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RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 6. prosince 2001,
kterým se mění rámcové rozhodnutí 2000/383/SVV o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti
padělání ve spojitosti se zaváděním eura
(2001/888/SVV)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 písm.
e) a čl. 34 odst. 2 písm. b) této smlouvy,
s ohledem na podnět Švédského království (1),

stejných podmínek uznává pro účely zjištění opakované
trestné činnosti pravomocné rozsudky vydané v jiném
členském státě za trestné činy uvedené v článcích 3 až 5 tohoto
rámcového rozhodnutí nebo trestný čin uvedený v článku 3
úmluvy, bez ohledu na padělanou měnu.“

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,
Článek 2
vzhledem k těmto důvodům:

Provedení

(1)

Rada přijala dne 29. května 2000 rámcové rozhodnutí
2000/383/SVV o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2).

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu
s tímto rámcovým rozhodnutím nejpozději do 31. prosince 2002.

(2)

Opatření rámcového rozhodnutí 2000/383/SVV by měla
být doplněna ustanovením o uznávání předchozích odsouzení týkajících se trestných činů uvedených ve zmíněném
rámcovém rozhodnutí,

2. Do 31. prosince 2002 sdělí členské státy generálnímu sekretariátu Rady, Komisi Evropských společenství a Evropské centrální bance znění předpisů, kterými ve svém vnitrostátním právu
provádějí povinnosti, jež pro ně vyplývají z tohoto rámcového
rozhodnutí.

PŘIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ:

Článek 3
Vstup v platnost

Článek 1
V rámcovém rozhodnutí 2000/383/SVV se vkládá nový článek,
který zní:

Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění
v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 6. prosince 2001.
„Článek 9a
Uznávání předchozích odsouzení
Každý členský stát uznává zásadu uznávání předchozích
odsouzení za podmínek platných v jeho vnitřním právu a za

(1) Úř. věst. C 225, 10.8.2001, s. 9.
(2) Úř. věst. L 140, 14.6.2000, s. 1.

Za Radu
předseda
M. VERWILGHEN

