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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 1 § lagen om mynt

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att till lagen
om mynt fogas en bestämmelse om finans-
ministeriets rätt att genom förordning före-
skriva om jubileumsmyntens nominella vär-
den och egenskaper. Jubileumsmynten skulle

vara lagliga betalningsmedel i Finland.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så

snart som möjligt efter det att den antagits
och blivit stadfäst.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge och föreslagna ändring-
ar

Enligt 1 § lagen om mynt (216/1998) har
staten i enlighet med Europeiska gemenska-
pens lagstiftning ensamrätt att i Finland låta
prägla mynt för sin egen räkning. Enligt arti-
kel 106.2 i fördraget om upprättandet av Eu-
ropeiska gemenskapen får medlemsstaterna
ge ut mynt. Europeiska centralbanken, nedan
ECB, skall dock godkänna den mängd mynt
som ges ut. Rådet kan vidta åtgärder för att
harmonisera valörerna och de tekniska speci-
fikationerna för alla mynt som skall sättas i
omlopp, i den utsträckning som detta är nöd-
vändigt för att säkerställa myntens smidiga
omlopp inom gemenskapen.

Rådet gav den 3 maj 1998 en förordning
(EG) nr 975/98 om valörer och tekniska spe-
cifikationer för mynt i euro som skall sättas i
omlopp. I förordningen bestäms att den för-
sta serien mynt i euro skall omfatta åtta valö-
rer från 1 cent till 2 euro. I förordningen fast-
ställdes de tekniska specifikationerna för
dessa mynt. Genom förordning (EG) nr
423/99 ändrades 50-centsmyntets tjocklek,
vikt och kantutformning, samt 10-centsmyn-
tets kantutformning.

Enligt artikel 11 i rådets förordning (EG)
nr 974/98 skall de deltagande medlemssta-
terna från och med den 1 januari 2002 ge ut
mynt i euro eller i cent och dessa skall över-
ensstämma med de föreskrifter om valörer
och tekniska specifikationer som rådet fast-
ställer enligt andra meningen i artikel 105a.2
i EG-fördraget (numera andra meningen i ar-
tikel 106.2). Dessa mynt skall vara de enda
som är lagliga betalningsmedel i alla dessa
medlemsstater.

Av EG-fördraget och av artikel 11 i rådets
förordning (EG) nr 974/98 följer att sådana
av euro-områdets medlemsstater utgivna
mynt som inte uppfyller de tekniska specifi-
kationer som föreskrivs i förordningen (EG)
nr 975/98 kan gälla som lagliga betalnings-
medel endast i den medlemsstat som gett ut
dem. Sådana mynt är i praktiken jubileums-
mynt och andra samlarmynt. Under år 2002
har deltagande medlemsstater utom Finland
och Irland redan gett ut flera jubileumsmynt.

Myntlagen innehåller inga bestämmelser
om jubileumsmynt. Beslut om jubileums-
mynt i mark har getts med stöd av 7 §
2 mom. lagen om mynt (358/1993), som
upphävdes 1998. Sistnämnda lagrum före-
skrev att finansministeriet beslutar om me-
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tallmyntens nominella värde och egenskaper.
Enligt 2 § 1 mom. 4 punkten lagen om upp-
hävande av myntlagen (215/1998) skulle
myntlagens 7 § 2 mom. tillämpas till den 31
december 2001.

Det föreslås att till 1 § lagen om mynt fo-
gas ett nytt 2 mom. enligt vilket man genom
förordning av finansministeriet och i enlighet
med Europeiska gemenskapens lagstiftning
kan föreskriva om jubileumsmyntens nomi-
nella värden och egenskaper. De jubileums-
mynt som avses i momentet skulle vara lag-
liga betalningsmedel i Finland. Jubileums-
mynten skulle till sin juridiska natur vara
mynt och lagliga betalningsmedel i Finland.
Finansministeriets förordning skulle faststäl-
la jubileumsmyntens nominella värden samt
innehålla en beskrivning av myntens tekniska
egenskaper.

Med jubileumsmynt avses metallmynt som
präglas och ges ut i syfte att hedra ett offent-
ligt evenemang av särskild betydelse, en be-
märkt person, en årsdag eller någon motsva-
rande händelse. Jubileumsmynten är inte av-
sedda för allmänt bruk, även om de formellt
sett är lagliga betalningsmedel. Eftersom ju-
bileumsmynt har numismatisk anknytning
och samlarvärde ägnas upplagans storlek och
myntets egenskaper särskild uppmärksamhet.

Enligt 2 § 2 mom. lagen om mynt skall
ECB godkänna den mängd mynt som sätts i
omlopp. För utgivandet av enskilda jubile-
umsmynt behövs dock inte ECB:s särskilda
godkännande.

Finansministrarnas Ekofin-råd delgav den
31 januari 2000 sina slutsatser om samlar-
mynt i euro. I slutsatserna konstateras bl.a.
att det nominella värdet på jubileumsmynt
skall avvika från det nominella värdet på
mynt i euro samt att jubileumsmynten inte
får använda motiv som liknar det som finns
på den gemensamma sidan av euromynten.
Enligt slutsatserna skall det på ett tydligt och
lätt identifierbart sätt framgå vilken med-
lemsstat som gett ut jubileumsmyntet.

2. Proposit ionens ekonomiska
verkningar

Under de senaste åren har mellan två och
tre jubileumsmynt getts ut årligen. År 2000
var statens totala inkomster från jubileums-

mynt 5 400 000 mark och 7 595 000 mark år
2001. Tillverkningskostnaderna och försälj-
ningsintäkterna har budgeterats under mo-
ment 28.99.51 i statsbudgeten.

3. Beredningen av ärendet

Ärendet har beretts vid finansministeriet som
tjänstearbete.

Ett utlåtande i ärendet har begärts från ECB
den 19 mars 2002. Enligt artikel 105 i för-
draget om upprättandet av Europeiska ge-
menskapen samt enligt artikel 4 i stadgan för
Europeiska centralbankssystemet och Euro-
peiska centralbanken skall ECB höras gäl-
lande förslag till gemenskapsrättsakter inom
ECB:s behörighetsområde, inom de ramar
och på de villkor som fastställs av rådet. Rå-
det gav den 29 juni 1998 ett beslut
98/415/EG om nationella myndigheters sam-
råd med Europeiska centralbanken rörande
förslag till rättsregler. Enligt andra strecksat-
sen i artikel 2.1 i beslutet skall medlemssta-
ternas myndigheter höra ECB om förslag till
rättsregler särskilt i fråga om bl.a. betal-
ningsmedel.

4. Ikraftträdande

Lagen förslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst.

5. Lagst if tningsordning

I propositionen förslås att finansministeriet
ges rätt att genom förordning föreskriva om
jubileumsmyntens nominella värde och egen-
skaper. Enligt 80 § grundlagen kan republi-
kens president, statsrådet och ministerierna
utfärda förordningar med stöd av ett bemyn-
digande i denna grundlag eller i någon annan
lag. Grundlagsutskottet har i sin praxis utgått
från att befogenheten att utfärda normer kan
delegeras till ministerierna främst i sådana
fall som gäller bestämmelser som är klart
tekniska till sin art och lämpar sig för den
verkställande makten (t.ex. GrUU 20/1997
rd). Det föreslagna bemyndigandet att utfärda
förordning gäller enbart sådana frågor i an-
slutning till jubileumsmynt som är av teknisk
art, såsom nominella värden och tekniska
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egenskaper. Följaktligen anser regeringen att
den föreslagna lagen kan stiftas i vanlig lag-
stiftningsordning.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag

om ändring av 1 § lagen om mynt

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 1 § lagen den 27 mars 1998 om mynt (216/1998) ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
— — — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av finansministeriet kan
i enlighet med Europeiska gemenskapens
lagstiftning föreskrivas om jubileumsmyn-

tens nominella värde och egenskaper. De ju-
bileumsmynt som avses i detta moment är
lagliga betalningsmedel i Finland.

———
Denna lag träder i kraft den 200

—————

Helsingfors den 28 mars 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Sauli Niinistö
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Bilaga
Parallelltexter

Lag

om ändring av 1 § lagen om mynt

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 1 § lagen den 27 mars 1998 om mynt (216/1998) ett nytt 2 mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av finansministeriet
kan i enlighet med Europeiska gemenska-
pens lagstiftning föreskrivas om jubileums-
myntens nominella värde och egenskaper.
De jubileumsmynt som avses i detta moment
är lagliga betalningsmedel i Finland.

———
Denna lag träder i kraft den 200

———


