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POPRAWKI 001-035  

Poprawki złoŜyła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

 

Sprawozdanie 

Anthea McIntyre A7-0018/2014 

Ochrona euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Euro, jako wspólna waluta, którą 

posługują się państwa członkowskie strefy 

euro, stało się waŜnym czynnikiem w 

gospodarce unijnej i Ŝyciu codziennym 

obywateli. W interesie Unii jako całości 

leŜy przeciwstawianie się kaŜdemu 

działaniu, które mogłoby potencjalnie 

zagrozić wiarygodności euro przez jego 

fałszowanie, oraz ściganie kaŜdego takiego 

działania. 

(1) Euro, jako wspólna waluta, którą 

posługują się państwa członkowskie strefy 

euro, stało się waŜnym czynnikiem w 

gospodarce unijnej i Ŝyciu codziennym 

obywateli. Od momentu wprowadzenia 

euro w 2002 r. jego fałszowanie 

spowodowało jednak straty finansowe 

rzędu co najmniej 500 mln EUR, 

poniewaŜ waluta ta jest stałym celem 

działań zorganizowanych grup 

przestępczych zajmujących się 

fałszowaniem pieniędzy. W interesie Unii 

jako całości leŜy przeciwstawianie się 

kaŜdemu działaniu, które mogłoby 

potencjalnie zagrozić wiarygodności euro 

przez jego fałszowanie, oraz ściganie 

kaŜdego takiego działania. 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Fałszowanie pieniędzy ma niekorzystny 

wpływ na społeczeństwo. Obywatele i 

podmioty gospodarcze ponoszą szkodę, 

poniewaŜ nie otrzymują zwrotu za 

fałszywe pieniądze, nawet gdy przyjęli je 

w dobrej wierze. Jest szczególnie istotne, 

by obywatele, spółki i instytucje finansowe 

mieli pełne zaufanie i przeświadczenie co 

do autentyczności banknotów i monet. 

(2) Fałszowanie pieniędzy ma niekorzystny 

wpływ na społeczeństwo. Obywatele i 

podmioty gospodarcze ponoszą szkodę, 

poniewaŜ nie otrzymują zwrotu za 

fałszywe pieniądze, nawet gdy przyjęli je 

w dobrej wierze. Jest szczególnie istotne, 

by obywatele, spółki i instytucje finansowe 

mieli pełne zaufanie i przeświadczenie co 

do autentyczności banknotów i monet. 

Równie istotna jest ochrona obywateli 

przed fałszowaniem, gdy korzystają oni ze 

swobody przemieszczania się, 

podejmowania pracy i osiedlania się w 

całej UE. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Zagwarantowanie skutecznych i 

efektywnych środków prawnokarnych 

chroniących w odpowiedni sposób euro i 

inne waluty, których obieg jest prawnie 

dopuszczony, we wszystkich państwach 

członkowskich ma zasadnicze znaczenie. 

(3) Zagwarantowanie, Ŝe państwa 

członkowskie podejmą wszystkie 

niezbędne środki chroniące euro i inne 

waluty, których obieg jest prawnie 

dopuszczony, ma zasadnicze znaczenie. 

Takie środki powinny obejmować 

zarówno środki prewencyjne, jak i 

egzekucyjne. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) W ramach znaczących środków 
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prewencyjnych UE powinna zaprzestać 

stosowania banknotów o nominale 500 

EUR, poniewaŜ okazało się, Ŝe ponad 90% 

tych banknotów wykorzystują wyłącznie 

zorganizowane grupy przestępcze. 

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ochrona euro i innych walut wymaga 

wspólnej definicji przestępstw związanych 

z fałszowaniem pieniędzy, jak równieŜ 

wspólnych rodzajów sankcji tak dla osób 

fizycznych, jak i prawnych. W celu 

zapewnienia spójności z konwencją 

genewską niniejsza dyrektywa powinna 

przewidywać karalność tych samych 

przestępstw, które są uznane za karalne w 

konwencji. Produkcja fałszywych 

banknotów i monet oraz ich dystrybucja 

powinny być zatem uznawane za 

przestępstwo w rozumieniu prawa karnego. 

Odrębnie karalne powinny być istotne 

przygotowania prowadzące do popełnienia 

tych przestępstw, na przykład produkcja 

instrumentów i składników słuŜących do 

fałszowania. Wspólnym celem tych 

definicji przestępstw powinno być 

działanie odstraszające od jakiegokolwiek 

posługiwania się fałszywymi banknotami i 

monetami, instrumentami i narzędziami 

słuŜącymi do fałszowania. 

(10) Ochrona euro i innych walut wymaga 

wspólnej definicji przestępstw związanych 

z fałszowaniem pieniędzy, jak równieŜ 

skutecznych, proporcjonalnych i 

odstraszających kar tak dla osób 

fizycznych, jak i prawnych. W celu 

zapewnienia spójności z konwencją 

genewską niniejsza dyrektywa powinna 

przewidywać karalność tych samych 

przestępstw, które są uznane za karalne w 

konwencji. Produkcja fałszywych 

banknotów i monet oraz ich dystrybucja 

powinny być zatem uznawane za 

przestępstwo w rozumieniu prawa karnego. 

Odrębnie karalne powinny być istotne 

przygotowania prowadzące do popełnienia 

tych przestępstw, na przykład produkcja 

instrumentów i składników słuŜących do 

fałszowania. Wspólnym celem tych 

definicji przestępstw powinno być 

działanie odstraszające od jakiegokolwiek 

posługiwania się fałszywymi banknotami i 

monetami, instrumentami i narzędziami 

słuŜącymi do fałszowania. 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Szczególnie istotne jest zadbanie 

o to, by obywatele, spółki i instytucje 

finansowe mieli pełne zaufanie 

i przeświadczenie co do autentyczności 

banknotów i monet. Fałszywe pieniądze 

przynoszą społeczeństwu, jednostkom i 

przedsiębiorstwom znaczne szkody 

pienięŜne i niepienięŜne we wszystkich 

państwach członkowskich oraz w krajach 

trzecich. Mogą wywoływać obawy 

konsumentów co do odpowiedniej 

ochrony gotówki oraz strach przed 

otrzymaniem fałszywych banknotów i 

monet. W konsekwencji konsumenci 

mogą preferować inne środki płatności niŜ 

gotówka. Fałszywe pieniądze mogą zatem 

wpływać na system przepływu środków 

pienięŜnych za pomocą róŜnych środków 

płatności. Przestępstwa fałszowania 

charakteryzują się tym, Ŝe często mają 

wymiar transgraniczny i są powiązane z 

przestępczością zorganizowaną. 

 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) W odniesieniu do przestępstw, o 

których mowa w niniejszej dyrektywie, 

umyślność musi dotyczyć wszystkich 

elementów wymienionych w niej 

przestępstw. O umyślnym charakterze 

czynu lub zaniechania moŜna wnioskować 

z obiektywnych, faktycznych okoliczności. 

Przestępstwa osób fizycznych 

niewymagające umyślności nie są objęte 

zakresem niniejszej dyrektywy. 

Uzasadnienie 

Prawo karne UE powinno stanowić jedynie środek ostateczny i zasadniczo mieć zastosowanie 

jedynie do czynów umyślnych lub zaniedbań. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Sankcje za przestępstwo fałszowania 

powinny być skuteczne, proporcjonalne i 

odstraszające na terytorium całej Unii. 

skreślony 

Uzasadnienie 

Tekst uwzględniony w poprawce do motywu 10. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Zatem państwa członkowskie 

powinny zapewnić pewne minimalne 

rodzaje i minimalną wysokość sankcji. 

Instytucja kar minimalnych jest obecnie 

przewidziana w większości państw 

członkowskich. NaleŜy przyjąć to 

podejście na szczeblu Unii. 

(16) Zatem państwa członkowskie 

powinny zapewnić minimalną wysokość 

maksymalnych kar. Z uwagi na obecne 

znaczne rozbieŜności pomiędzy państwami 

członkowskimi wprowadzenie kar 

minimalnych za fałszowanie euro i innych 

walut mogłoby stworzyć ryzyko 

niejednolitych minimalnych poziomów 

wymiaru kary w obrębie tego samego 

krajowego systemu prawnego.  

 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Wysokość sankcji powinna być 

skuteczna i zniechęcająca i nie powinna 

wykraczać poza poziom proporcjonalny do 

(17) Wysokość sankcji powinna być 

skuteczna i zniechęcająca i nie powinna 

wykraczać poza poziom proporcjonalny do 
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przestępstwa. Karą dla osób fizycznych w 

powaŜnych przypadkach, mianowicie, za 

podstawowe przestępstwa produkcji i 

dystrybucji fałszywych pieniędzy, 

dotyczące duŜych ilości fałszywych 

banknotów i monet, powinna być 

minimalna kara w wymiarze przynajmniej 

sześciu miesięcy i maksymalna kara w 

wymiarze przynajmniej ośmiu lat 

pozbawienia wolności. 

przestępstwa. 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Minimalna kara w wymiarze sześciu 

miesięcy pomaga w zagwarantowaniu, Ŝe 

organy ścigania i wymiarów 

sprawiedliwości będą przyznawały takie 

samo znaczenie przestępstwom 

fałszowania euro i innych walut oraz, z 

drugiej strony, ułatwia współpracę 

transgraniczną. Przyczynia się równieŜ do 

ograniczenia ryzyka forum-shopping. 

Ponadto umoŜliwia przekazanie 

skazanych sprawców z pomocą 

europejskiego nakazu aresztowania, tak by 

umoŜliwić wykonanie wyroku 

pozbawiającego wolność lub 

postanowienia o zatrzymaniu. 

(18) Organy ścigania i wymiary 

sprawiedliwości powinny nadawać takie 

samo znaczenie przestępstwom 

fałszowania euro i innych walut; ułatwia to 

współpracę transgraniczną, między innymi 

za pomocą europejskiego nakazu 

aresztowania oraz ogranicza ryzyko 

forum-shopping. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Państwa członkowskie powinny mieć 

moŜliwość nakładania kary pozbawienia 

wolności na krótki okres lub 

powstrzymania się od nakładania kary 

pozbawienia wolności, gdy łączna wartość 

nominalna fałszywych banknotów i monet 

nie jest znacząca i gdy nie zachodzą 

szczególnie powaŜne okoliczności. 

(19) Państwa członkowskie powinny mieć 

moŜliwość nakładania kary pozbawienia 

wolności na krótki okres lub 

powstrzymania się od nakładania kary 

pozbawienia wolności, gdy łączna wartość 

potencjalna lub nominalna fałszywych 

banknotów i monet nie jest znacząca i gdy 

nie zachodzą szczególnie powaŜne 
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Wartość ta powinna się mieścić poniŜej 

5 000 EUR, to znaczy dziesięciokrotności 

najwyŜszej wartości nominalnej, w 

przypadkach, w których przewidziano karę 

inną niŜ kara pozbawienia wolności, i 

poniŜej 10 000 EUR w przypadkach, w 

których przewidziano karę pozbawienia 

wolności na okres krótszy niŜ sześć 

miesięcy. 

okoliczności. 

 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Aby zapewnić powodzenie 

dochodzeniom dotyczącym przestępstwa 

fałszowania pieniędzy oraz ich ścigania, 

osoby odpowiedzialne za prowadzenie 

dochodzeń dotyczących takich przestępstw 

lub za ich ściganie powinny mieć dostęp do 

narzędzi dochodzeniowych stosowanych 

do zwalczania przestępczości 

zorganizowanej i innych cięŜkich 

przestępstw. Takie narzędzia obejmują na 

przykład podsłuch i kontrolę 

korespondencji, niejawną obserwację, w 

tym nadzór elektroniczny, monitorowanie 

rachunków bankowych lub inne metody 

dochodzenia finansowego, z 

uwzględnieniem między innymi zasady 

proporcjonalności oraz charakteru i wagi 

przestępstwa będącego przedmiotem 

dochodzenia. 

(22) Aby zapewnić powodzenie 

dochodzeniom dotyczącym przestępstwa 

fałszowania pieniędzy oraz ich ścigania, 

osoby odpowiedzialne za prowadzenie 

dochodzeń dotyczących takich przestępstw 

lub za ich ściganie powinny mieć dostęp do 

narzędzi dochodzeniowych stosowanych 

do zwalczania przestępczości 

zorganizowanej i innych cięŜkich 

przestępstw. Takie narzędzia obejmują na 

przykład podsłuch i kontrolę 

korespondencji, niejawną obserwację, w 

tym nadzór elektroniczny, monitorowanie 

rachunków bankowych lub inne metody 

dochodzenia finansowego, z 

uwzględnieniem między innymi zasady 

proporcjonalności oraz charakteru i wagi 

przestępstwa będącego przedmiotem 

dochodzenia, a takŜe prawa do ochrony 

danych osobowych. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Państwa członkowskie powinny 

ustanowić swoją jurysdykcję zgodnie z 

(23) Państwa członkowskie powinny 

ustanowić swoją jurysdykcję zgodnie z 
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konwencją genewską i przepisami 

dotyczącymi jurysdykcji w innych 

unijnych aktach prawnych z zakresu prawa 

karnego, mianowicie za przestępstwa 

popełnione na ich terytorium i za 

przestępstwa popełnione przez ich 

obywateli. Niezwykle istotna rola, jaką 

euro odgrywa w gospodarce i 

społeczeństwie Unii Europejskiej, jak 

równieŜ szczególne zagroŜenie, jakiemu 

podlega euro jako waluta o światowym 

znaczenia, wymaga wprowadzenia 

dodatkowego środka jego ochrony. Zatem 

kaŜde państwo członkowskie, którego 

walutę stanowi euro, powinno wykonywać 

jurysdykcję uniwersalną w przypadku 

przestępstw związanych z euro, 

popełnionych poza Unią Europejską, 

jeŜeli albo sprawca czynu znajduje się na 

jego terytorium albo fałszywe euro 

związane z tym przestępstwem zostało 

wykryte w tym państwie członkowskim. W 

czasie wykonywania jurysdykcji 

uniwersalnej państwa członkowskie 

powinny przestrzegać zasady 

proporcjonalności, zwłaszcza w 

odniesieniu do skazań orzeczonych w 

państwie trzecim za ten sam czyn. 

konwencją genewską i przepisami 

dotyczącymi jurysdykcji w innych 

unijnych aktach prawnych z zakresu prawa 

karnego, mianowicie za przestępstwa 

popełnione na ich terytorium i za 

przestępstwa popełnione przez ich 

obywateli, biorąc pod uwagę, Ŝe 

przestępstwami najskuteczniej jest 

zajmować się w systemie prawa karnego 

kraju, w którym są one popełniane. 

NaleŜy przestrzegać zasady ne bis in idem, 

co oznacza, Ŝe nie podejmuje się Ŝadnych 

środków ścigania wobec osób, które 

zostały prawomocnie skazane lub 

uniewinnione we wcześniejszym procesie 

sądowym. 

 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 

minimalne zasady dotyczące definicji 

przestępstw i sankcji w dziedzinie 

fałszowania euro i innych walut. 

Wprowadza równieŜ wspólne przepisy 

mające na celu skuteczniejsze zwalczanie 

tych przestępstw i udoskonalające 

prowadzenie dochodzeń w ich sprawie. 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 

minimalne zasady dotyczące definicji 

przestępstw i sankcji w dziedzinie 

fałszowania euro i innych walut. 

Wprowadza równieŜ wspólne przepisy 

mające na celu skuteczniejsze zwalczanie 

tych przestępstw; udoskonalenie 

prowadzenia dochodzeń w ich sprawie 

oraz zapewnienie lepszej koordynacji 

środków w dziedzinie walki z 

fałszowaniem pomiędzy organami 
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krajowymi w strefie euro i poza nią. 

 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) „osoba prawna” oznacza kaŜdy podmiot 

mający osobowość prawną na mocy 

właściwego prawa, z wyjątkiem państw i 

organów publicznych wykonujących 

władzę państwową oraz publicznych 

organizacji międzynarodowych; 

b) „osoba prawna” oznacza kaŜdy podmiot 

mający osobowość prawną na mocy 

właściwego prawa, z wyjątkiem państw; 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wykorzystanie fałszywej waluty mające 

na celu oszustwo; 

b) wprowadzenie do obiegu fałszywej 

waluty; 

 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) narzędzi, przedmiotów, programów 

komputerowych oraz wszelkich innych 

środków szczególnie dostosowanych do 

podrabiania lub przerabiania waluty; lub 

(i) narzędzi, przedmiotów, programów 

komputerowych oraz wszelkich innych 

środków specjalnie dostosowanych do 

podrabiania lub przerabiania waluty; lub 

 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d – podpunkt ii 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) hologramów lub innych składników 

waluty, które słuŜą do ochrony przed 

fałszowaniem pieniędzy. 

(ii) hologramów, znaków wodnych lub 

innych składników waluty, które słuŜą do 

ochrony przed fałszowaniem pieniędzy. 

 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje postępowanie w odniesieniu do 

banknotów i monet, które nie zostały 

jeszcze wyemitowane, ale zostały 

zaprojektowane, by wprowadzić je do 

obiegu, i są walutą, która jest legalnym 

środkiem płatniczym. 

3. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje postępowanie w odniesieniu do 

banknotów lub monet, które nie zostały 

jeszcze wyemitowane, ale zostały 

zaprojektowane, by wprowadzić je do 

obiegu, i są walutą, która jest legalnym 

środkiem płatniczym. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. KaŜde państwo członkowskie podejmuje 

środki konieczne, by zapewnić karalność 

postępowania określonego w art. 3 i 4 za 

pomocą skutecznych, proporcjonalnych i 

odstraszających kar, w tym kary grzywny 

lub kary pozbawienia wolności. 

1. KaŜde państwo członkowskie podejmuje 

środki konieczne, by zapewnić karalność 

na mocy prawa krajowego postępowania 

określonego w art. 3 i 4 za pomocą 

skutecznych, proporcjonalnych i 

odstraszających kar, w tym kary grzywny 

lub kary pozbawienia wolności. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku przestępstw, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), b) lub c), 

2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 w 

przypadku przestępstw, o których mowa w 
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dotyczących banknotów i monet o łącznej 

wartości niŜszej niŜ 5 000 EUR i 

niepopełnionych w szczególnie powaŜnych 

okolicznościach, państwa członkowskie 

mogą przewidzieć karę inną niŜ kara 

pozbawienia wolności. 

art. 3 ust. 1 lit. a), b) lub c) państwa 

członkowskie mogą przewidzieć karę inną 

niŜ kara pozbawienia wolności. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przestępstwa, o których mowa w art. 3 

ust. 1 lit. a), b) i c), dotyczące banknotów i 

monet o łącznej wartości nominalnej 

wynoszącej co najmniej 5 000 EUR, 

podlegają maksymalnej karze 

pozbawienia wolności w wymiarze co 

najmniej ośmiu lat. 

skreślony 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 4  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Przestępstwa, o których mowa w art. 3 

ust. 1 lit. a), b) i c), dotyczące banknotów i 

monet o łącznej wartości nominalnej 

wynoszącej co najmniej 10 000 EUR, 

popełnione w szczególnie powaŜnych 

okolicznościach, podlegają: 

4. Przestępstwa, o których mowa w art. 3 

ust. 1 lit. a), b) i c), podlegają na mocy 

prawa krajowego maksymalnej karze 

pozbawienia wolności w wysokości 

przynajmniej ośmiu lat. 

a) karze minimalnej w wymiarze co 

najmniej sześciu miesięcy pozbawienia 

wolności; 

 

b) karze maksymalnej w wymiarze co 

najmniej ośmiu lat pozbawienia wolności. 

 

 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Stosując i wykonując kary za 

przestępstwa, o których mowa w niniejszej 

dyrektywie, państwa członkowskie stosują 

ogólne normy i zasady krajowego prawa 

karnego przy uwzględnieniu konkretnych 

okoliczności kaŜdej sprawy. 

 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Audytorzy odpowiedzialni za kontrole 

sprawozdań finansowych osób prawnych 

ujawniają właściwym organom wymiaru 

sprawiedliwości wszelkie udowodnione 

przestępstwa, o których mowa w art. 3 i 4 

niniejszej dyrektywy, i nie poddaje się w 

wątpliwość ich odpowiedzialności wskutek 

takiego ujawnienia. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. KaŜde państwo członkowskie podejmuje 

środki niezbędne do ustanowienia swojej 

jurysdykcji w odniesieniu do przestępstw, 

o których mowa w art. 3 i 4, gdy: 

1. Pod warunkiem, Ŝe terytorialność jest 

głównym czynnikiem determinującym, 

kaŜde państwo członkowskie podejmuje 

środki niezbędne do ustanowienia swojej 

jurysdykcji w odniesieniu do przestępstw, 

o których mowa w art. 3 i 4, gdy:  

a) przestępstwo jest popełnione w całości 

lub części na jego terytorium; lub 

a) przestępstwo jest popełnione w całości 

lub części na jego terytorium; lub 

b) sprawca jest jednym z jego obywateli.  b) sprawca jest jednym z jego obywateli. 
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Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

KaŜde państwo członkowskie, którego 

walutą jest euro, przyjmuje środki 

niezbędne do ustanowienia swojej 

jurysdykcji w odniesieniu do przestępstw, 

o których mowa w art. 3 i 4, popełnionych 

poza Unią Europejską, przynajmniej gdy 

dotyczą one euro oraz 

skreślony 

a) sprawca znajduje się na terytorium 

państwa członkowskiego; lub 

 

b) fałszywe banknoty lub monety euro 

związane z przestępstwem zostały wykryte 

w państwie członkowskim. 

 

 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów ścigania kaŜdego z tych 

przestępstw, kaŜde państwo członkowskie 

podejmuje niezbędne środki, które 

zapewniają uniezaleŜnienie jego 

jurysdykcji od warunku stanowiącego, Ŝe 

czyny są przestępstwem w miejscu ich 

popełnienia. 

skreślony 

 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie nie wszczynają 

postępowań karnych, jeŜeli przestępstwa, 

o których mowa w art. 3 i 4, były juŜ 
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przedmiotem postępowań karnych 

zakończonych prawomocnym wyrokiem 

uniewinniającym lub skazującym 

podejrzanego. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10a 

 Gromadzenie danych na temat liczby 

przypadków fałszowania banknotów i 

monet euro 

 Państwa członkowskie regularnie 

gromadzą wiarygodne dane na temat 

liczby przypadków fałszowania banknotów 

i monet euro, biorąc szczególnie pod 

uwagę wszczęte i pomyślnie zakończone 

postępowania karne. Tego rodzaju dane 

udostępnia się OLAF. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. JeŜeli niezbędne próbki budzących 

wątpliwość fałszywych banknotów i monet 

nie mogą być przekazane, poniewaŜ 

konieczne jest zatrzymanie ich jako 

dowodów w postępowaniu karnym, by 

zapewnić rzetelny i skuteczny proces 

sądowy i prawo obrony podejrzewanego 

sprawcy, Krajowe Centrum Analiz i 

Krajowe Centrum Analiz Monet 

niezwłocznie uzyskają do nich dostęp. 

2. JeŜeli niezbędne próbki budzących 

wątpliwość fałszywych banknotów i monet 

nie mogą być przekazane, poniewaŜ 

konieczne jest zatrzymanie ich jako 

dowodów w postępowaniu karnym, by 

zapewnić rzetelny i skuteczny proces 

sądowy i prawo obrony podejrzewanego 

sprawcy, Krajowe Centrum Analiz i 

Krajowe Centrum Analiz Monet 

niezwłocznie uzyskają do nich dostęp. 

Bezpośrednio po zakończeniu 

postępowania organy wymiaru 

sprawiedliwości przekazują te niezbędne 

próbki kaŜdego rodzaju budzących 

wątpliwość fałszywych banknotów do 

Krajowego Centrum Analiz oraz próbki 
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kaŜdego rodzaju budzących wątpliwość 

fałszywych monet do Krajowego Centrum 

Analiz Monet. 

 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 12a 

Sprawozdanie Europejskiego Banku 

Centralnego 

 Najpóźniej …* Europejski Bank 

Centralny, w porozumieniu z Komisją, 

przedstawi sprawozdanie w sprawie 

banknotów o nominale 200 EUR i 500 

EUR. W sprawozdaniu zostanie ocenione, 

w jakim stopniu emisja banknotów o 

takich nominałach jest uzasadniona w 

świetle ryzyka ich fałszowania, a takŜe 

prania pieniędzy. W razie konieczności 

sprawozdaniu towarzyszyć będzie wniosek 

w sprawie decyzji. 

 

____________ 

* Dz.U.: NaleŜy wstawić datę: rok od daty 

wejścia w Ŝycie niniejszej dyrektywy. 

 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sprawozdanie Komisji i przegląd Sprawozdanie Komisji i przegląd – 

przepisy końcowe 
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Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W imieniu Unii Komisja rozwaŜy 

wynegocjowanie odpowiednich umów z 

krajami trzecimi, w których wykorzystuje 

się euro jako walutę, w celu 

przeciwdziałania wszelkim czynom 

mogącym podwaŜyć autentyczność euro w 

drodze fałszowania tej waluty oraz w celu 

ukarania sprawców, a takŜe w celu 

realizacji celów niniejszej dyrektywy. 

 

 


