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DECYZJA RAMOWA RADY
z dnia 6 grudnia 2001 r.
zmieniająca decyzję ramową 2000/383/WSiSW w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne
i inne sankcje za fałszowanie związane z wprowadzeniem euro
(2001/888/WSiSW)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 31 lit. e) i art. 34 ust. 2 lit. b),
uwzględniając inicjatywę Królestwa Szwecji (1),
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Dnia 29 maja 2000 r. Rada przyjęła decyzję ramową
2000/383/WSiSW w sprawie zwiększenia ochrony
poprzez karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z
wprowadzeniem euro (2).
Środki
przewidziane
w
decyzji
ramowej
2000/383/WSiSW należy uzupełnić przepisem o uznawaniu wcześniejszych wyroków dotyczących przestępstw
określonych w niniejszej decyzji ramowej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ RAMOWĄ:

Artykuł 1
Po art. 9 decyzji ramowej 2000/383/WSiSW dodaje się art. 9a
w brzmieniu:
„Artykuł 9a
Uznawanie wcześniejszych wyroków
Każde Państwo Członkowskie uznaje zasadę uznawania
wcześniejszych wyroków na warunkach obowiązujących

(1) Dz.U. C 225 z 10.8.2001, str. 9.
(2) Dz.U. L 140 z 14.6.2000, str. 1.

w jego prawie krajowym, a także na tych samych warunkach,
do celów dowiedzenia winy za przestępstwa notoryczne,
uznaje prawomocne orzeczenia wydane w innym Państwie
Członkowskim za przestępstwa określone w art. 3–5 niniejszej
decyzji ramowej lub za przestępstwa określone w art. 3
Konwencji, niezależnie od rodzaju fałszowanej waluty”.
Artykuł 2
Wykonanie
1. Państwa Członkowskie podejmą niezbędne środki do wykonania niniejszej decyzji ramowej do dnia 31 grudnia 2002 r.
2. Do dnia 31 grudnia 2002 r. Państwa Członkowskie przekażą
do Sekretariatu Generalnego Rady, Komisji i Europejskiego Banku
Centralnego tekst przepisów transponujących do ich prawa krajowego zobowiązania nałożone na nie poprzez niniejszą decyzję
ramową.
Artykuł 3
Wejście w życie
Niniejsza decyzja ramowa wchodzi w życie z dniem jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2001 r.
W imieniu Rady
M. VERWILGHEN

Przewodniczący

