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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed 
fałszowaniem
(COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0525),

– uwzględniając art. 123 ust. 4 traktatu WE, w szczególności zdanie trzecie, na mocy 
którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0431/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2 a) Małe i średnie podmioty handlowe 
nie dysponują środkami wystarczającymi 
do przeprowadzenia kontroli zgodnie z 
procedurami określonymi przez 
Europejski Bank Centralny (EBC) i 
Komisję. Ich obowiązkiem powinno być 
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działanie z należytą starannością i 
wycofywaniu z obiegu wszystkich 
otrzymanych banknotów i monet euro, o 
których wiedzą lub co do których mają 
wystarczające powody podejrzewać, że są 
sfałszowane.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rozróżnienie między obowiązkami małych i średnich podmiotów 
handlowych, a obowiązkami instytucji kredytowych i innych pokrewnych instytucji. Instytucje 
te mogą wykonać obowiązek sprawdzenia autentyczności banknotów i monet euro zgodnie 
z procedurami określonymi przez EBC i Komisję, ale małe i średnie podmioty handlowe nie 
dysponują wystarczającymi do tego celu środkami, dlatego też można od nich wymagać 
jedynie działania z „należytą starannością”.

Poprawka 2

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Odpowiednie dostrojenie urządzeń 
stanowi niezbędny warunek umożliwienia 
kontroli autentyczności banknotów i monet 
euro. W celu dostrojenia urządzeń 
wykorzystywanych do kontroli 
autentyczności należy udostępnić 
odpowiednią ilość podrobionych 
banknotów i monet w miejscach 
przeprowadzania testów. Dlatego ważne
jest, aby zezwolić na transport 
podrobionych banknotów i monet między 
właściwymi organami krajowymi, jak 
również instytucjami i organami Unii 
Europejskiej.

(3) Odpowiednie dostrojenie urządzeń 
stanowi niezbędny warunek umożliwienia 
kontroli autentyczności banknotów i monet 
euro. W celu dostrojenia urządzeń 
wykorzystywanych do kontroli 
autentyczności należy udostępnić 
odpowiednią ilość podrobionych 
banknotów i monet w miejscach 
przeprowadzania testów. Dlatego 
niezbędne jest, aby zezwolić na 
dostarczanie i transport podrobionych 
banknotów i monet między właściwymi 
organami krajowymi, jak również 
instytucjami i organami Unii Europejskiej.

Or. es

Uzasadnienie

Zmienione rozporządzenie powinno uwzględniać konieczność dostarczania egzemplarzy 
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sfałszowanych biletów i monet euro bez względu na ich pochodzenie, a także zezwalać na ich 
transport.

Poprawka 3

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 a) Niezbędne jest zagwarantowanie 
autentyczności euro w całej Unii 
Europejskiej, w tym również w państwach 
członkowskich, które nie należą do strefy 
euro, oraz w tych, w których euro jest 
wykorzystywane w transakcjach.

Or. es

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nienależące do strefy euro powinny gwarantować autentyczność euro, 
jeżeli jest ono wykorzystywane w transakcjach na ich terytorium. Metody sprawdzania 
autentyczności wprowadzone przez EBC i Komisję nie będą się do nich w pełni stosować, 
w związku z czym należy zaproponować stosowanie takich metod, jak szkolenie kasjerów 
w zakresie wykrywania podrobionych euro i stosowanie przetestowanych urządzeń zdolnych 
wykrywać podrobione monety.

Poprawka 4

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2001
Artykuł 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1 a. W art. 2 dodaje się lit. d a) w 
brzmieniu:

d a) „inne podmioty” oznaczają dowolne 
jednostki lub podmioty gospodarcze 
uczestniczące w sortowaniu i publicznym 
rozprowadzaniu banknotów i monet euro, 
bezpośrednio lub przy użyciu automatów 
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wydających gotówkę; definicja ta 
obejmuje kantory wymiany walut, duże 
obiekty handlowe i kasyna;

Or. es

Uzasadnienie

Należy wyodrębnić poszczególne jednostki uczestniczące w sortowaniu i rozprowadzaniu 
gotówki, aby móc wymagać wypełnienia obowiązku sprawdzania autentyczności banknotów 
i monet euro zgodnie z procedurami ustanowionymi przez EBC i Komisję.

Poprawka 5

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2001
Artykuł 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1 b. W art. 2 dodaje się lit. d b) w 
brzmieniu:

d b) „małe i średnie podmioty handlowe” 
oznaczają małe lub średnie placówki 
handlowe prowadzące handel detaliczny, 
nastawione na użytkownika końcowego i 
nieuczestniczące w sortowaniu i 
publicznym rozprowadzaniu banknotów i 
monet euro, za wyjątkiem zwykłych 
czynności wydawania reszty; 

Or. es

Uzasadnienie

Do celów omawianego rozporządzenia należy wprowadzić rozróżnienie między małymi 
i średnimi podmiotami handlowymi a instytucjami kredytowymi i innymi podmiotami 
uczestniczącymi w sortowaniu gotówki, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązków obu tych 
grup.
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Poprawka 6

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2001
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Obowiązek przekazywania podrobionych 
banknotów”;

„Obowiązek przekazywania podrobionych 
monet”;

Or. es

Uzasadnienie

Al menos la versión española de la propuesta contiene un error en relación con el título 
propuesto, ya que habla de billetes cuando debiera hacerlo de monedas. Por lo que se refiere 
a la calibración y ajuste de las maquinas de autentificación de monedas, es necesario 
proporcionar ejemplares de monedas falsas a las autoridades nacionales competentes. Tal 
necesidad conlleva autorizar el transporte y la entrega de una muestra de los ejemplares 
falsos aprehendidos, aun cuando éstos constituyan un elemento de prueba en procesos 
criminales contra falsificadores y otros criminales, todo ello sin romper el necesario 
equilibrio entre los principios jurídico-procesales y las exigencias de carácter técnico 
vinculadas con la detección.

Poprawka 7

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2001
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W celu ułatwienia kontroli autentyczności 
banknotów euro będących w obiegu 
zezwala się na transport podrobionych 
banknotów między właściwymi organami 
krajowymi, jak również instytucjami i 
organami Unii Europejskiej.”

„W celu ułatwienia kontroli autentyczności 
banknotów euro będących w obiegu, jeżeli 
pozwala na to liczba przejętych 
banknotów, właściwym organom 
krajowym dostarcza się wystarczającą 
liczbę podrobionych banknotów euro, 
nawet jeśli stanowią one materiał 
dowodowy w postępowaniach karnych, a 
ponadto zezwala się na ich transport 
między właściwymi organami krajowymi, 
jak również instytucjami i organami Unii 
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Europejskiej.”

Or. es

Uzasadnienie

Do celów skalowania i dostrajania maszyn sprawdzających autentyczność banknotów euro 
niezbędne jest dostarczenie właściwym organom krajowym podrobionych egzemplarzy. 
Wymaga to zezwolenia na transport i dostarczanie próbek przejętych podrobionych 
egzemplarzy, nawet jeśli stanowią one materiał dowodowy w postępowaniach karnych 
przeciwko fałszerzom i innym przestępcom, bez naruszania niezbędnej równowagi między 
zasadami postępowania sądowego a technicznymi wymogami wykrywania.

Poprawka 8

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2001
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„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, firmy 
przewożące pieniądze 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.
W państwach członkowskich 
nienależących do uczestniczących państw 
członkowskich wymienionych w 
rozporządzeniu (WE) nr 974/98 określa 
się specjalną procedurę kontroli do celów 
sprawdzania autentyczności monet i 
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banknotów euro używanych przez 
instytucje wymienione w pierwszym 
akapicie.

Instytucje, o których mowa w pierwszym 
akapicie, są zobowiązane do 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.”

Instytucje, o których mowa w pierwszym 
akapicie, a także małe i średnie podmioty 
handlowe są zobowiązane do 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. es

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rozróżnienie między obowiązkami instytucji kredytowych i innych 
jednostek uczestniczących w sortowaniu i rozprowadzaniu banknotów i monet euro 
a obowiązkami innych podmiotów, od których można wymagać jedynie działania z należytą 
starannością, jak w przypadku małych i średnich podmiotów handlowych, które nie są 
w stanie ponieść kosztów związanych z nabyciem maszyn sprawdzających. Ponadto należy 
ustanowić procedurę weryfikacji w tych państwach członkowskich, które nie należą do strefy 
euro, ale akceptują euro jako walutę transakcji.

Poprawka 9

Wniosek rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1338/2001
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na końcu ust. 3 dodaje się następujący 
akapit:

b) na końcu ust. 3 dodaje się następujący 
akapit:

„3. W drodze odstępstwa od pierwszego 
akapitu ustępu 3 przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne służące 
stosowaniu pierwszego akapitu ustępu 1 
niniejszego artykułu są przyjmowane 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
Państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają o tym Komisję i Europejski 
Bank Centralny.”

„W drodze odstępstwa od pierwszego 
akapitu ustępu 3 przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne służące 
stosowaniu pierwszego akapitu ustępu 1 
niniejszego artykułu są przyjmowane 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. 
Państwa członkowskie niezwłocznie 
powiadamiają o tym Komisję i Europejski 
Bank Centralny.”
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Or. es

Uzasadnienie

Należy ustalić termin, w którym wszystkie państwa członkowskie powinny spełniać przepisy 
omawianego rozporządzenia. Termin proponowany początkowo przez Komisję daje 
państwom członkowskim niewiele czasu na przyjęcie procedur weryfikacji ustanowionych 
przez EBC i przez samą Komisję.
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UZASADNIENIE

Ochrona euro ma dwa aspekty: polityczny i finansowy. Aspekt finansowy jest oczywisty, 
jednak to aspekt polityczny odgrywa najważniejszą rolę. Euro wymaga ochrony jako 
jeden z symboli europejskiej tożsamości. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawia środki 
niezbędne dla ochrony banknotów i monet euro przed fałszowaniem. 

W rozporządzeniu 1338/2001 proponuje się, by instytucje kredytowe i inne podmioty 
uczestniczące w sortowaniu i publicznym rozprowadzaniu pieniądza wycofywały z obrotu 
wszystkie banknoty i monety euro, o których wiedzą lub co do których mają wystarczające 
powody podejrzewać, że zostały sfałszowane, nie wprowadza jednak żadnego odniesienia do 
wcześniejszego niezbędnego zadania wykrywania i identyfikacji. Oznacza to, że 
rozporządzenie nakłada niewyrażony wprost obowiązek działania z „należytą starannością”, 
a nie bezpośredni obowiązek weryfikacji. Brak odniesienia do zadań identyfikacyjnych 
wynika z faktu, że w stosownym czasie zabrakło porozumienia co do najskuteczniejszych 
metod identyfikowania na dużą skalę fałszywych monet i banknotów.
Od czasu ustanowienia przez Komisję i Europejski Bank Centralny ostatecznych procedur 
wykrywania fałszywych monet i banknotów, jednostki uczestniczące w publicznym 
rozprowadzaniu gotówki dysponują narzędziami niezbędnymi do wykonywania zadań 
sprawdzania autentyczności banknotów i monet wprowadzanych przez nie do obrotu, co 
uzasadnia zmianę rozporządzenia 1338/2001. Zmiana ta powinna uwzględniać między innymi 
niezbędne rozróżnienie poszczególnych rodzajów jednostek wprowadzających do obrotu 
wspólną walutę. Pierwszą grupę stanowią duże infrastruktury kredytowe, finansowe, 
gospodarcze lub handlowe oraz firmy przewożące pieniądze, do których stosować się 
powinien bezpośredni obowiązek sprawdzania autentyczności. W szczególnym przypadku 
dużych placówek handlowych obowiązek sprawdzania autentyczności pozwoli na uniknięcie 
rozprowadzania – za pośrednictwem automatów kasowych – monet i banknotów, które mogą 
się okazać fałszywe, ponieważ nie zostały sprawdzone. Drugą grupę tworzą małe i średnie 
podmioty gospodarcze, od których z oczywistych względów powinno się wymagać wyłącznie 
działania z „należytą starannością”, to znaczy wycofywania z obrotu wszystkich banknotów 
i monet euro, o których wiedzą lub co do których mają wystarczające powody podejrzewać, 
że są sfałszowane. Dlatego też należy doprecyzować definicję podmiotów zobowiązanych do 
sprawdzania autentyczności rozprowadzanych publicznie monet i banknotów euro. 

Procedury wykrywania i sprawdzania autentyczności pieniądza wykonują maszyny 
wymagające skalowania i dostrojenia przy użyciu zarówno autentycznych, jak i fałszywych 
egzemplarzy euro. Aby ośrodki kontroli dysponowały egzemplarzami fałszywych euro, 
należy umożliwić przewożenie tych egzemplarzy między właściwymi organami krajowymi, 
a także między instytucjami i organami UE.
Do celów skalowania maszyn do sprawdzania autentyczności i wykrywania konieczne jest 
również dostarczanie właściwym organom krajowym – jeżeli pozwala na to przejęta ilość 
fałszywych pieniędzy – wystarczającej liczby egzemplarzy fałszywych euro, nawet jeśli 
stanowią one materiał dowodowy w postępowaniach karnych. Jest to skomplikowana 
propozycja, ponieważ większość norm postępowania karnego w państwach członkowskich 
stanowi, że materiał dowodowy musi być do dyspozycji przez cały czas trwania danego 
postępowania karnego. Dlatego też trzeba wprowadzić mechanizm pozwalający organom 
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sądowniczym na wydanie technicznym służbom sprawdzającym wystarczającej liczby
fałszywych monet i banknotów euro, bez naruszania istniejącej równowagi między 
poszanowaniem podstawowych zasad postępowania sądowego a technicznymi wymogami 
wykrywania fałszywych pieniędzy.

Szczególnie ważna kwestia dotyczy sposobu zagwarantowania autentyczności euro w całej 
UE, zwłaszcza w tych państwach członkowskich, które chociaż nie należą do strefy euro, to 
jednak dopuszczają stosowanie wspólnej waluty w transakcjach. Odniesienie EBC do 
terminów wypełniania przez państwa członkowskie obowiązku sprawdzania autentyczności 
wymaga głębokiej refleksji. Zdaniem EBC terminy te należy ustalić zgodnie z procedurami 
określonymi przez Komisję i przez sam EBC, ponieważ to one są odpowiedzialne za normy 
klasyfikacji zarówno kontroli odpowiedniości, jak i autentyczności gotówki. Propozycje EBC 
miałaby jednak zastosowanie tylko do krajów strefy euro, a nie do tych państw 
członkowskich, w których euro nie jest obowiązującą walutą. W państwach członkowskich, 
które nie przyjęły wspólnej waluty, kontrole autentyczności mogą odbywać się poprzez (I) 
wykorzystanie w odpowiednich podmiotach przetestowanych maszyn zdolnych wykrywać 
fałszerstwa na etapie selekcji banknotów i monet oraz (II) odpowiednie szkolenie kasjerów. 
W związku z tym i w celu zagwarantowania skuteczności mechanizmów kontroli szczególnie 
ważne jest określenie w przepisach konkretnej daty, od której będą mieć zastosowanie 
procedury sprawdzania autentyczności poza strefą euro. Najodpowiedniejszym rozwiązaniem 
byłoby ustanowienie dłuższego terminu niż proponowany początkowo przez Komisję 
(31 grudnia 2009 r.), zadowalającego wszystkie zainteresowane strony i pozwalającego 
wszystkim państwom członkowskim, należącym i nienależącym do strefy euro, na przyjęcie 
niezbędnych mechanizmów sprawdzania autentyczności euro na ich terytorium.
Na koniec zauważmy, że należy dokonać przeglądu poszczególnych wersji językowych 
projektu rozporządzenia Rady, ponieważ przynajmniej w wersji hiszpańskiej zmiana 
proponowana w tytule art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 dotyczy zastąpienia 
pierwotnego tytułu „Obowiązek przekazywania podrobionych monet do identyfikacji”
tytułem „Obowiązek przekazywania podrobionych banknotów”, podczas gdy 
w rzeczywistości zmieniony tytuł powinien brzmieć „Obowiązek przekazywania 
podrobionych monet”.
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