden yksik
köarvot ja tekniset eritelmät vahvistetaan 3 päivänä tou
kokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
975/98;
2. ’liikkeeseen tarkoitetuilla euromääräisillä erikoisrahoilla’
liikkeeseen tarkoitettuja eurometallirahoja, jotka on tar
koitettu juhlistamaan neuvoston asetuksen (EY) N:o
975/98 1 f artiklassa tarkoitettua erityistä aihetta;
3. ’eurometallirahojen keräilykappaleilla’ keräilyyn tarkoi
tettuja eurometallirahoja, joita ei ole tarkoitettu liikkee
seen.”

1. ’liikkeeseen tarkoitetuilla eurometallirahoilla’ tavan
omaisia eurometallirahoja ja euromääräisiä erikoisra
hoja, jotka on tarkoitettu liikkeeseen ja joiden yksikkö
arvot ja tekniset eritelmät vahvistetaan 3 päivänä tou
kokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 975/98;
2. ’tavanomaisilla liikkeeseen tarkoitetuilla eurome
tallirahoilla’ eurometallirahoja, jotka on tarkoitettu
liikkeeseen, lukuun ottamatta liikkeeseen tarkoitet
tuja euromääräisiä erikoisrahoja;
23. ’liikkeeseen tarkoitetuilla euromääräisillä erikoisrahoilla’
liikkeeseen tarkoitettuja eurometallirahoja, jotka on tar
koitettu juhlistamaan neuvoston asetuksen (EY) N:o
975/98 1 f artiklassa tarkoitettua erityistä aihetta;
34. ’eurometallirahojen keräilykappaleilla’ keräilyyn tarkoi
tettuja eurometallirahoja, joita ei ole tarkoitettu liikkee
seen.”

Perustelu
Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen nykyistä määritelmää tulisi selventää ja erillinen tavanomaisia liikkeeseen tarkoitettuja
eurometallirahoja koskeva määritelmä tulisi lisätä terminologisen epäselvyyden poistamiseksi.
Muutos 4
Ehdotetun asetuksen 3 artikla
”3 artikla

”3 artikla

Eurometallirahojen tyypit

Eurometallirahojen tyypit

Jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen kahdentyyppisiä euro
metallirahoja: liikkeeseen tarkoitettuja eurometallirahoja,
jotka sisältävät myös liikkeeseen tarkoitetut euromääräiset
erikoisrahat, ja eurometallirahojen keräilykappaleita.”

Jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen kahdentyyppisiä euro
metallirahoja: liikkeeseen tarkoitettuja eurometallirahoja,
jotka sisältävät myös liikkeeseen tarkoitetut euromääräiset
erikoisrahat, ja eurometallirahojen keräilykappaleita.”

Perustelu
Koska ”liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen” muutettu määritelmä nimenomaisesti sisältää liikkeeseen tarkoitetut euromää
räiset erikoisrahat (4), sitä ei ole tarpeen toistaa 3 artiklassa.
Muutos 5
Ehdotetun asetuksen 4 artikla
‘4 artikla

”4 artikla

Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen liikkeeseen
lasku

Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen liikkeeseen
lasku ja myynti

1.
Liikkeeseen tarkoitetut eurometallirahat on laskettava
liikkeeseen nimellisarvoisina.

1.
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomais
ten on laskettava liikkeeseen ja saatettava kiertoon liik
keeseen tarkoitetut eurometallirahat nimellisarvoisina.

2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, pieni osa,
joka ei ole yli 5:tä prosenttia liikkeeseen laskettujen euro
metallirahojen kokonaisarvosta ja -määrästä, voidaan laskea
liikkeeseen nimellisarvoa korkeampaan hintaan, jos se on
perusteltua metallirahan erityisen laadun tai erityisen pak
kauksen vuoksi.”

2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, pPieni osa,
joka ei ole yli 5:tä prosenttia liikkeeseen laskettujen euro
metallirahojen kokonaiskannan arvosta ja -määrästä, voi
daan laskea liikkeeseen myydä nimellisarvoa korkeampaan
hintaan, jos se on perusteltua metallirahan erityisen laadun
tai erityisen pakkauksen vuoksi.”

Perustelu
EKP kehottaa saattamaan ehdotetun asetuksen 4 artiklan suosituksen 2009/23/EY 1 kohtaa vastaavaksi, niin että tämä säännös
olisi yhteensopiva jäsenvaltioiden asiaa koskevien suosituksen 2009/23/EY 1 kohtaan nojautuvien käytäntöjen kanssa.
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EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Komission ehdottama teksti

Muutos 6
Ehdotetun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan b) alakohta
”b) niissä ei saa käyttää kuvia, jotka ovat samanlaisia kuin
liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yhteisellä
puolella tai minkä tahansa liikkeeseen tarkoitetun euro
metallirahan kansallisella puolella olevat kuvat;”

”b) niissä ei saa käyttää kuvia, jotka ovat samanlaisia kuin
liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yhteisellä
puolella tai minkä tahansa liikkeeseen tarkoitetun euro
metallirahan kansallisella puolella olevat kuvat, paitsi
jos jälkimmäisessä tapauksessa voidaan kokonaisul
koasun perusteella edelleen helposti huomata ero;”

Perustelu
Tämä muutosehdotus mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot säilyttävät kansalliset perinteensä eurometallirahojen keräilykappaleiden
liikkeeseenlaskussa. EKP suhtautuu periaatteessa myönteisesti eurometallirahojen keräilykappaleiden liikkeeseenlaskuun jäsenvaltioiden
yksilöllisiä numismaattisia perinteitä ja käytäntöjä kunnioittaen (5). Lisäksi ehdotetulla asetuksella saatettaisiin yllä oleva säännös
vastaamaan Ecofin-neuvoston 5 päivänä marraskuuta 2002 tekemiä päätelmiä, joissa jäsenvaltioita rohkaistaan käyttämään
keräilykappaleissaan kuva-aiheita, jotka poikkeavat ainakin hieman liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen kansallisten puolien
kuva-aiheista.
Muutos 7
Ehdotetun asetuksen 6 artiklan 3 kohta
”3.
Eurometallirahojen keräilykappaleet voidaan laskea
liikkeeseen nimellisarvoisina tai nimellisarvon ylittävinä.”

”3.
Eurometallirahojen keräilykappaleet voidaan laskea
liikkeeseen myydä nimellisarvoisina tai nimellisarvon ylit
tävinä.”

Perustelu
Tämä muutosehdotus heijastaisi tarkasti jäsenvaltioiden Ecofin-neuvoston 5 päivänä marraskuuta 2002 pitämässä kokouksessa
saavuttamaa sopimusta, joka sallii eurometallirahojen keräilykappaleiden yli nimellisarvoon tapahtuvan myynnin.
Muutos 8
Ehdotetun asetuksen 6 artiklan 5 kohta
”5.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheelliset toi
menpiteet sen estämiseksi, että eurometallirahojen keräily
kappaleita käytetään maksuvälineinä (esimerkiksi erikois
pakkaukset, aitoustodistus, liikkeeseen laskevan viranomai
sen ennakkoilmoitus tai liikkeeseenlasku nimellisarvon ylit
tävänä).”

”5.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheelliset toi
menpiteet, sen estämiseksi, että jotta ei kannusteta euro
metallirahojen keräilykappaleitaden käytetääntöä maksuvä
lineinä (esimerkiksi erikoispakkaukset, aitoustodistus, liik
keeseen laskevan viranomaisen ennakkoilmoitus tai liikkee
seenlasku myynti nimellisarvon ylittävänä).”

Perustelu
Jäsenvaltioilla ei ole käytettävissään keinoja sen estämiseksi, että eurometallirahojen keräilykappaleita käytetään maksuvälineinä
liikkeeseen laskevissa jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi EKP ehdottaa, että sana ”estää” korvataan ilmaisulla ”ei kannustaa”. Yhdenmu
kaisuussyistä ilmaisu ”liikkeeseenlasku nimellisarvon ylittävänä” tulisi korvata ilmaisulla ”myynti nimellisarvon ylittävänä”, joka
vastaa tarkemmin Ecofin-neuvoston kokouksessa 5 päivänä marraskuuta 2002 käytettyä sanamuotoa.
(1) Tekstissä oleva lihavointi osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi
ehdottaman tekstin.
(2) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen käytännön opas yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistu
ville, saatavissa verkko-osoitteesta: http://eur-lex.europa.eu
(3) Ks. muutos 3.
(4) Katso alaviite 3.
(5) Ks. Lausunnon CON/2002/12 kolmas kappale.
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LIITE II
Muutosehdotukset
EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset ehdotettuun neuvoston asetukseen liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikkö
arvoista ja teknisistä eritelmistä 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun asetuksen (EY) N:o 975/98 muuttamisesta
Muutos 1
Ehdotetun muutosasetuksen 1 f artiklan 4 kohta (uusi)
Ei tekstiä

”4.
Kaikkien rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioi
den yhdessä liikkeeseen laskemien euromääräisten eri
koisrahojen kuva-aiheella ei rajoiteta näiden jäsenvalti
oiden mahdollisia valtiosääntöön perustuvia vaatimuk
sia.”
Perustelu

Tällä muutosehdotuksella otetaan huomioon mahdolliset kansallisen oikeuden vaatimukset ja sallitaan jäsenvaltioiden kansallisten
perinteiden vaaliminen laskettaessa liikkeelle euromääräisiä erikoisrahoja. Tämän jälkimmäisen näkökohdan osalta EKP suhtautuu
periaatteessa myönteisesti euromääräisten erikoisrahojen liikkeeseenlaskuun jäsenvaltioiden yksilöllisiä numismaattisia perinteitä ja
käytäntöjä kunnioittaen (2).
Muutos 2
Ehdotetun muutosasetuksen 1 g artiklan 1 kohta
”1.
Jäsenvaltioiden on tiedotettava toisilleen liikkeeseen
tarkoitettujen eurometallirahojen uusien kansallisten puol
ten kuva-aiheiden luonnoksista, myös tekstireunuksista, ja
liikkeeseen laskettavista määristä ennen kuva-aiheiden viral
lista hyväksymistä.”

”1.
Jäsenvaltioiden on tiedotettava toisilleen liikkeeseen
tarkoitettujen eurometallirahojen uusien kansallisten puol
ten kuva-aiheiden luonnoksista, myös tekstireunuksista, ja
liikkeeseen laskettavista määristä ennen kuva-aiheiden viral
lista hyväksymistä.”

Perustelu
On suositeltavaa selventää kielellisesti, että jäsenvaltioilla on velvollisuus tiedottaa toisilleen liikkeeseen tarkoitettujen eurometallira
hojen liikkeeseen laskettavista määristä ennen niiden kuva-aiheiden hyväksymistä. Lisäksi 1 g artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan
komissio tarkastaa, vastaako kuva-aihe ehdotetun muutosasetuksen säännöksiä ja tekee ”lopullisen päätöksensä kuva-aiheen hyväk
symisestä tai hylkäämisestä”. EKP ehdottaa tämän vuoksi, että 1 g artiklan loppuosaa muutetaan niin, että jäsenvaltiot osallistuvat
liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen uusien kansallisten puolien kuva-aiheiden luonnosten viralliseen hyväksymiseen.
Muutos 3
Ehdotetun muutosasetuksen 1 h artiklan a) kohta
”a) ei sovelleta liikkeeseen tarkoitettuihin eurometallirahoi
hin, jotka on laskettu liikkeeseen ennen neuvoston ase
tuksen (EU) N:o … [tämän muutosasetuksen numero
sen hyväksymisen jälkeen] voimaantuloa,”

”a) ei sovelleta liikkeeseen tarkoitettuihin eurometallirahoi
hin, jotka on laskettu liikkeeseen tuotettu ennen neu
voston asetuksen (EU) N:o … [tämän muutosasetuksen
numero sen hyväksymisen jälkeen] voimaantuloa,”

Perustelu
EKP katsoo, että 1 h artiklan a) kohta kattaa muutosasetuksen voimaantuloa edeltävältä ajalta liikkeeseen tarkoitetut eurometalli
rahat, joilla on laillisen maksuvälineen asema, kun taas 1 h artiklan b) kohdassa vahvistetaan siirtymäkausi liikkeeseen tarkoitettujen
eurometallirahojen kuva-aiheiden aihioiden muuttamiseksi uusien kuva-aiheiden vaatimuksia vastaaviksi. Tältä osin EKP ehdottaa,
että ilmaisu ”laskettu liikkeeseen” 1 h artiklassa korvataan sanalla ”tuotettu”. Näin säännösluonnoksen soveltamisalan ulkopuolelle
jättäminen laajenisi kattamaan myös sellaisten liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen varastot, jotka on lyöty rahaliittoon
osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten teettäminä, mutta joilla ei ole laillisen maksuvälineen asemaa ehdotetun
muutosasetuksen tullessa voimaan. Tällä tavalla annettaisiin oikeudellista suojaa kaikkien niiden kustannusten osalta, joita eurojär
jestelmän kansallisille keskuspankeille on saattanut aiheutua sellaisten liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen tuotannosta, jotka
eivät ole vielä saaneet laillisen maksuvälineen asemaa ehdotetun muutosasetuksen voimaantulohetkeen mennessä. EKP toteaa myös,
että liikkeeseen tarkoitetut eurometallirahat, jotka on laskettu liikkeeseen 1 h artiklan b) kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana,
säilyttäisivät laillisen maksuvälineen asemansa myös siirtymäkauden päättymisen jälkeen.
(1) Tekstissä oleva lihavointi osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi
ehdottaman tekstin.
(2) Ks. lausunnon CON/2002/12 kolmas kappale.
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