
 

 
 PE533.751/ 1 

 LT 

 
 
 
 
9.4.2014 A7-0018/ 001-035 
 
 
PAKEITIMAI 001-035  
pateik÷ Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
 
Pranešimas 
Anthea McIntyre A7-0018/2014 
Euro ir kitų valiutų apsauga nuo padirbin÷jimo baudžiamosios teis÷s priemon÷mis 
 
Pasiūlymas d÷l direktyvos (COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) euro, kaip bendra valiuta, yra 
naudojamas euro zonos valstyb÷se nar÷se ir 
atlieka svarbų vaidmenį Sąjungos 
ekonomikoje ir kasdieniame jos piliečių 
gyvenime. Visai Sąjungai svarbu kovoti su 
bet kokia veikla, d÷l kurios, padirbin÷jant 
bendrą valiutą, gal÷tų būti pakenkta euro 
autentiškumui, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą už ją; 

(1) euro, kaip bendra valiuta, yra 
naudojamas euro zonos valstyb÷se nar÷se ir 
atlieka svarbų vaidmenį Sąjungos 
ekonomikoje ir kasdieniame jos piliečių 
gyvenime. Nuo euro įvedimo 2002 m. šios 
valiutos padirbin÷jimas suk÷l÷ mažiausiai 
500 mln. eurų žalos, nes ši valiuta nuolat 
tampa organizuotų nusikalt÷lių grupių, 
besispecializuojančių pinigų 
padirbin÷jimo srityje, taikiniu. Visai 
Sąjungai svarbu kovoti su bet kokia veikla, 
d÷l kurios, padirbin÷jant bendrą valiutą, 
gal÷tų būti pakenkta euro autentiškumui, ir 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už ją; 

 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

2 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) d÷l padirbtų pinigų smarkiai nukenčia 
visuomen÷. D÷l padirbin÷jimo nukenčia 
piliečiai ir įmon÷s, kuriems neatlyginama, 
net jeigu padirbtų pinigų jie gavo veiklą 
vykdydami sąžiningai. Labai svarbu 
užtikrinti piliečių, įmonių ir finansų įstaigų 
pasitik÷jimą, kad jie būtų tikri d÷l banknotų 
ir monetų autentiškumo; 

(2) d÷l padirbtų pinigų smarkiai nukenčia 
visuomen÷. D÷l padirbin÷jimo nukenčia 
piliečiai ir įmon÷s, kuriems neatlyginama, 
net jeigu padirbtų pinigų jie gavo veiklą 
vykdydami sąžiningai. Labai svarbu 
užtikrinti piliečių, įmonių ir finansų įstaigų 
pasitik÷jimą, kad jie būtų tikri d÷l banknotų 
ir monetų autentiškumo, o taip pat labai 
svarbu apsaugoti piliečius nuo pinigų 
padirbin÷jimo jiems naudojantis jud÷jimo, 
darbo ir gyvenamosios vietos laisve visoje 
Sąjungoje;  

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
3 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) labai svarbu užtikrinti, kad euro ir kitos 
valiutos, kurių apyvarta yra teisiškai leista, 
būtų tinkamai apsaugotos efektyviomis ir 
veiksmingomis baudžiamosios teis÷s 
priemon÷mis visose valstyb÷se nar÷se; 

(3) labai svarbu užtikrinti, kad valstyb÷s 
nar÷s imtųsi visų būtinų euro ir kitos 
valiutos, kurių apyvarta yra teisiškai leista, 
apsaugos priemonių. Tokios priemon÷s 
tur÷tų apimti prevencines bei vykdymo 
užtikrinimo priemones; 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) įgyvendindama svarbią prevencinę 
priemonę, Sąjunga tur÷tų atšaukti 500 
eurų nominalo banknotus, nes yra 
įrodymų, jog daugiau nei 90 proc. tokių 
banknotų naudoja tik organizuoto 
nusikalstamumo struktūros; 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
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10 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) siekiant užtikrinti euro ir kitų valiutų 
apsaugą, reikia bendrai apibr÷žti su pinigų 
padirbin÷jimu susijusias veikas, taip pat 
bendrus tiek fiziniams, tiek juridiniams 
asmenims taikytinų sankcijų tipus. Kad 
būtų užtikrintas der÷jimas su Ženevos 
konvencija, šioje direktyvoje tur÷tų būti 
numatyta, kad turi būti baudžiama už tas 
pačias veikas kaip ir Ženevos konvencijoje. 
Tod÷l netikrų banknotų ir monetų 
gaminimas ir platinimas tur÷tų būti 
laikomas nusikalstama veika. Atskirai 
tur÷tų būti baudžiama už svarbų 
pasirengimą šioms veikoms, pavyzdžiui, už 
pinigų padirbin÷jimo priemonių ir 
sudedamųjų dalių gaminimą. Apibr÷žiant 
šias veikas siekiama bendro tikslo – 
atgrasyti nuo bet kokių veiksmų, susijusių 
su padirbtais banknotais ir monetomis, ir 
nuo jiems gaminti skirtų priemonių bei 
įrankių naudojimo; 

(10) siekiant užtikrinti euro ir kitų valiutų 
apsaugą, reikia bendrai apibr÷žti su 
valiutos padirbin÷jimu susijusias veikas, 
taip pat veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomas tiek fiziniams, tiek juridiniams 
asmenims taikytinas bausmes. Kad būtų 
užtikrintas der÷jimas su Ženevos 
konvencija, šioje direktyvoje tur÷tų būti 
numatyta, kad turi būti baudžiama už tas 
pačias veikas kaip ir Ženevos konvencijoje. 
Tod÷l netikrų banknotų ir monetų 
gaminimas ir platinimas tur÷tų būti 
laikomas nusikalstama veika. Atskirai 
tur÷tų būti baudžiama už svarbų 
pasirengimą šioms veikoms, pavyzdžiui, už 
pinigų padirbin÷jimo priemonių ir 
sudedamųjų dalių gaminimą. Apibr÷žiant 
šias veikas siekiama bendro tikslo – 
atgrasyti nuo bet kokių veiksmų, susijusių 
su padirbtais banknotais ir monetomis, ir 
nuo jiems gaminti skirtų priemonių bei 
įrankių naudojimo; 

 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a)  labai svarbu užtikrinti piliečių, 
įmonių ir finansų įstaigų pasitik÷jimą, 
kad jie būtų tikri d÷l banknotų ir monetų 
autentiškumo. D÷l padirbtų pinigų 
visuomen÷, žmon÷s ir įmon÷s visose 
valstyb÷se nar÷se ir trečiosiose šalyse 
patiria didelę finansinę ir nefinansinę 
žalą. Vartotojams gali kilti susirūpinimas 
d÷l pakankamos grynųjų pinigų apsaugos 
ir jie gali bijoti gauti padirbtų banknotų ir 
monetų. Tod÷l vartotojai gali teikti 
pirmenybę kitokioms nei grynieji pinigai 
mok÷jimo priemon÷ms. Tokiu būdu 
padirbti pinigai gali daryti poveikį pinigų 
apyvartos sistemai skatindami skirtingas 
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mok÷jimo priemones. Padirbin÷jimo 
nusikaltimams būdinga tai, kad dažnai jie 
yra tarpvalstybiniai ir susiję su 
organizuotu nusikalstamumu;  

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) kalbant apie šioje direktyvoje 
numatytas nusikalstamas veikas, tyčia turi 
būti būdinga visiems šioje direktyvoje 
nurodytų nusikalstamų veikų elementams. 
Išvadą, kad veiksmai ar neveikimas yra 
tyčinio pobūdžio, galima padaryti 
remiantis objektyviomis faktin÷mis 
aplinkyb÷mis. Ši direktyva n÷ra taikoma 
fizinių asmenų padaromoms 
nusikalstamoms veikoms, kurios 
padaromos nesant tyčios; 

Pagrindimas 

ES baudžiamoji teis÷ tur÷tų būti laikoma extrema ratio ir taikoma tik tyčin÷s veiklos ar 
aplaidumo atvejais. 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
14 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) sankcijos už pinigų padirbin÷jimo 
veikas tur÷tų būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomosios visoje 
Sąjungoje; 

Išbraukta. 

Pagrindimas 

Tekstas apimamas 10 konstatuojamosios dalies pakeitimu. 
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Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
16 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) tod÷l valstyb÷s nar÷s tur÷tų numatyti 
tam tikrus minimalių sankcijų tipus ir 
griežtumą. Dauguma valstybių narių 
dabar numato minimalias bausmes. 
Tikslinga šią nuostatą nuosekliai įtvirtinti 
Sąjungos lygmeniu; 

(16) tod÷l valstyb÷s nar÷s tur÷tų numatyti 
minimalų maksimalių bausmių griežtumo 
lygį.  D÷l labai didelių skirtumų valstyb÷se 
nar÷se kyla pavojus, kad nustačius 
minimalias bausmes už euro ir kitų valiutų 
padirbin÷jimą toje pačioje nacionalin÷je 
teisin÷je sistemoje gali būti taikomos 
nesuderintos minimalios bausm÷s;  

 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) skiriamos sankcijos tur÷tų būti 
veiksmingos ir atgrasomosios, tačiau 
netur÷tų būti neproporcingos padarytoms 
veikoms. Tod÷l sunkiais atvejais, tai yra 
už pagrindines veikas, pinigų 
padirbin÷jimą ir padirbtų pinigų 
platinimą, susijusias su dideliais padirbtų 
banknotų ir monetų kiekiais arba 
atsakomybę itin sunkinančiomis 
aplinkyb÷mis, fiziniams asmenims tur÷tų 
būti skiriama minimali ne mažesn÷ kaip 
šešių m÷nesių ir maksimali ne mažesn÷ 
kaip aštuonerių metų laisv÷s at÷mimo 
bausm÷; 

(17) skiriamos sankcijos tur÷tų būti 
veiksmingos ir atgrasomos, tačiau netur÷tų 
būti neproporcingos padarytoms veikoms; 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

18 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) nustačius minimalią šešių m÷nesių 
laisv÷s at÷mimo bausmę yra lengviau 
užtikrinti, kad teis÷saugos ir teismin÷s 

(18) teis÷saugos ir teismin÷s institucijos 
eurų ir kitų valiutų padirbin÷jimo veikoms 
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institucijos eurų ir kitų valiutų 
padirbin÷jimo veikoms skirtų vienodą 
d÷mesį ir kartu būtų palengvintas 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Ją 
nustačius sumažinama palankesn÷s teis÷s 
sistemos rinkimosi rizika. Be to, taip 
užtikrinama, kad nuteistus nusikalt÷lius 
būtų galima perduoti pagal Europos 
arešto orderį ir įvykdyti laisv÷s at÷mimo 
nuosprendį arba įsakymą sulaikyti; 

tur÷tų skirti vienodą d÷mesį. Tokiu būdu 
palengvinamas tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas, inter alia, taikant 
Europos arešto orderį, ir sumažinama 
palankesn÷s teis÷s sistemos rinkimosi 
rizika; 

 

 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

19 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) valstyb÷s nar÷s tur÷tų tur÷ti galimybę 
skirti trumpą laisv÷s at÷mimą arba jo 
neskirti tais atvejais, kai bendra nominali 
padirbtų banknotų ir monetų vert÷ n÷ra 
reikšminga arba n÷ra susijusi su 
atsakomybę itin sunkinančiomis 
aplinkyb÷mis. Ta vert÷ tur÷tų būti 
mažesn÷ nei 5 000 EUR, tai yra dešimt 
kartų didesn÷ už didžiausią euro 
nominalą, kai skirtina bausm÷ n÷ra 
laisv÷s at÷mimas, ir mažesn÷ nei 
10 000 EUR, kai skirtina trumpesnio nei 
šešių m÷nesių laisv÷s at÷mimo bausm÷; 

(19) valstyb÷s nar÷s tur÷tų tur÷ti galimybę 
skirti trumpą laisv÷s at÷mimą arba jo 
neskirti tais atvejais, kai galima arba 
nominali bendra padirbtų banknotų ir 
monetų vert÷ n÷ra reikšminga arba n÷ra 
susijusi su atsakomybę itin sunkinančiomis 
aplinkyb÷mis; 

 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

22 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) kad būtų užtikrinta pinigų 
padirbin÷jimo veikų tyrimų ir baudžiamojo 
persekiojimo už jas s÷km÷, už tokių veikų 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą už jas 
atsakingi asmenys tur÷tų tur÷ti galimybę 
naudotis tyrimo priemon÷mis, kurios 
naudojamos kovojant su organizuotais ar 
kitais sunkiais nusikaltimais. Tokios 
priemon÷s, pavyzdžiui, yra pranešimų 

(22) kad būtų užtikrinta pinigų 
padirbin÷jimo veikų tyrimų ir baudžiamojo 
persekiojimo už jas s÷km÷, už tokių veikų 
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą už jas 
atsakingi asmenys tur÷tų tur÷ti galimybę 
naudotis tyrimo priemon÷mis, kurios 
naudojamos kovojant su organizuotais ar 
kitais sunkiais nusikaltimais. Tokios 
priemon÷s, pavyzdžiui, yra pranešimų 
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per÷mimas, slaptas steb÷jimas, įskaitant 
elektroninį steb÷jimą, banko sąskaitų 
kontrol÷ ir kiti finansiniai tyrimai, 
atsižvelgiant, inter alia, į proporcingumo 
principą ir tiriamų veikų pobūdį bei 
sunkumą; 

per÷mimas, slaptas steb÷jimas, įskaitant 
elektroninį steb÷jimą, banko sąskaitų 
kontrol÷ ir kiti finansiniai tyrimai, 
atsižvelgiant, inter alia, į proporcingumo 
principą ir tiriamų veikų pobūdį bei 
sunkumą, taip pat į teisę, kad būtų 
užtikrinama asmens duomenų apsauga; 

 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
23 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) valstyb÷s nar÷s savo teritorijoje ir 
savo piliečių padarytų veikų atžvilgiu 
tur÷tų nustatyti savo jurisdikciją pagal 
Ženevos konvenciją ir kitų Sąjungos 
baudžiamosios teis÷s aktų nuostatas d÷l 
jurisdikcijos. Atsižvelgiant į išskirtinę euro 
reikšmę Europos Sąjungos ekonomikai ir 
visuomenei, taip pat į specifinę eurui, kaip 
valiutai, pasauliniu mastu kylančią 
gr÷smę, reikia imtis papildomų jo 
apsaugos priemonių. Tod÷l kiekviena 
valstyb÷ nar÷, kurios valiuta yra euro, 
tur÷tų taikyti universaliosios jurisdikcijos 
principą už Europos Sąjungos ribų 
padarytų su euro susijusių veikų atžvilgiu, 
jeigu veiką padaręs asmuo yra jos 
teritorijoje arba jeigu su ta veika susiję 
padirbti eurai randami toje valstyb÷je 
nar÷je. Taikydamos universaliosios 
jurisdikcijos principą valstyb÷s nar÷s 
tur÷tų paisyti proporcingumo principo, 
visų pirma atsižvelgdamos į trečiosios 
šalies už tuos pačius veiksmus paskelbtą 
apkaltinamąjį nuosprendį; 

(23) valstyb÷s nar÷s savo teritorijoje ir 
savo piliečių padarytų veikų atžvilgiu 
tur÷tų nustatyti savo jurisdikciją pagal 
Ženevos konvenciją ir kitų Sąjungos 
baudžiamosios teis÷s aktų nuostatas d÷l 
jurisdikcijos, turint mintyje, kad 
nusikalstamos veikos geriausiai tiriamos 
pagal tos valstyb÷s, kuriose jos padarytos, 
baudžiamojo teisingumo sistemą. Būtina 
laikytis ne bis in idem principo, kuriuo 
vadovaujantis netur÷tų būti vykdomas 
subjektų, kurių atžvilgiu įsiteis÷jo 
apkaltinamasis nuosprendis arba kurie 
buvo išteisinti ankstesniame teismo 
procese, baudžiamasis persekiojimas; 

 

Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šia direktyva nustatomos minimalios 1. Šia direktyva nustatomos minimalios 
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taisykl÷s d÷l nusikalstamų veikų ir sankcijų 
apibr÷žimo euro ir kitų valiutų 
padirbin÷jimo srityje. Ja taip pat 
nustatomos bendros nuostatos, skirtos 
kovai su šiomis veikomis sustiprinti ir jų 
tyrimui pagerinti. 

taisykl÷s d÷l nusikalstamų veikų ir sankcijų 
apibr÷žimo euro ir kitų valiutų 
padirbin÷jimo srityje. Ja taip pat 
nustatomos bendros nuostatos, skirtos 
kovai su šiomis veikomis sustiprinti, jų 
tyrimui pagerinti ir geresniam kovos su 
padirbin÷jimu priemonių koordinavimui 
tarp nacionalinių valdžios institucijų euro 
zonoje ir už jos ribų užtikrinti. 

 

Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
2 straipsnio 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) juridinis asmuo – subjektas, turintis 
teisinį subjektiškumą pagal taikytiną teisę, 
išskyrus valstybes ar valdžios funkcijas 
vykdančias viešąsias įstaigas bei viešąsias 
tarptautines organizacijas; 

b) juridinis asmuo – subjektas, turintis 
teisinį subjektiškumą pagal taikytiną teisę, 
išskyrus valstybes; 

 

Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
3 straipsnio 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b). apgaulingą padirbtų pinigų išleidimą į 
apyvartą;   

b). padirbtų pinigų realizavimą;   

 

Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) priemonių, gaminių, kompiuterinių 
programų ir bet kurių kitų priemonių, 
specialiai pritaikytų pinigams padirbti ar 
perdirbti, arba 

i) priemonių, gaminių, kompiuterinių 
programų ir bet kurių kitų priemonių, 
konkrečiai pritaikytų pinigams padirbti ar 
perdirbti, arba 
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Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) hologramų ar kitų pinigų sudedamųjų 
dalių, padedančių apsaugoti nuo 
padirbin÷jimo. 

ii) hologramų, vandens ženklų ar kitų 
pinigų sudedamųjų dalių, padedančių 
apsaugoti nuo padirbin÷jimo. 

 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
3 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 dalyje nurodyti veiksmai apima 
veiksmus, susijusius su banknotais ir 
monetomis, kurie dar neišleisti, bet kurie 
yra skirti išleisti į apyvartą ir kurių valiuta 
yra teis÷ta mok÷jimo priemon÷. 

3. 1 dalyje nurodyti veiksmai apima 
veiksmus, susijusius su banknotais arba 
monetomis, kurie dar neišleisti, bet kurie 
yra skirti išleisti į apyvartą ir kurių valiuta 
yra teis÷ta mok÷jimo priemon÷. 

 

Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
5 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad už 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytus veiksmus būtų taikomos 
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios baudžiamosios sankcijos, 
įskaitant baudas ir laisv÷s at÷mimą. 

1. Valstyb÷s nar÷s pagal nacionalinę teisę 
imasi būtinų priemonių, siekdamos 
užtikrinti, kad už 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytus veiksmus būtų taikomos 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos 
baudžiamosios sankcijos, įskaitant baudas 
ir laisv÷s at÷mimą. 

 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

5 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 2. Nedarant poveikio 4 daliai, už 3 
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punktuose nurodytas veikas, kai susijusių 
banknotų ir monetų bendra nominali 
vert÷ yra mažesn÷ nei 5 000 EUR ir n÷ra 
atsakomybę itin sunkinančių aplinkybių, 
valstyb÷s nar÷s gali numatyti kitokią nei 
laisv÷s at÷mimo bausmę. 

straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose 
nurodytas veikas valstyb÷s nar÷s gali 
numatyti kitokią nei laisv÷s at÷mimo 
bausmę. 

 

Pakeitimas  23 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
5 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytas veikas, kai susijusių 
banknotų ir monetų bendra nominali 
vert÷ yra bent 5 000 EUR, skiriama 
maksimali ne mažiau kaip aštuonerių 
metų laisv÷s at÷mimo bausm÷. 

Išbraukta. 

Pakeitimas  24 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
5 straipsnio 4 dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytas veikas, kai susijusių 
banknotų ir monetų bendra nominali 
vert÷ yra bent 10 000 EUR arba kai yra 
atsakomybę itin sunkinančių aplinkybių, 
skiriama: 

4. Už 3 straipsnio 1 dalies a, b ir 
c punktuose nurodytas veikas pagal 
nacionalinę teisę kaip minimali sankcija 
skiriama maksimali aštuonerių metų 
laisv÷s at÷mimo bausm÷. 
 

a) minimali ne mažiau kaip šešių m÷nesių 
laisv÷s at÷mimo bausm÷; 

 

b) maksimali ne mažiau kaip aštuonerių 
metų laisv÷s at÷mimo bausm÷. 

 

 

Pakeitimas  25 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
5 straipsnio 4 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Taikydamos ir vykdydamos 
nuosprendžius už nusikalstamas veiklas, 
numatytas šioje direktyvoje, valstyb÷s 
nar÷s taiko bendras nacionalin÷s 
baudžiamosios teis÷s taisykles ir principus 
pagal kiekvieno atvejo konkrečias 
aplinkybes. 

 

Pakeitimas  26 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
6 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Už juridinių asmenų metinių 
finansinių ataskaitų kontrolę atsakingi 
auditoriai kompetentingoms teisin÷ms 
institucijoms atskleidžia bet kokius 
nustatytus pažeidimus, nurodytus šios 
direktyvos 3 ir 4 straipsniuose, nekeliant 
klausimo d÷l jų atsakomyb÷s atskleidus 
šiuos pažeidimus. 

 

Pakeitimas  27 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
8 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstyb÷ nar÷ imasi būtinų 
priemonių, kad nustatytų savo jurisdikciją 
3 ir 4 straipsniuose nurodytų veikų 
atžvilgiu, jeigu: 

1. Kiekviena valstyb÷ nar÷ imasi būtinų 
priemonių, kad nustatytų savo jurisdikciją 
3 ir 4 straipsniuose nurodytų veikų 
atžvilgiu, su sąlyga, jog teritoriškumas yra 
pagrindinis lemiamas veiksnys, jeigu:  

a) veika visiškai ar iš dalies padaryta jų 
teritorijoje arba 

a) veika visiškai ar iš dalies padaryta jų 
teritorijoje arba 

b) veiką padaręs asmuo yra vienas iš jų 
piliečių.  

b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra 
vienas iš jų piliečių. 
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Pakeitimas  28 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kiekviena valstyb÷ nar÷, kurios valiuta 
yra euro, imasi būtinų priemonių, kad 
nustatytų savo jurisdikciją 3 ir 4 
straipsniuose nurodytų veikų, padarytų už 
Europos Sąjungos ribų, atžvilgiu, bent jau 
tais atvejais, kai jos susijusios su euru, ir 
jeigu: 

Išbraukta. 

a) veiką padaręs asmuo yra valstyb÷s 
nar÷s teritorijoje arba 

 

b) su veika susiję padirbti eurų banknotai 
ar monetos yra surandami valstyb÷je 
nar÷je. 

 

 

Pakeitimas  29 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Baudžiamojo persekiojimo už bet kurią iš 
šių veikų tikslais kiekviena valstyb÷ nar÷ 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jos 
jurisdikcija nepriklausytų nuo sąlygos, 
kad veiksmai yra nusikalstama veika toje 
vietoje, kurioje jie padaryti. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas  30 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
8 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstyb÷s nar÷s nepradeda 
baudžiamojo proceso, jeigu d÷l 3 ir 4 
straipsnyje nurodytų pažeidimų jau vyko 
baudžiamasis procesas, kuriam 
pasibaigus įtariamojo atžvilgiu įsiteis÷jo 
apkaltinamasis nuosprendis arba 
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sprendimas d÷l išteisinimo. 

 

Pakeitimas  31 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
10 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10a straipsnis 

 Duomenų apie padirbtų euro banknotų ir 
monetų atvejų skaičių rinkimas 

 Valstyb÷s nar÷s nuolat renka patikimus 
duomenis apie padirbtų euro banknotų ir 
monetų atvejų skaičių, visų pirma, apie 
prad÷to ir s÷kmingai baigto baudžiamojo 
persekiojimo atvejų skaičių. Tokie 
duomenys tur÷tų būti teikiami OLAF; 

 

Pakeitimas  32 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
10 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu, kaip įtariama, padirbtų banknotų 
ir monetų reikiamų pavyzdžių perduoti 
negalima, nes juos būtina laikyti kaip 
įrodymus baudžiamajame procese siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir teisingą bylos 
nagrin÷jimą ir nusikaltimu įtariamo asmens 
teisę į gynybą, nacionaliniam analiz÷s 
centrui ir nacionaliniam monetų analiz÷s 
centrui nedelsiant suteikiama galimyb÷ su 
jais susipažinti. 

2. Jeigu, kaip įtariama, padirbtų banknotų 
ir monetų reikiamų pavyzdžių perduoti 
negalima, nes juos būtina laikyti kaip 
įrodymus baudžiamajame procese siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir teisingą bylos 
nagrin÷jimą ir nusikaltimu įtariamo asmens 
teisę į gynybą, nacionaliniam analiz÷s 
centrui ir nacionaliniam monetų analiz÷s 
centrui nedelsiant suteikiama galimyb÷ su 
jais susipažinti. Baigus procesą teismin÷s 
institucijos nedelsdamos perduoda 
reikiamus kiekvieno tipo įtariamai 
padirbtų banknotų pavyzdžius 
nacionaliniam analiz÷s centrui ir 
kiekvieno tipo įtariamai padirbtų monetų 
pavyzdžius – nacionaliniam monetų 
analiz÷s centrui. 
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Pakeitimas  33 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
12 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a straipsnis 

Europos Centrinio Banko ataskaita 

 Ne v÷liau kaip ...* Europos Centrinis 
Bankas, pasikonsultavęs su Komisija, 
pateikia ataskaitą d÷l 200 ir 500 eurų 
nominalo banknotų. Ataskaitoje 
įvertinama, kiek, atsižvelgiant į 
padirbin÷jimo ir pinigų plovimo riziką, 
pateisinama šių nominalų banknotų 
emisija. Kartu su ataskaita prireikus 
pateikiamas pasiūlymas d÷l sprendimo. 

____________ 

* OL: prašom įrašyti datą: vieneri metai 
po šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 

 

Pakeitimas  34 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

14 straipsnio antraštin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijos ataskaitos ir peržiūra Komisijos ataskaitos ir peržiūra. 
Baigiamosios nuostatos 

 

Pakeitimas  35 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

14 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisija Sąjungos vardu siekia sudaryti 
tinkamus susitarimus su trečiosiomis 
valstyb÷mis, kurios naudoja eurą kaip 
valiutą, kad būtų kovojama su bet kokia 
veikla, d÷l kurios, padirbin÷jant pinigus, 
gal÷tų būti pakenkta euro autentiškumui, 
ir taikomos sankcijas už ją, taip pat norint 
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pasiekti šios direktyvos tikslus. 

 
 


