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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr.     /2005  

 

dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės 

 

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

 

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 ir 135 straipsnius,  

 

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą1, 

 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę2, 

 

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos3, 

                                                 
1  OL C 227 E, 2002 9 24, p. 574. 
2 OL 
3 2003 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 67 E, 2004 3 17, p. 259), 

Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir Europos Parlamento 
pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 
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kadangi: 

 

(1) Vienas iš Bendrijos uždavinių yra skatinti darnią, subalansuotą ir tvarią ekonominės veiklos 

plėtrą visoje Bendrijoje, sukuriant bendrąją rinką bei Ekonominę ir pinigų sąjungą. Tokią 

vidaus rinką sudaro erdvė be vidinių sienų, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, 

paslaugų ir kapitalo judėjimas. 

 

(2) Pajamų, gautų iš neteisėtos veiklos, patekimas į finansų sistemą ir jų investavimas po pinigų 

plovimo yra žalingi tvirtai ir tvariai ekonominei plėtrai. Todėl 1991 m. birželio 10 d. Tarybos 

direktyva 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui 1 

buvo sukurtas Bendrijos mechanizmas, kurio paskirtis - užkirsti kelią pinigų plovimui, stebint 

sandorius, vykdomus per kredito bei finansų įstaigas, ir tam tikra profesine veikla 

užsiimančius asmenis. Kadangi egzistuoja rizika, kad to mechanizmo panaudojimas paskatins 

grynųjų pinigų gabenimo siekiant neteisėtų tikslų apimčių padidėjimą, Direktyva 91/308/EEB 

turėtų būti papildyta grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės sistema. 

                                                 
1 OL L 166, 1991 6 28, p. 77. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2001/97/EB (OL L 344, 2001 12 28, p. 76). 
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(3) Šiuo metu tokias kontrolės sistemas taiko tik kelios valstybės narės pagal nacionalinės teisės 

aktus. Teisės aktų skirtumai kenkia tinkamam vidaus rinkos veikimui. Todėl pagrindiniai jų 

elementai turėtų būti suderinti Bendrijos lygiu, siekiant suvienodinti grynųjų pinigų gabenimo 

per Bendrijos sienas kontrolės lygį. Tačiau toks suderinimas neturėtų įtakoti valstybių narių 

galimybių, vadovaujantis galiojančiomis Sutarties nuostatomis, taikyti nacionalines grynųjų 

pinigų gabenimo Bendrijos viduje kontrolės priemones. 

 

(4) Taip pat reikėtų atsižvelgti į papildomas priemones, įgyvendinamas kituose tarptautiniuose 

forumuose, ypač Finansinių priemonių, susijusių su pinigų plovimu, darbo grupėje (FATF), 

kuri buvo sudaryta 1989 m. Paryžiuje įvykusiame G-7 valstybių vadovų susitikime. 2004 m. 

spalio 22 d. FATF IX specialioji rekomendacija ragina vyriausybes imtis fizinio grynųjų 

pinigų gabenimo sekimo priemonių, įskaitant deklaravimo sistemos taikymą ar kitokios 

prievolės atskleisti informaciją nustatymą. 

 

(5) Todėl gryniesiems pinigams, kuriuos gabena bet kuris fizinis asmuo, atvykstantis į Bendriją ar 

išvykstantis iš jos, turėtų būti taikomas privalomo deklaravimo principas. Šio principo 

taikymas sudarytų galimybes muitinėms rinkti informaciją apie tokį grynųjų pinigų gabenimą 

ir prireikus ją perduoti kitoms institucijoms. Muitinės vykdo savo veiklą prie Bendrijos sienų, 

kur kontrolė yra efektyviausia, o kai kurios iš jų jau yra sukaupusios ir praktinę tokios 

kontrolės patirtį. Turėtų būti naudojamasi 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 

515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei 

Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų 

taikymą1. Ši tarpusavio pagalba turėtų užtikrinti ir teisingą grynųjų pinigų kontrolės 

priemonių taikymą, ir informacijos, kuri galėtų padėti pasiekti Direktyvos 91/308/EEB 

tikslus, perdavimą. 

 

                                                 
1  OL L 82, 1997 3 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) 

Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36). 
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(6) Atsižvelgiant į prievolės deklaruoti grynuosius pinigus prevencinį tikslą ir jos atgrasantį 

pobūdį, ji turėtų būti vykdoma atvykstant į Bendriją ar išvykstant iš jos. Tačiau, siekiant, kad 

institucijų veiksmai būtų nukreipti į reikšmingus grynųjų pinigų gabenimo atvejus, tokia 

prievolė turėtų būti taikoma tik gabenant 10 000 ar daugiau eurų. Taip pat reikėtų nustatyti, 

kad prievolė deklaruoti grynuosius pinigus taikoma juos gabenančiam fiziniam asmeniui, 

neatsižvelgiant į tai, ar tas asmuo yra jų savininkas. 

 

(7) Informacijai, kurią privaloma pateikti, turėtų būti taikomi bendri standartai. Tai sudarytų 

galimybes kompetentingoms institucijoms lengviau keistis informacija. 

 

(8) Pageidautina apibrėžti sąvokas, kurių apibrėžimų reikia vienodam šio reglamento aiškinimui. 

 

(9) Kompetentingų institucijų pagal šį reglamentą sukaupta informacija turėtų būti perduodama 

institucijoms, nurodytoms Direktyvos 91/308/EEB 6 straipsnio 1 dalyje. 

 

(10) Jeigu yra požymių, kad grynųjų pinigų sumos sietinos su kokia nors neteisėta veikla, susijusia 

su grynųjų pinigų gabenimu, kaip nurodyta Direktyvoje 91/308/EEB, kompetentingų 

institucijų pagal šį reglamentą sukaupta informacija gali būti perduodama kompetentingoms 

institucijoms kitose valstybėse narėse ir/arba Komisijai. Taip pat turėtų būti numatyta, kad 

esant tokių požymių tam tikra informacija perduodama ir tada, kai gabenamos grynųjų pinigų 

sumos yra mažesnės už šiame reglamente nustatytą ribą.  
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(11) Kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai, kurių reikia veiksmingai 

grynųjų pinigų judėjimo kontrolei atlikti. 

 

(12) Kompetentingų institucijų įgaliojimus reikėtų papildyti valstybių narių įsipareigojimu 

nustatyti sankcijas. Tačiau tokios sankcijos turėtų būti taikomos tik už šiuo reglamentu 

nustatytos prievolės deklaruoti nevykdymą.  

 

(13) Kadangi šio reglamento tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi, dėl pinigų 

plovimo vidaus rinkoje transnacionalinio pobūdžio, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos 

lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali 

patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo 

reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti. 

 

(14) Šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, 

 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 
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1 straipsnis 

 

Tikslas 

 

1. Šis reglamentas papildo Direktyvos 91/308/EEB nuostatas dėl sandorių, vykdomų per finansų 

bei kredito įstaigas, ir tam tikra profesine veikla užsiimančius asmenis, nustatydamas suderintas 

kompetentingų institucijų atliekamos į Bendriją įvežamų ar iš jos išvežamų grynųjų pinigų 

kontrolės taisykles.  

 

2. Šis reglamentas neužkerta kelio taikyti nacionalines grynųjų pinigų gabenimo Bendrijos 

viduje kontrolės priemones, kai tokių priemonių imamasi pagal Sutarties 58 straipsnį. 

 

2 straipsnis 

 

Sąvokų apibrėžimai 

 

Šiame reglamente: 

 

1) „kompetentingos institucijos“ – valstybių narių muitinės arba bet kurios kitos institucijos, 

valstybių narių įgaliotos taikyti šį reglamentą;  
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2) „grynieji pinigai“: 

 

a) turėtojo apyvarčiosios priemonės, įskaitant turėtojo pinigines priemones, pavyzdžiui, 

kelionės čekius, apyvarčiosios priemonės (įskaitant čekius, skolinius įsipareigojimus ir 

pinigines perlaidas), kurios arba yra jų turėtojui pritaikyto pavidalo, be apribojimų 

indosuojamos, skirtos fiktyviam apmokėjimo gavėjui, arba kitokio pavidalo, kuris 

sąlygoja teisės į jose nurodytą nuosavybę perėjimą tokias priemones įteikus, taip pat iki 

galo neužpildytos priemonės (įskaitant čekius, skolinius įsipareigojimus ir pinigines 

perlaidas), kurios pasirašytos nenurodžius apmokėjimo gavėjo vardo ir pavardės; 

 

b) valiuta (banknotai ir monetos, kurie yra apyvartoje kaip atsiskaitymo priemonės). 

 

3 straipsnis 

 

Prievolė deklaruoti 

 

1. Bet kuris fizinis asmuo, atvykstantis į Bendriją ar išvykstantis iš jos ir gabenantis grynuosius 

pinigus, kurių vertė ne mažesnė kaip 10 000 eurų, deklaruoja tą pinigų sumą pagal šį reglamentą 

valstybės narės, per kurią jis atvyksta į Bendriją ar išvyksta iš jos, kompetentingai institucijai. 

Prievolė deklaruoti laikoma neįvykdyta, jeigu pateikta informacija yra neteisinga ar neišsami. 
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2. Deklaracijoje, nurodytoje 1 dalyje, turi būti nurodyti duomenys apie: 

 

(a) deklarantą, įskaitant jo pilną vardą ir pavardę, gimimo datą ir vietą bei pilietybę; 

 

(b) grynųjų pinigų savininką; 

 

(c) numatomą grynųjų pinigų gavėją; 

 

(d) grynųjų pinigų sumą ir pavidalą; 

 

(e) grynųjų pinigų kilmę ir numatomą panaudojimą; 

 

(f) gabenimo maršrutą; 

 

(g) transporto priemonę. 

 

3. Informacija pateikiama raštu, žodžiu arba elektroniniu būdu, atsižvelgiant į tai, kaip yra 

nustačiusi 1 dalyje nurodyta valstybė narė. Tačiau, jeigu deklarantas to pageidauja, jam leidžiama 

pateikti informaciją raštu. Jei pateikiama rašytinė deklaracija, deklarantui pageidaujant jam 

išduodama patvirtinta jos kopija. 
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4 straipsnis 

 

Kompetentingų institucijų įgaliojimai 

 

1. Siekiant patikrinti, kaip vykdoma  3 straipsnyje nustatyta prievolė deklaruoti, kompetentingų 

institucijų pareigūnai įgaliojami, remiantis nacionalinės teisės aktuose nustatytomis sąlygomis, 

tikrinti fizinius asmenis, jų bagažą ir jų naudojamas transporto priemones. 

 

2. Neįvykdžius 3 straipsnyje nustatytos prievolės deklaruoti, grynieji pinigai gali būti sulaikyti 

administraciniu sprendimu, remiantis nacionalinės teisės aktuose nustatytomis sąlygomis. 

 

5 straipsnis 

 

Informacijos registravimas ir apdorojimas 

 

1. Informaciją, gautą pagal 3 ir/arba 4 straipsnius, registruoja ir apdoroja 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodytos valstybės narės kompetentinga institucija, ir ji turi būti prieinama tos valstybės narės 

institucijoms, nurodytoms Direktyvos 91/308/EEB 6 straipsnio 1 dalyje.  
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2. Jeigu atlikus 4 straipsnyje nurodytą tikrinimą paaiškėja, kad fizinis asmuo atvyksta į Bendriją 

ar išvyksta iš jos gabendamas grynųjų pinigų sumas, kurios yra mažesnės už 3 straipsnyje nustatytą 

ribą, tačiau esama neteisėtos veiklos, susijusios su grynųjų pinigų gabenimu, požymių, kaip 

nurodyta  Direktyvoje 91/308/EEB, 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybės narės kompetentinga 

institucija gali registruoti ir apdoroti taip pat ir tą informaciją, to asmens pilną vardą ir pavardę, 

gimimo datą ir vietą, pilietybę bei duomenis apie jo panaudotą transporto priemonę, ir gali būti 

suteikta prieiga prie visų šių duomenų tos valstybės narės institucijoms, nurodytoms Direktyvos 

91/308/EEB 6 straipsnio 1 dalyje. 

 

6 straipsnis 

 

Keitimasis informacija 

 

1. Esant požymių, kad grynųjų pinigų sumos sietinos su kokia nors neteisėta veikla, susijusia su 

grynųjų pinigų gabenimu, kaip nurodyta Direktyvoje 91/308/EEB, informacija, gauta iš 3 

straipsnyje numatytos deklaracijos arba atlikus 4 straipsnyje numatytą tikrinimą, gali būti 

perduodama kompetentingoms institucijoms kitose valstybėse narėse. 

 

Reglamentas (EB) Nr. 515/97 taikomas mutatis mutandis. 

 

2. Esant požymių, kad grynųjų pinigų sumos sietinos su pajamomis, gautomis iš sukčiavimo ar 

bet kurios kitos neteisėtos veiklos, darančios žalą Bendrijos finansiniams interesams, informacija 

taip pat perduodama ir Komisijai. 
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7 straipsnis 

 

Keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis 

 

Teikdamos administracinę tarpusavio pagalbą, pagal šį reglamentą gautą informaciją valstybės 

narės arba Komisija gali perduoti trečiajai šaliai, gavus kompetentingų institucijų, kurios gavo 

informaciją pagal 3 ir (arba) 4 straipsnį, sutikimą ir laikantis atitinkamų nacionalinių ir Bendrijos 

teisės aktų nuostatų dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims. Valstybės narės informuoja 

Komisiją apie tokį keitimąsi informacija tuo atveju, kai jis tiesiogiai susijęs su šio reglamento 

įgyvendinimu. 

 

8 straipsnis 

 

Sankcijos 

 

1. Kiekviena valstybė narė nustato sankcijas, taikytinas tuo atveju, kai nevykdoma 3 straipsnyje 

nustatyta prievolė deklaruoti. Tokios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 

 

2. Valstybės narės ne vėliau kaip iki* informuoja Komisiją apie sankcijas, taikytinas 3 

straipsnyje nustatytos prievolės deklaruoti nevykdymo atvejais. 

                                                 
*  18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. 
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9 straipsnis 

 

Įvertinimas 

 

Praėjus ketveriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia Europos Parlamentui 

ir Tarybai ataskaitą apie jo taikymą. 

 

10 straipsnis 

 

Įsigaliojimas 

 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.  

 

Jis taikomas nuo*. 

 

 

 

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

 

Priimta Briuselyje, 

 

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu 

     Pirmininkas     Pirmininkas 

  

 
 

      

 

 

                                                 
*  18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. 
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I. ĮŽANGA 

 

2002 m. birželio 25 d. Komisija pateikė Tarybai Pranešimą apie tarptautinio grynųjų pinigų 

judėjimo kontrolę bei Sutarties 135 straipsniu pagrįstą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento dėl pinigų plovimo prevencijos bendradarbiaujant muitinėms 1. 

 

Europos Parlamentas savo nuomonę pateikė pirmuoju svarstymu 2003 m. gegužės 15 d. 2, 

priimdamas 23 pasiūlymo pakeitimus. 

 

Komisija 2003 m. liepos 3 d. Tarybai pateikė iš dalies pakeistą pasiūlymą dėl pirmiau minėto 

klausimo 3. 

 

2005 m. vasario 17 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją pagal Sutarties 251 straipsnio 2 dalį. 

 

II. TIKSLAS 

 

Pasiūlymo tikslas – fiziniams asmenims įvesti prievolę deklaruoti konkrečią ribą viršijančius 

įvežamus ir išvežamus grynuosius pinigus prie ES išorės sienų. Be to, pasiūlymu siekiama 

sustiprinti grynųjų pinigų judėjimo kontrolę pasienyje ir pagerinti atitinkamų institucijų 

keitimąsi informacija tarpusavyje.  

                                                 
1 Dok. 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823  
 - KOM(2002) 328 galutinis. 
2 Dok. 8975/03 CODEC 592 JUR 202 UD 40 EF 20 ECOFIN 119 CRIMORG 37. 
3 Dok. 11151/03 UD 67 EF 35 ECOFIN 203 CRIMORG 51 CODEC 948. 



 
 

 
14843/1/04 REV 1 ADD 1  gp/IR/em 3 
 DG C I  LT 

III. BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ 

 

1. Bendroji dalis 

 

Tarybos bendrosios pozicijos, remiantis Komisijos pasiūlymu, tikslas – įvesti suderintą 

grynųjų pinigų judėjimo kontrolę pasienyje, taip papildant Direktyvą 91/308/EEB 4 ir 

užtikrinant tinkamą vidaus rinkos veikimą, panaikinus esamus nacionalinės teisės aktų 

skirtumus. 

 

2. Išsami Tarybos pozicija 

 

Tarybos pozicija dėl Europos Parlamento priimtų pakeitimų yra tokia: 

 

a) Teisinis pagrindas 

 

 Remdamasi Europos Parlamento nuomone (2 pakeitimas), Taryba pasiūlymo 

teisinį pagrindą papildė 95 straipsniu. Taryba mano, kad pagrindinė reglamento 

projekto savybė turėtų būti ne pinigų plovimo prevencija (kuriai reikėtų kitokio 

teisinio pagrindo), bet suderintos grynųjų pinigų judėjimo kontrolės pasienyje 

įvedimas, kurio tinkamas teisinis pagrindas yra Sutarties 95 straipsnis, 

reglamentuojantis valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimą dėl 

vidaus rinkos veikimo. 

 

                                                 
4 1991 m. birželio 10 d. Tarybos direktyva 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos 

panaudojimo pinigų plovimui. 
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b) Pakeitimas direktyva 

 

 Taryba negalėjo priimti EP pakeitimų, susijusių su pasiūlymo pakeitimu direktyva 

(1, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23 pakeitimai), manydama, kad per palyginti trumpą 

laikotarpį teisės aktus pakankamai suderinti galima tik reglamentu, kuris yra 

visuotinai taikomas, privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse 

narėse. 

 

c) Privalomas deklaravimas 

 

 Bendrojoje pozicijoje Taryba parėmė Komisijos pasiūlymą dėl privalomo 

deklaravimo sistemos. Taryba nepritarė sumanymui valstybėms narėms leisti 

pasirinkti vieną iš sistemų – deklaravimo arba pranešimo, kaip siūlė Europos 

Parlamentas (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 19 pakeitimai). Toks vienos iš dviejų 

sistemų pasirinkimas prieštarautų vienodam pasiūlytų priemonių taikymui visoje 

Bendrijoje. Tačiau Taryba suteikė tam tikro lankstumo, valstybėms narėms 

leisdama pasirinkti įvedant prievolę deklaruoti – raštu, žodžiu ar elektronine 

forma. Todėl Taryba sutiko išbraukti pasiūlymo priede esantį deklaracijos blanką 

ir įtraukti nuostatą dėl informacijos, kuri turi būti teikiama raštiškomis, žodinėmis 

ar elektroninėmis deklaracijomis (taip pat žr. toliau išdėstytą 3 dalies b punktą). 

 

d) Deklaravimo riba 

 

 Taryba pasirinko 10 000 eurų ribą, kuri yra mažesnė nei Komisijos pasiūlyme ir 

Europos Parlamento nuomonėje (3, 7 pakeitimai) numatytos ribos. Mažesnė riba 

nustatoma todėl, kad daugelio valstybių narių teisės aktai šiuo metu numato 

gerokai mažesnes ribas ir kad dėl iš pradžių pasiūlytos ribos (15 000 eurų) tose 

valstybėse narėse smarkiai sumažėtų kontrolės lygis. 



 
 

 
14843/1/04 REV 1 ADD 1  gp/IR/em 5 
 DG C I  LT 

 Be to, mažesnės ribos nustatymas aiškiai tarptautiniu lygmeniu parodo Tarybos 

pasiryžimą patvirtinti priemones grynųjų pinigų judėjimui stebėti, visoje 

Bendrijoje nustatant griežtą ir vienodą ribą, kurią į Bendriją atvykstantiems ar iš 

jos išvykstantiems keliautojams būtų lengva taikyti ir aiškiai atpažinti. 

 

e) Kompetentingų institucijų įgaliojimai 

  

 Dėl kompetentingų institucijų įgaliojimų Taryba sutiko su Europos Parlamentu 

(10 ir 17 pakeitimai), kad ši nuostata turėtų būti pateikiama kitokiame kontekste, 

ir todėl perkėlė ją į straipsnį, einantį po nuostatos dėl deklaravimo prievolės. Dėl 

šios nuostatos turinio Taryba mano, kad įgaliojimai nacionalinėms institucijoms 

turėtų būti suteikiami pagal nacionalinės teisės aktuose nustatytas sąlygas. Be to, 

nacionalinėms institucijoms taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai kontroliuoti 

transporto priemones, siekiant patikrinti, kaip laikomasi deklaravimo prievolės. 

Tačiau Taryba nepaliko maksimalaus trijų dienų laikotarpio, taikomo sulaikant 

grynuosius pinigus, kaip numatyta pasiūlyme ir kuriam pritarta 11 pakeitime, 

manydama, kad dėl tokio apribojimo laiko atžvilgiu institucijos negalės 

pakankamai lanksčiai kontroliuoti ir atlikti vėlesnį tyrimą, siekdamos nustatyti, ar 

konkrečiu atveju reikia pradėti baudžiamąjį procesą.  

 

f) „Grynųjų pinigų“ sąvokos apibrėžimas 

 

 Finansinių veiksmų, nukreiptų prieš pinigų plovimą, darbo grupė (FATF) 2004 m. 

spalio 22 d. priėmė IX specialią rekomendaciją dėl grynųjų pinigų kurjerių. Šioje 

rekomendacijoje, dėl kurios buvo susitarta tarptautiniu lygmeniu, esantį „grynųjų 

pinigų“ sąvokos apibrėžimą Taryba įtraukė į šį reglamento projektą, siekdama 

užtikrinti, kad Bendrijos ir tarptautiniu lygmeniu būtų kiek įmanoma daugiau 

suderintos taisyklės. Kaip prašoma 13 pakeitime, tekste praplečiamas „grynųjų 

pinigų“ sąvokos apibrėžimas siekiant, kad jis apimtų daugiau čekių rūšių nei 

siūlyta iš pradžių. 
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g) Keitimasis informacija 

 

 Taryba paaiškino ir pertvarkė nuostatas dėl institucijų keitimosi informacija 

tarpusavyje (15 pakeitimas): 

 

- Pirmiausia paaiškinta, kad deklaruojant ar kontroliuojant gautą informaciją 

registruoja ir tvarko valstybės narės kompetentingos institucijos, ir toje 

pačioje valstybėje narėje ji pateikiama susipažinti Finansinės žvalgybos 

padaliniui (FŽP). Be to, pastarasis punktas aiškiai įtrauktas į FATF IX 

specialią rekomendaciją. Asmenų, kurie atvyksta į Bendriją ar iš jos 

išvyksta, turėdami mažiau nei 10 000 eurų, atveju, esant neteisėtos veikos 

požymiams, valstybės narės kompetentingos institucijos taip pat gali 

registruoti ir tvarkyti tam tikrą informaciją apie tokius asmenims, o tos 

valstybės narės FŽP gali su ja susipažinti.  

 

- Antra, deklaruojant ar kontroliuojant gauta informacija valstybės narės gali 

tarpusavyje keistis. Tokiam valstybių narių keitimuisi informacija mutatis 

mutandis taikomas 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio 

pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti 

teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą. 

 

- Galiausiai, informacija galima keistis su trečiosiomis šalimis pagal 

tarpusavio administracinės pagalbos susitarimą. Tačiau informacija 

perduodama gavus pirmiausiai ją surinkusios institucijos sutikimą ir 

laikantis asmens duomenų apsaugos nuostatų. Komisija turėtų būti 

informuota apie tokį keitimąsi informacija, kai tai yra ypač svarbu 

įgyvendinant reglamentą. 
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h) Bendra duomenų bazė 

 

 Taryba nesutiko su sumanymu gautą informaciją perduoti į bendrai valstybių 

narių administruojamą Europos policijos biuro (Europol) sukurtą duomenų bazę 

(16 pakeitimas). Taryba mano, kad reglamento projekto teisinis pagrindas tokiai 

nuostatai nebūtų taikomas. 

 

i) Komisijos pranešimas 

 

 Bendrojoje pozicijoje Taryba sutiko su 22 pakeitimo sumanymu ir įtraukė 

nuostatą, pagal kurią praėjus ketveriems metams nuo reglamento įsigaliojimo 

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turi pateikti pranešimą. 

 

3. Nauji Tarybos pasiūlyti dalykai 

 
Be klausimų, kuriais Europos Parlamentas pateikė savo nuomonę ir kurie buvo pirmiau 

apsvarstyti Tarybos bendrojoje pozicijoje, Taryba į pasiūlymą įtraukė šiuos naujus 

dalykus: 

 

a) Reglamento taikymo sritis 

 
 Grynųjų pinigų vidaus kontrolė Bendrijoje gali būti išlaikoma, kai šios priemonės 

atitinka Sutarties nuostatas. 

 

 Be to, Taryba patikslino reglamento geografinę apimtį, manydama, kad siekiant 

užtikrinti skaidrumą keliautojams ir kad kompetentingos institucijos galėtų 

lengviau taikyti reglamentą, grynųjų pinigų judėjimas turėtų būti kontroliuojamas 

fiziniam asmeniui atvykstant į Bendrijos teritoriją ar iš jos išvykstant.  Šiuo 

sprendimu taip pat būtų užtikrinta, kad Direktyva 91/308/EEB ir šio reglamento 

projektas būtų analogiškai geografiškai taikomi. 
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b) Deklaracijos blankas 

 

 Taryba nepriėmė Komisijos pasiūlyto bendro deklaracijos blanko. Vietoj to, 

Taryba buvo labiau linkusi tiksliai apibrėžti duomenis, kurie turi būti pateikiami 

deklaracijoje. Tuo siekiama kuo labiau sumažinti kompetentingų institucijų 

administracinę naštą, joms renkant informaciją iš keliautojų, tuo pat metu 

užtikrinant, kad būtų surinkta būtiniausia informacija apie grynųjų pinigų 

judėjimą, o vėliau ja būtų galima keistis su kitomis institucijomis.  

 

c) Raštiškos deklaracijos kopija 

 

 Raštiškos deklaracijos atveju Taryba įtraukė nuostatą, užtikrinančią deklaranto 

teisę, jam paprašius, gauti patvirtintą deklaracijos kopiją. 

 

d) Nuobaudos 

 

 Taryba supaprastino nuostatą dėl nuobaudų, ją suderindama su panašiomis 

panašių teisės aktų nuostatomis 5.  Todėl valstybės narės turėtų įvesti 

veiksmingas, atgrasančias ir proporcingas nuobaudas už prievolės deklaruoti 

grynuosius pinigus, kertant Bendrijos išorės sienas, pažeidimus. Taryba sutiko su 

19 pakeitimu dėl termino, per kurį Komisijai pranešama apie taikomas nuobaudas, 

pratęsimo. Nustatytas 18 mėnesių nuo reglamento įsigaliojimo laikotarpis. 

 

                                                 
5 Plg., pvz., 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.1383/2003 dėl muitinės 

veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras 
intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu 
nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises, 18 straipsnį. 
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IV. IŠVADA 

 
 Tarybos bendrojoje pozicijoje remiamas siūlomo reglamento tikslas – įvesti suderintą grynųjų 

pinigų judėjimo kontrolę pasienyje ir sustiprinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą. 

Kadangi iškyla pavojus, kad dėl sustiprintos kontrolės finansų srityje taikymo, priėmus 

Direktyvą 91/308/EEB, padidės grynųjų pinigų judėjimas neteisėtais tikslais, Bendrija 

pabrėžia savo įsipareigojimą kovoti su neteisėtu grynųjų pinigų judėjimu, fiziniams asmenims 

įvesdama prievolę prie Bendrijos sienų deklaruoti įvežamus ir išvežamus grynuosius pinigus, 

kurių suma viršija 10 000 eurų ribą, tuo pat metu vengdama galimo neigiamo poveikio vidaus 

rinkos veikimui, šias priemones taikant suderintai pagal reglamentą visoje Bendrijoje.  
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controls of cash entering or leaving the Community 
- Adoption of the common position 

 
 

STATEMENT TO BE ENTERED IN THE COUNCIL MINUTES 
 

Statement by the Council on the use of the word “penalties” in the English version of legal 
instruments of the European Community 
 

"In the opinion of the Council, when the word “penalties” is used in the English version of legal 

instruments of the European Community, this word is used in a neutral sense and does not relate 

specifically to criminal law sanctions, but could also include administrative and financial sanctions, 

as well as other types of sanctions. When Member States are obliged under a Community act to 

introduce “penalties”, it is up to them to choose the appropriate type of sanction in conformity with 

the case law of the ECJ.  
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In the Community language Data Base, the following translations are made of the word “penalty” in 

some other languages: 

 

in Spanish, “sanciones”, in Danish, “sanktioner”, in German, “Sanktionen”, in Hungarian, 

“jogkövetkezmények”, in Italian, “sanzioni”, in Latvian, “sankcijas“, in Lithuanian, “sankcijos”, in 

Dutch, “sancties”, in Portuguese, “sanções”, in Slovak, “sankcie”, and in Swedish, “sanktioner”. 

If, in revised English versions of legal instruments where the word “sanctions” has previously been 

used, this word is replaced with the word “penalties”, this does not constitute a substantive 

difference." 

 

___________ 

 



 

LT    LT 

 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 

Briuselis, 18.2.2005 
KOM(2005) 58 galutinis 

2002/0132 (COD) 

  

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą 
 

dėl 

Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl į Bendriją įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės 
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2002/0132 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą 
 

dėl 

Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl į Bendriją įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės 

1- PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymo perdavimo EP ir Tarybai data (dokumentas KOM(2002) 
328 galutinis – 2002/0132 COD): 

2002 m. birželio 25 d. 

Europos Parlamento nuomonės priėmimo data, pirmasis svarstymas: 2003 m. gegužės 15 d. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo KOM(2003)371 galutinis – 2002/0132 
COD) perdavimo data: 

2003 m. liepos 1 d. 

Bendrosios pozicijos priėmimo data: 2005 m. vasario 17 d. 

2- KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Pagrindinis Komisijos pasiūlymo tikslas – papildyti Direktyvą 91/308/EEB, 
nustatančią finansų ir kredito įstaigų piniginių sandorių priežiūros ir informavimo 
sistemą. Todėl šiuo pasiūlymu siekiama įvesti suderintą kontrolės ir informavimo 
procedūrą didelio masto grynųjų pinigų judėjimui į Bendriją arba iš jos ir suteikia 
teisę nacionalinėms valdžios institucijoms imtis atitinkamų administracinių veiksmų 
bei pareigą skirti nuobaudas.  

Todėl šio pasiūlymo nuostatos padeda užkirsti kelią pinigų plovimui arba terorizmo 
finansavimui.  

3- PASTABOS APIE BENDRĄJĄ POZICIJĄ 

3.1 BENDROSIOS PASTABOS 

Komisija pritaria tam, kad Taryba patvirtino pagrindinius Komisijos pasiūlymo 
principus.  

3.2 PIRMOJO SVARSTYMO METU PARLAMENTE PASIŪLYTŲ PAKEITIMŲ VERTINIMAS  

Į bendrąją Tarybos poziciją įtraukta keletas Parlamento pakeitimų, kurių pagrindiniai 
yra šie: 

2 pakeitimas, papildantis teisinį pagrindą 95 straipsniu; 



 

LT 3   LT 

13 pakeitimas, išplečiantis „čekių“, kuriems taikomas šis pasiūlymas, grupę; 

15 pakeitimas, patikslinantis atitinkamų kompetentingų valdžios institucijų 
vaidmenis. 

Taryba sutiko ne su visais kitais pakeitimais, tarp kurių: 

1, 20, 21 ir 23 pakeitimai: veiksmingesnėms ir vienodesnėms grynųjų pinigų 
kontrolės procedūroms užtikrinti, Taryba ir Komisija labiau linkusios priimti 
reglamentą, o ne EP siūlomą direktyvą. 

3, 4–8, 12, 14 ir 18 pakeitimai: siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, o ypač vienodą 
požiūrį į asmenis, įvažiuojančius į Bendriją arba išvažiuojančius iš jos su didelėmis 
grynųjų pinigų sumomis, Taryba ir Komisija labiau pritaria vienai privalomai 
procedūrai, nei EP pakeitimuose siūlomai išeičiai, pagal kurią valstybėms narėms 
suteikiama galimybė rinktis tarp privalomo deklaravimo sistemos ir pranešimo 
procedūros, vykdomos kompetentingoms valdžios institucijoms pareikalavus. 

16 pakeitimas: Taryba ir Komisija nepritaria deklaravimo procedūros arba kontrolės 
veiksmų metu gautų duomenų perdavimui į centrinę duomenų bazę, bendrai valdomą 
valstybių narių ir EUROPOLO. Muitinės informacinė sistema (MIS), numatyta 
Reglamento Nr. 515/97 (dėl tarpusavio pagalbos) V ir VI antraštinėse dalyse, yra 
lygiavertė EP pasiūlytai priemonei. 

3.3 TARYBOS ĮRAŠYTOS NAUJOS NUOSTATOS 

Taryba pakeitė keletą nuostatų. Pagrindiniai pakeitimai yra šie: 

Taryba pareikalavo, kad teisiniu akto pagrindu būtų ne tik iš pradžių numatytas 
Sutarties 135 straipsnis (muitinių bendradarbiavimas), bet ir 95 straipsnis (nuostatų 
dėl vidaus rinkos veikimo suderinimas) siekiant patikslinti, kad numatytos vienodos 
Bendrijos išorės pasienyje vykdomos kontrolės priemonės padeda užtikrinti vidaus 
rinkos veikimą. EP pirmojo svarstymo metu taip pat pareikalavo įtraukti 95 straipsnį. 
Komisija gali tam pritarti. 

Geografinė taikymo sritis keičiama, siekiant ją suderinti su geografine Direktyvos 
91/308/EEB taikymo sritimi. Komisija gali tam pritarti. 

Siekiant užtikrinti veiksmingą kontrolę ir sumažinti biurokratiją, deklaravimas yra 
privalomas, tačiau gali būti atliekamas raštu, žodžiu ar elektroniniu būdu. Taryba 
pritarė Parlamento susirūpinimui didele biurokratija, kurią sąlygotų visuotinis 
reikalavimas deklaraciją teikti raštu, tačiau visgi pasirinko bendro privalomo 
deklaravimo sistemą (taikant lanksčią deklaracijos pateikimo formą sumažinama 
muitinės administracijos ir deklaruotojų našta). Komisija palaiko privalomo 
deklaravimo sistemą ir gali sutikti su šiuo pakeitimu.  

Kalbant apie nuobaudas už deklaracijų nepateikimą, atitinkama nuostata buvo 
prilyginta įprastinei, naudojamai kituose teisės aktuose (veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios nuobaudos). Komisija gali tam pritarti. 



 

LT 4   LT 

Laiko tarpas, kurį galima sulaikyti grynuosius pinigus, jeigu jie nebuvo deklaruoti, 
nėra apibrėžtas. Teisė sulaikyti grynuosius pinigus ir jų sulaikymo trukmė nustatomi 
administraciniu sprendimu, vadovaujantis nacionaliniais įstatymais. Komisija gali 
tam pritarti. 

Praėjus ketveriems metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos Komisija raginama 
pateikti vertinimo ataskaitą EP ir Tarybai. Tai atitinka 22 pakeitime priimtą panašų 
Parlamento reikalavimą. Komisija gali tam pritarti. 

Riba, kurią viršijus reikia pateikti deklaraciją buvo sumažinta nuo 15 000 € iki 
10 000 €. Tai skiriasi nuo pradinio Komisijos pasiūlymo, kuriame riba buvo 
identiška, nurodytai Direktyvoje 91/308/EEB. Tačiau Taryba nusprendė, kad 
žemesnės ribos nustatymas yra pateisinamas, kadangi tarptautiniai grynųjų pinigų 
judėjimai vykdomi lengviau nei pinigų pervedimai per finansų įstaigas, ir kad 
mažesnės grynųjų pinigų sumos taip pat gali būti naudojamos teroristinei veiklai 
finansuoti. Komisija gali tam pritarti. 

Siekiant kuo efektyviau kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, 
nustatyta, kad valstybės narės, laikydamosi Sutarties, ir toliau gali taikyti 
nacionalines kontrolės priemones tarptautiniam grynųjų pinigų judėjimui. Komisija 
gali tam pritarti. 

4. IŠVADA 

Komisija mano, kad bendroji pozicija yra priimtinas kompromisas, net jeigu 
atsižvelgta ne į visus EP pakeitimus. 

Komisija įsitikinusi, kad Tarybos ir Parlamento požiūriai yra pakankamai panašūs, 
kad artimiausioje ateityje būtų pasiektas sutarimas, ypač atsižvelgiant į visų šalių 
interesą geriau kontroliuoti ir stabdyti finansinius srautus teroristų ir nusikaltėlių 
organizacijoms.  

5. TARYBOS PAREIŠKIMAS PROTOKOLUI 

Bendrajame pareiškime dėl žodžio „nuobaudos“ (angl. penalties) vartojimo 
Bendrijos teisiniuose dokumentuose, aiškiai nustatyta, kad terminas „nuobaudos“ 
tekste vartojamas neutralia prasme, apimančia taip pat administracines, finansines ir 
kitokio pobūdžio sankcijas. Komisija gali tam pritarti. 




