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Protecção do euro contra a falsificação * 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 17 de Junho de 2008, sobre uma 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 (A6-0230/2008), 

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 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) É importante garantir a autenticidade 

das notas e moedas em euros em 

circulação. Existem actualmente 

procedimentos que permitem às 

instituições de crédito e a outras 

instituições relacionadas verificar a 

autenticidade das notas e moedas em euros 

que recebem antes de as repor em 

circulação. Estas instituições têm todavia 

necessidade de tempo para adaptarem o seu 

funcionamento interno, de modo a 

poderem aplicar estes procedimentos e a 

cumprirem a obrigação de proceder ao 

controlo da autenticidade. 

(2) É importante garantir a autenticidade 

das notas e moedas em euros em 

circulação. Existem actualmente 

procedimentos que permitem às 

instituições de crédito e a outras 

instituições relacionadas verificar a 

autenticidade e a aptidão para circulação 

das notas e moedas em euros que recebem 

antes de as repor em circulação. Estas 

instituições têm todavia necessidade de 

tempo para adaptarem o seu funcionamento 

interno, de modo a poderem aplicar estes 

procedimentos e a cumprirem a obrigação 

de proceder ao controlo da autenticidade e 

da aptidão para circulação. 

 

Alteração  2 

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 e pela Comissão. Devem, 

porém, agir com a diligência 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. 

 



Alteração  3 

Proposta de regulamento – acto modificativo 

Considerando 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-B) Para assegurar que as instituições 

de crédito e outras instituições 

semelhantes possam cumprir a obrigação 

de controlo das notas e moedas em euros 

a fim de verificar a sua autenticidade e 

aptidão para circulação, deverão 

prever-se normas e procedimentos 

técnicos aplicáveis a esses controlos. O 

n.º 1 do artigo 106.º do Tratado CE 

atribui ao Banco Central Europeu 

competência para a definição dessas 

normas aplicáveis às notas em euros. No 

que diz respeito às moedas em euros, 

foram atribuídas à Comissão 

competências equivalentes nos termos do 

artigo 211.º do Tratado CE. 

 

Alteração  4 

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. 

 



Alteração  5 

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. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento – acto modificativo 

Artigo 1 – ponto -1 (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1338/2001 

Artigo 2 – alínea d-A)(nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. No artigo 2.º, é inserida 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, os grandes centros 

comerciais e os casinos;» 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento – acto modificativo 

Artigo 1 – ponto -1-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1338/2001 

Artigo 2 – alínea d-B)(nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-A. No artigo 2.º, é inserida 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;» 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento – acto modificativo 

Artigo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1338/2001 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) É inserido o seguinte período no final 

do n.º 2: 

b) Ao n.º 2 é aditado o seguinte parágrafo: 

"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 e sempre que a quantidade 

apreendida o permita, é entregue às 

autoridades nacionais competentes um 

número suficiente de notas em euros de 

contrafacção, mesmo quando estas 

constituam um elemento de prova em 

processos penais, sendo permitido o seu 

transporte entre as autoridades nacionais 

competentes, bem como as instituições e os 

organismos da União Europeia." 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento – acto modificativo 

Artigo 1 – ponto 2 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1338/2001 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) É inserido o seguinte período no final do 

n.º 2: 

b) Ao n.º 2 é aditado o seguinte parágrafo: 

"A fim de facilitar o controlo da 

autenticidade das moedas em circulação, é 

permitido o transporte de moedas 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 moedas em circulação e 

sempre que a quantidade apreendida o 

permita, é entregue às autoridades 

nacionais competentes um número 

suficiente de notas em euros de 

contrafacção, mesmo quando estas 



constituam um elemento de prova de 

processos penais, sendo permitido o seu 

transporte entre as autoridades nacionais 

competentes, bem como as instituições e os 

organismos da União Europeia." 

 

Alteração  11 

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 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 subsidiário, intervenham na 

manipulação e na entrega ao público de 

notas e moedas através de distribuidores 

automáticos, estão obrigados a assegurar o 

controlo da autenticidade e da aptidão 

para circulação das notas e moedas em 

euros que recebam e pretendam repor em 

circulação, bem como a detecção das 

contrafacções. Os transportadores de 

fundos apenas têm a obrigação de 

verificar a autenticidade das notas e 

moedas em euros que lhes são confiadas 

quando têm acesso directo às mesmas. 

Este controlo da autenticidade e da 

aptidão para circulação efectua-se de 

acordo com os procedimentos que o Banco 

Central Europeu e a Comissão devem, 

respectivamente, definir para as notas e 

para as moedas em euros, em 

conformidade com as competências 

dessas instituições e tendo em conta as 

particularidades das notas e moedas em 

euros. 

 Nos Estados-Membros não incluídos na 

lista dos Estados-Membros participantes 

enumerados no Regulamento (CE) 

n.° 974/98, deve prever-se 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 

sem demora às autoridades nacionais 

competentes." 

As instituições de crédito e outros agentes 

económicos referidos no primeiro 

parágrafo e o pequeno e médio comércio 

estão obrigados a 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 imediatamente 

às autoridades nacionais competentes." 

 

Alteração  12 

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 

"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 devem pôr em 

vigor as disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas 

necessárias para dar cumprimento ao 

primeiro parágrafo do n.º 1 até 31 de 

Dezembro de 2011 e informar 

imediatamente a Comissão e o Banco 

Central Europeu desse facto." 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento – acto modificativo 

Artigo 1 – ponto 3-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1338/2001 

Artigo 7 – n.º 2 – travessão 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) Ao n.º 2 do artigo 7.º é aditado o 

seguinte travessão: 

 "- da criação e promoção de actividades 

de formação e de informação, como 

brochuras informativas e seminários de 



informação, destinados aos cidadãos e aos 

consumidores sobre os riscos da 

falsificação de moeda, as medidas de 

segurança básicas existentes nas notas e 

moedas em euros e as autoridades 

competentes a contactar em caso de 

suspeita de possessão de notas e/ou 

moedas falsas. Além disso, as instituições 

de crédito e 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, devem colocar à 

vista e à disposição dos consumidores 

brochuras (fornecidas pelas autoridades 

nacionais competentes, pela Comissão 

Europeia e pelo Banco Central Europeu), 

com informações sobre aqueles riscos, 

medidas e autoridades."  

 

 


