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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

W roku 2007 całkowita liczba wycofanych z obiegu fałszywych banknotów euro wyniosła 
561 000, natomiast liczba wycofanych podrobionych monet wyniosła 211 000. Liczby te są 
niewielkie w porównaniu z całkowitą liczbą prawdziwych banknotów i monet euro będących 
w obiegu (odpowiednio 11,5 mld oraz 75 mld). Zdecydowana większość (96%) fałszywych 
banknotów odzyskanych w drugiej połowie 2007 r. została znaleziona w państwach strefy 
euro (około 3,5% w państwach członkowskich UE poza strefą euro, około 0,5% w innych 
częściach świata).

Obecne ramy prawne

W celu wzmocnienia ochrony prawnej banknotów i monet euro przed ich wprowadzeniem w 
dniu 1 stycznia 2002 r. przyjęte zostały dwa rozporządzenia: rozporządzenie nr 1338/2001, 
oparte na art. 123 ust. 4 traktatu WE, obowiązuje w tych państwach członkowskich, które 
przyjęły euro jako jedyną walutę; równolegle rozporządzenie nr 1339/2001, oparte na art. 308 
traktatu WE, rozszerza przepisy rozporządzenia nr 1338/2001 na te państwa członkowskie, 
które nie przyjęły euro jako jedynej waluty.

Rozporządzenie 1338/2001 ma na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony przed 
podrabianiem i fałszowaniem. Obejmuje ono przetwarzanie informacji technicznych i 
statystycznych związanych z fałszywymi banknotami i monetami (metody i dane techniczne 
dotyczące procesu wytwarzania, przejęte ilości itp.), przetwarzanie danych operacyjnych i 
strategicznych, a także wzajemną pomoc oraz współpracę między państwami członkowskimi 
UE, organami i instytucjami, krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi (zwłaszcza 
Europolem).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia instytucje kredytowe i wszelkie inne instytucje biorące 
udział w sortowaniu i publicznym rozprowadzaniu banknotów i monet zobowiązane są do 
wycofania z obiegu wszystkich otrzymanych banknotów i monet euro, o których wiedzą lub 
mają wystarczające powody podejrzewać, że zostały sfałszowane. Niezwłocznie przekazują je 
właściwym organom krajowym. Każde państwo członkowskie podejmuje właściwe środki, 
aby zagwarantować, że instytucje, które nie wykonują swoich obowiązków, zostaną poddane 
skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem 
(COM(2007)525)

Wniosek zmieniający rozporządzenie 1338/2001 zawiera
- specjalne zezwolenie na przewóz podrobionych banknotów (art. 4) oraz monet (art. 5) w 

celu dostrojenia urządzeń wykorzystywanych do kontroli autentyczności, co nie jest 
obecnie dozwolone na szczeblu UE;

- zniesienie obowiązku Europejskiego Centrum Technicznego i Naukowego (ETSC) 
przekazywania danych Komisji, jako że ETSC, które tymczasowo wykonywało swoje 



PE402.930v01-00 4/7 PA\713242PL.doc

PL

zadania we francuskiej mennicy, jest obecnie na stałe włączone do Europejskiego Urzędu 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (art. 5);

- wyraźne zobowiązanie instytucji kredytowych i innych właściwych instytucji do 
sprawdzania autentyczności otrzymanych przez nie banknotów i monet euro oraz 
ponownego wprowadzania ich do obrotu zgodnie z procedurami określonymi przez EBC i 
Komisję odpowiednio w stosunku do banknotów i monet euro (art. 6). Pierwotny wniosek 
Komisji dotyczący rozporządzenia 1338/2001 zawierał już takie zobowiązanie, którego 
ostatecznie jednak nie przyjęto, głównie z braku uzgodnionych jednolitych i skutecznych 
metod wykrywania fałszywych pieniędzy. Przepisy, które nakładają proponowane 
zobowiązania, zostaną przyjęte najpóźniej do 31 grudnia 2009 r. w celu umożliwienia 
instytucjom kredytowym oraz innym właściwym organom przystosowania swoich 
procedur wewnętrznych i wyposażenia.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ze względów praktycznych Komisja 
powinna być uprawniona do zmiany 
procedur kontroli autentyczności 
banknotów i monet euro. W przypadku 
banknotów euro Komisja powinna być 
uprawniona do działania na podstawie 
zalecenia Europejskiego Banku 
Centralnego.

Or. en

Uzasadnienie
Zobacz uzasadnienie do poprawek 2 i 3.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a
Regulation (EC) No 1338/2001
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „1. Instytucje kredytowe i wszelkie inne 
instytucje biorące udział w sortowaniu i 
publicznym rozprowadzaniu banknotów i 
monet jako działalności zawodowej, 
łącznie z przedsiębiorstwami, których 
działalność polega na wymianie 
banknotów i monet, takimi jak kantory 
wymiany walut, zobowiązane są do 
zapewnienia, że sprawdzono autentyczność 
otrzymanych przez nie banknotów i monet 
euro, które zamierzają ponownie 
wprowadzić do obrotu oraz że wykryto 
fałszywe pieniądze. Weryfikacja powinna 
się odbywać zgodnie z procedurami 
określonymi przez Europejski Bank 
Centralny i Komisję odpowiednio w 
stosunku do banknotów i monet euro.

1. Instytucje kredytowe i wszelkie inne 
podmioty gospodarcze biorące udział w 
sortowaniu i publicznym rozprowadzaniu 
banknotów i monet, łącznie z:

- przedsiębiorstwami, których działalność
zawodowa  polega na wymianie banknotów 
i monet, takimi jak kantory wymiany walut 
oraz
- podmiotami gospodarczymi biorącymi
dodatkowo udział w sortowaniu i 
publicznym rozprowadzaniu banknotów 
za pośrednictwem bankomatów, takimi jak 
handel detaliczny i kasyna,
zobowiązane są do zapewnienia, że 
sprawdzono autentyczność otrzymanych 
przez nie banknotów i monet euro, które 
zamierzają ponownie wprowadzić do 
obrotu oraz że wykryto fałszywe pieniądze. 
Weryfikacja powinna się odbywać zgodnie 
z procedurami określonymi dla banknotów 
euro w załączniku I, a dla monet w 
załączniku II.

Instytucje, o których mowa w pierwszym 
akapicie, są zobowiązane do wycofania z 
obiegu wszystkich otrzymanych 

Instytucje kredytowe oraz inne podmioty 
gospodarcze, o których mowa w 
pierwszym akapicie, są zobowiązane do 
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banknotów i monet euro, o których wiedzą 
lub mają wystarczające powody 
podejrzewać, że są sfałszowane. 
Niezwłocznie przekazują je właściwym 
organom krajowym.

wycofania z obiegu wszystkich 
otrzymanych banknotów i monet euro, o 
których wiedzą lub mają wystarczające 
powody podejrzewać, że są sfałszowane. 
Niezwłocznie przekazują je właściwym 
organom krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie definicji powinno wyjaśniać, że podmioty gospodarcze oferujące dodatkowe usługi 
uzyskiwania gotówki za pośrednictwem bankomatów także objęte są niniejszym 
rozporządzeniem. 
Nie istnieje przepis, który umożliwia Radzie nadawanie uprawnień wykonawczych EBC w 
ogóle ani też dotyczących jakiejkolwiek kwestii będących przedmiotem niniejszego aktu 
prawnego. Na mocy art. 202 traktatu Rada może nadawać uprawnienia wykonawcze jedynie 
Komisji. Procedury powinny być opisane w dwóch załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia.
See also justification to am 3.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b a (nowa)
Regulation (EC) No 1338/2001
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) dodaje się następujący ustęp:

3a. Komisja zmienia załącznik I na 
podstawie zalecenia Europejskiego Banku 
Centralnego, a załącznik II z inicjatywy 
własnej.

Or. en

Uzasadnienie
W celu uwzględnienia kompetencji EBC w kwestiach związanych z banknotami euro Komisja 
powinna zmienić załącznik I określający procedury kontroli autentyczności dla banknotów na 
podstawie zalecenia EBC. 
See also justification to am.2.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Treść załącznika do niniejszego 
rozporządzenia dodaje się jako 
załączniki I i II.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 2.
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