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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.



PR\719442PT.doc 3/13 PE405.735v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................12



PE405.735v01-00 4/13 PR\719442PT.doc

PT



PR\719442PT.doc 5/13 PE405.735v01-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a 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)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2007)0525),

– Tendo em conta o n.º 4 do artigo 123.º do Tratado CE, em particular a sua terceira frase, 
nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C6-0431/2007),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e o parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
(A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 250.º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os pequenos e médios comerciantes 
não dispõem dos meios suficientes para 
efectuar o controlo de acordo com os 
procedimentos definidos pelo Banco 
Central Europeu (BCE) e pela Comissão. 
Devem, porém, agir com a diligência 
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necessária, retirando da circulação todas 
as notas e moedas de euro que tenham 
recebido e que saibam que são falsas ou 
que tenham motivos bastantes para 
presumir que são falsas.

Or. es

Justificação

É necessário distinguir as obrigações que cabem aos pequenos e médios comerciantes das 
que devem cumprir as instituições de crédito e outras entidades relacionadas. Enquanto as 
últimas têm condições para assumir a obrigação de controlar a autenticidade das notas e 
moedas de euro de acordo com os procedimentos previstos pelo BCE e pela Comissão, em 
contrapartida, os pequenos e médios comerciantes não dispõem dos meios necessários para o 
fazer. É por isso que apenas lhes deveria ser imposta a obrigação de “agir com a diligência
necessária”.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para controlar a autenticidade das notas 
e moedas em euros, é, primeiramente, 
necessário regular adequadamente os 
aparelhos utilizados para o efeito. Deve 
assim garantir-se que estejam disponíveis 
as quantidades de notas e moedas falsas 
necessárias para a regulação dos aparelhos 
utilizados para o controlo da autenticidade 
nos locais onde os testes são realizados.
Por conseguinte, é importante autorizar o 
transporte de notas e moedas falsas entre as 
autoridades nacionais competentes, bem 
como as instituições e os organismos da 
União Europeia.

(3) Para controlar a autenticidade das notas 
e moedas em euros, é, primeiramente, 
necessário regular adequadamente os 
aparelhos utilizados para o efeito. Deve 
assim garantir-se que estejam disponíveis 
as quantidades de notas e moedas falsas 
necessárias para a regulação dos aparelhos 
utilizados para o controlo da autenticidade 
nos locais onde os testes são realizados.
Por conseguinte, é necessário autorizar a 
entrega e o transporte de notas e moedas 
falsas entre as autoridades nacionais 
competentes, bem como as instituições e os 
organismos da União Europeia.

Or. es

Justificação

A alteração do regulamento deve contemplar a necessidade de entregar, independentemente 
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da sua proveniência, as notas e moedas falsas de euro e autorizar o seu transporte.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É necessário garantir a 
autenticidade das notas e moedas em
euros no conjunto da União Europeia, 
incluindo nos Estados-Membros que não 
pertencem à zona euro e nos países onde
o euro circula como moeda de transacção.

Or. es

Justificação

Os Estados-Membros que não pertencem à zona euro devem garantir a autenticidade do euro 
quando este circula no seu território como moeda de transacção. Os métodos de controlo da 
autenticidade da moeda do BCE e da Comissão não lhes serão integralmente aplicáveis, pelo 
que será necessário propor a aplicação de métodos como a formação do pessoal de caixa
para a detecção de euros falsos e a utilização de aparelhos cujos testes comprovaram a sua 
capacidade de detecção de moeda falsa.

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1338/2001
Artigo 2 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(1-A). È inserida, no artigo 2.º, a seguinte 
alínea:

d-A) “Outras entidades”, quaisquer 
entidades ou agentes económicos que 
participem na manipulação e entrega ao 
público de notas e moedas de euro, quer 
directamente quer através de máquinas de 
distribuição de moeda corrente; estão 
abrangidos pela presente definição as 
agências de câmbio, as grandes 
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superfícies comerciais e os casinos;

Or. es

Justificação

É necessário distinguir as diferentes entidades que participam na manipulação e distribuição 
de moeda no sentido de exigir o cumprimento da obrigação de verificar a autenticidade das 
notas e moedas de euro de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo BCE e pela 
Comissão.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1338/2001
Artigo 2 – alínea d-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(1-B). È inserida, no artigo 2.º, a seguinte 
alínea:

d-B) “Pequeno e médio comércio”, 
comércio de retalho que se desenvolve em 
pequenas ou médias superfícies, dirigido 
ao consumidor final e que não participa 
na manipulação e entrega ao público de 
notas e moedas em euros, excepto nas 
operações correntes de devolução do
troco; 

Or. es

Justificação

Para efeitos do presente regulamento é necessário distinguir o pequeno e médio comércio das 
instituições de crédito e outras entidades relacionadas com a manipulação de moeda 
corrente, especialmente no que diz respeito às obrigações de uns e outros.
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Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1338/2001
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

"Obrigação de transmissão das notas 
falsas";

(não se aplica à versão portuguesa)

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b
Regulamento (CE) n.º 1338/2001
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

"A fim de facilitar o controlo da 
autenticidade das notas em euros em 
circulação, é permitido o transporte de 
notas falsas entre as autoridades nacionais 
competentes, bem como as instituições e os 
organismos da União Europeia."

"A fim de facilitar o controlo da 
autenticidade das notas em euros em 
circulação, sempre que a quantidade 
apreendida o permita, será entregue às 
autoridades nacionais competentes um 
número suficiente de notas em euros
falsas, mesmo quando estas constituam 
um elemento de prova de processos 
penais, e é permitido o seu transporte entre 
as autoridades nacionais competentes, bem 
como as instituições e os organismos da 
União Europeia."

Or. es

Justificação

Para efeitos da calibração e o afinação das máquinas de controlo da autenticidade de notas 
de euro, é necessário fornecer exemplares de notas falsas às autoridades nacionais 
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competentes, o que implica a autorização do transporte e a entrega de uma amostra das 
notas falsas apreendidas, mesmo quando estas constituam um elemento de prova em 
processos penais contra falsificadores e outros criminosos, sem para tal romper o necessário 
equilíbrio entre os princípios jurídicos e processuais e os requisitos de natureza técnica
ligados à detecção.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto  3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1338/2001
Artigo 6 – n.º 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, os 
transportadores de fundos, 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.
Nos Estados-Membros não incluídos na 
lista dos Estados-Membros participantes 
enumerados no Regulamento (CE) n.° 
974/98, será previsto um procedimento de 
controlo específico para a verificação da 
autenticidade das moedas e das notas em
euros utilizadas pelas instituições 
referidas no primeiro parágrafo.

As instituições referidas no primeiro 
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 

As instituições referidas no primeiro 
parágrafo e o pequeno e médio comércio
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 
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sem demora às autoridades nacionais 
competentes."

moedas devem ser enviadas sem demora às 
autoridades nacionais competentes."

Or. es

Justificação

É necessário distinguir as obrigações que incumbem às instituições de crédito e outros 
estabelecimentos ligados à manipulação e entrega de notas e moedas de euro das que cabem 
a entidades a quem apenas pode ser exigida uma obrigação de agir com a diligência 
necessária, como é o caso do pequeno e médio comércio, atendendo à sua incapacidade de 
suportar as despesas inerentes à aquisição de máquinas de verificação. Além disso, deve ser 
estabelecido um procedimento de verificação nos Estados-Membros que, não pertencendo ao 
espaço euro, aceitam o euro como moeda de transacção.

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b
Regulamento (CE) n.º 1338/2001
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

É inserido o seguinte parágrafo no final do 
n.º 3:

É inserido o seguinte parágrafo no final do 
n.º 3:

"Por derrogação do primeiro parágrafo do 
n.º 3, os Estados-Membros aprovam as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para a 
aplicação do primeiro parágrafo do n.º 1 
até, o mais tardar, 31 de Dezembro de 
2009. Devem comunicar imediatamente à 
Comissão e ao BCE a adopção dessas 
disposições."

"Por derrogação do primeiro parágrafo do 
n.º 3, os Estados-Membros aprovam as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para a 
aplicação do primeiro parágrafo do n.º 1 
até, o mais tardar, 31 de Dezembro de 
2011. Devem comunicar imediatamente à 
Comissão e ao BCE a adopção dessas 
disposições."

Or. es

Justificação

É necessário fixar um prazo para que todos os Estados-Membros cumpram as disposições
contidas no presente regulamento. O prazo inicialmente proposto pela Comissão deixa pouca
margem de manobra aos Estados-Membros para adoptarem a tempo os procedimentos de 
controlo estabelecidos pelo BCE e pela própria Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A protecção do euro tem uma dupla dimensão: uma política e outra financeira. Embora 
a sua dimensão financeira seja evidente, é a componente política que eventualmente 
desempenha um papel predominante. O euro deve ser protegido como um dos símbolos 
da identidade europeia. 

O Regulamento (CE) n.° 1338/2001 do Conselho, de 28 de Junho de 2001, estabelece as 
medidas necessárias para a protecção das notas e moedas de euro contra a sua falsificação. 

O Regulamento (CE) n.° 1338/2001 prevê que as instituições de crédito, bem como qualquer 
outra instituição que intervenha na manipulação e na entrega ao público de notas e moedas, 
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, sem fazer qualquer referência à tarefa prévia e necessária de detecção e identificação. 
Por outras palavras, o regulamento impunha uma obrigação implícita, a de agir com "a 
diligência necessária", mas não uma obrigação directa de controlo. A falta de referência às 
tarefas de identificação resultou de, na época, não se ter chegado a acordo sobre os métodos 
mais eficazes de detecção em grande escala das notas e moedas falsas. 

Uma vez que a Comissão e o Banco Central Europeu fixaram, respectivamente, os 
procedimentos definitivos a utilizar para a detecção das notas e moedas falsas em euros, as
instituições que intervêm na entrega de moeda ao público passaram a dispor das ferramentas 
necessárias para o controlo da autenticidade das notas e moedas que põem em circulação, o 
que justifica a alteração do Regulamento n.° 1338/2001. Esta modificação deve, entre outras 
medidas, fazer a necessária distinção entre os diferentes tipos de instituições que põem em 
circulação a nossa moeda comum: por um lado, as grandes infra-estruturas de crédito, 
financeiras, económicas ou comerciais, bem como os transportadores de fundos, que estão 
directamente sujeitos a uma obrigação de controlo da autenticidade - no caso específico das  
grandes superfícies, esta obrigação permitirá evitar que emitam através dos seus distribuidores 
automáticos moedas e notas que, por não terem sido verificadas, podem ser falsas; por outro 
lado, os pequenos comerciantes, que estão sujeitos, por razões evidentes, apenas a uma 
obrigação de agir com a "diligência necessária", ou seja, a retirar todas as notas e moedas em 
euros que saibam que são falsas ou que tenham motivos bastantes para presumir que são 
falsas. Convirá portanto precisar a definição das instituições que têm a obrigação de verificar 
a autenticidade das notas e moedas em euros que entregam ao público. 

Os processos de detecção e controlo de autenticidade da moeda são efectuados com aparelhos 
que necessitam de calibragem e afinamento através da utilização de exemplares de notas e 
moedas em euros tanto falsas como autênticas. Para que os centros de controlo disponham de 
exemplares de euros falsos, é necessário que estes possam ser transportados entre as 
autoridades nacionais competentes, bem como entre as instituições e os órgãos da União 
Europeia. 

Além disso, para a calibragem dos aparelhos de autenticação e de detecção, convém transmitir 
aos órgãos nacionais competentes, sempre que a quantidade apreendida o permita, um número 
suficiente de exemplares de euros falsos, mesmo quando constituam um elemento de prova no
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âmbito de um processo penal. Trata-se de uma proposta complexa, já que a maioria das 
normas de processo penal em vigor nos Estados-Membros dispõe que os elementos de prova 
de um processo penal devem permanecer integralmente disponíveis durante toda a duração do 
processo. É, pois, necessário prever um mecanismo que permita às autoridades judiciais 
transmitir às instâncias de controlo técnico um número suficiente de notas e moedas falsas 
em euros, sem que seja rompido o equilíbrio entre o respeito dos princípios de base 
jurídico-processuais e as necessidades técnicas ligadas à detecção de moeda falsa. 

É particularmente importante saber como garantir a autenticidade do euro no conjunto da 
União, nomeadamente nos Estados-Membros que, não pertencendo à zona euro, aceitam a 
utilização da moeda única como moeda de transacção. É necessário proceder a uma profunda 
reflexão sobre os prazos indicados pelo BCE para o respeito da obrigação de autenticação por 
parte dos Estados-Membros. Segundo o BCE, seria conveniente fixar os prazos supracitados 
de acordo com os procedimentos definidos pela Comissão e pelo BCE, já que lhes cabe a 
responsabilidade das normas de classificação tanto para os controlos de aptidão como para os 
controlos de autenticação da moeda corrente. Contudo, a proposta do BCE só seria aplicável 
nos países da zona euro e não nos Estados-Membros onde o euro não é a moeda oficial. Nos 
Estados-Membros que não adoptaram a moeda única, os controlos de autenticidade poderiam 
ser efectuados mediante (I) a utilização pelas instituições de aparelhos cujos testes provaram a 
sua capacidade para detectar as contrafacções durante a fase de selecção das notas e moedas e 
(II) a formação satisfatória do seu pessoal de caixa. É por essa razão que, para garantir a 
eficácia dos mecanismos de controlo, é particularmente importante estabelecer, no 
regulamento, uma data concreta para a aplicação dos processos de autenticação fora da zona 
euro. A solução mais adequada consistiria em fixar um prazo mais longo do que a data limite 
de 31 de Dezembro de 2009 inicialmente proposta pela Comissão, de modo a que esta 
satisfizesse todas as partes envolvidas e permitisse que todos os Estados-Membros, quer 
fizessem ou não parte da zona euro, adoptassem os mecanismos necessários para o controlo 
da autenticidade do euro no seu território. 

Finalmente, será necessário rever as diferentes versões linguísticas da proposta de 
regulamento do Conselho, já que, pelo menos na versão espanhola, a alteração proposta ao 
título do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.° 1338/2001 visa substituir o título original 
"Obrigação de transmissão das moedas falsas para identificação" por "Obrigação de 
transmissão das notas falsas", quando, na realidade, o título deveria ser substituído por
"Obrigação de transmissão das moedas falsas".
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