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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Antecedentes

Em 2007, o número total de notas falsificadas retiradas da circulação foi de 561.000 e o 
número de moedas falsas retiradas da circulação foi de 211.100. Estes números são marginais 
comparados com o número total de notas e moedas verdadeiras em circulação (11,4 e 75 mil 
milhões, respectivamente). A esmagadora maioria (96%) de notas falsas recuperadas no 
segundo semestre de 2007 encontravam-se nos países da zona do euro (aproximadamente 
3,5% nos Estados-Membros da UE fora da zona do euro e cerca de 0,5% noutras partes do
mundo).

Actual quadro jurídico

Para reforçar a protecção jurídica das notas e moedas de euro a tempo da sua introdução em 1 
de Janeiro de 2002, foram promulgados dois regulamentos: o Regulamento 1338/2001, 
baseado no nº. 4 do Artigo 123 do Tratado CE, aplica-se nos Estados-Membros que 
adoptaram o euro como moeda única. Um regulamento paralelo (1339/2001), baseado no
Artigo 308 do Tratado CE, alarga as disposições do Regulamento 1338/2001 aos 
Estados-Membros que não adoptaram o euro como moeda única.

O Regulamento 1338/2001 tem por objectivo garantir um elevado nível de protecção contra a 
contrafacção e a falsificação. Abrange o tratamento de informação técnica e estatística sobre 
notas e moedas falsas (métodos e características técnicas do processo de fabrico, quantias 
apreendidas, etc.), o tratamento de dados operacionais e estratégicos, bem como a cooperação
e a assistência mútua entre os Estados-Membros da UE, os organismos e instituições, os 
países terceiros e as organizações internacionais (principalmente a Europol).

Nos termos do Regulamento, as instituições de crédito e outras instituições que intervenham 
na manipulação e entrega ao público de notas e moedas são obrigadas a retirar da circulação 
todas as notas e moedas em euros que saibam que são falsas ou em relação às quais tenham 
motivos bastantes para presumir que são falsas e devem entregá-las imediatamente às 
autoridades nacionais competentes. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para
garantir que as instituições que não cumpram estas obrigações sejam sujeitas a sanções 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1338/2001 que 
define medidas necessárias à protecção do euro contra a falsificação
(COM(2007)525)

A proposta de alteração do Regulamento 1338/2001 inclui

- uma autorização específica de transporte de notas falsas (Artigo 4) e moedas falsas
(Artigo 5) para efeitos de regulação do equipamento utilizado para o controlo da 
autenticidade, uma vez que este transporte não é actualmente autorizado na União 
Europeia;
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- a supressão da obrigação do Centro Técnico e Científico Europeu – CTCE de comunicar 
dados à Comissão, pois o CTCE, que exerceu provisoriamente as suas actividades na 
Casa da Moeda de Paris, pertence agora definitivamente ao Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) (Artigo 5)

- a obrigação expressa, para as instituições de crédito e outras instituições relevantes, de 
verificar a autenticidade das notas e moedas em euros que receberam antes de as repor em 
circulação, de acordo com os procedimentos definidos, respectivamente, pelo BCE para as 
notas em euros e pela Comissão para as moedas em euros (Artigo 6). Esta obrigação já 
estava prevista na primeira proposta de Regulamento 1338/2001 apresentada pela 
Comissão, que acabou por não ser adoptada principalmente devido à falta de acordo sobre 
métodos uniformes e eficazes para a detecção de falsificações. As disposições que 
impõem as obrigações propostas serão adoptadas, o mais tardar, até 31 de Dezembro de 
2009 para que as instituições de crédito e outras instituições relevantes possam adaptar os 
seus procedimentos internos e modernizar os seus equipamentos.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Por razões de facilidade, a Comissão
deve poder alterar os procedimentos de 
controlo da autenticidade das notas e 
moedas de euro. No que diz respeito às 
notas, a Comissão deve poder actuar com 
base numa recomendação do Banco 
Central Europeu.

Or. en

Justificação

Veja-se a justificação das alterações 2 e 3.
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Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – nº 3 – alínea a)
Regulamento (CE) nº. 1338/2001
Artigo 6 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

"1. As instituições de crédito, bem como 
qualquer outra instituição que intervenha a 
título profissional na manipulação e na 
entrega ao público de notas e moedas, 
incluindo as instituições cuja actividade 
consista na troca de notas ou de moedas de 
diferentes divisas, tais como as casas de 
câmbio, têm a obrigação de assegurar o 
controlo da autenticidade das notas e 
moedas em euros que recebam e pretendam 
repor em circulação, bem como a detecção 
das contrafacções. Este controlo efectua-se 
de acordo com os procedimentos que o
BCE e a Comissão devem, 
respectivamente, definir para as notas e 
para as moedas em euros.

"1. As instituições de crédito, bem como 
qualquer outro agente económico que 
intervenha na manipulação e na entrega ao 
público de notas e moedas, incluindo:

- as instituições cuja actividade 
profissional consista na troca de notas ou 
de moedas de diferentes divisas, tais como 
as casas de câmbio, e 
- os agentes económicos que, a título de 
actividade subsidiária, intervenham na 
manipulação e na entrega ao público de 
notas e moedas através de distribuidores 
automáticos, como os retalhistas e os 
casinos,
têm a obrigação de assegurar o controlo da 
autenticidade das notas e moedas em euros 
que recebam e pretendam repor em 
circulação, bem como a detecção das 
contrafacções. Este controlo efectua-se de 
acordo com os procedimentos 
estabelecidos para as notas em euros no 
Anexo I e para as moedas em euros no 
Anexo II.

As instituições referidas no primeiro 
parágrafo têm a obrigação de retirar da 

As instituições de crédito e outros agentes 
económicos referidos no primeiro 
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circulação todas as notas e moedas em 
euros que tenham recebido e que saibam 
que são falsas ou que tenham motivos 
bastantes para presumir que são falsas. 
Essas notas e moedas devem ser enviadas 
sem demora às autoridades nacionais 
competentes."

parágrafo têm a obrigação de retirar da 
circulação todas as notas e moedas em 
euros que tenham recebido e que saibam 
que são falsas ou que tenham motivos 
bastantes para presumir que são falsas. 
Essas notas e moedas devem ser enviadas 
sem demora às autoridades nacionais 
competentes."

Or. en

Justificação
A clarificação da definição deve tornar claro que os agentes económicos que prestam um 
serviço acessório de levantamento de dinheiro em distribuidores automáticos também são 
abrangidos pelas disposições do regulamento. 

Não existe qualquer disposição que permita ao Conselho conferir competências de execução 
ao BCE, nem em geral, nem em matérias regulamentadas pelo presente acto. Nos termos do 
Artigo 202 do Tratado, o Conselho pode conferir competências de execução apenas à 
Comissão. Os procedimentos devem ser estabelecidos nos dois anexos a este regulamento.

Veja-se também a justificação à alteração 3.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – nº 3 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) nº. 1338/2001
Artigo 6 – nº. 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte número:
3-A. A Comissão alterará o Anexo I com 
base numa recomendação do Banco 
Central Europeu e o Anexo II por sua 
própria iniciativa.

Or. en

Justificação
Para ter em conta a competência do BCE em matérias relacionadas com as notas em euros, a 
Comissão deve alterar o Anexo I, estabelecendo os procedimentos a adoptar nos controlos de 
autenticidade das notas com base numa recomendação do BCE. 
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Veja-se também a justificação à alteração 2.

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – nº 3 A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O texto do Anexo ao presente 
Regulamento será aditado sob a forma de 
Anexos I e II.

Or. en

Justificação

Veja-se a justificação da alteração 2.
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