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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 30 stycznia 2006 r.

zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy
i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

(2006/75/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 123 ust. 4 zdanie trzecie,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 13 ust. 3 lit. a) decyzji Rady
2001/923/WE (3) Komisja ma przedłożyć Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 czerwca 2005 r.
sprawozdanie, które jest niezależne od zarządzającego
programem, oceniające istotę, skuteczność
i efektywność programu i komunikat w sprawie, czy
niniejszy program powinien być kontynuowany
i przyjęty, z dołączonym odpowiednim wnioskiem.

(2) Sprawozdanie z oceny, o którym mowa w art. 13 tej
decyzji, zostało sporządzone w dniu 30 listopada
2004 r. Stwierdza się w nim, że program osiągnął usta-
nowione cele oraz zaleca się jego kontynuację.

(3) Finansowa kwota referencyjna, w rozumieniu pkt 34
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja
1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą oraz

Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy
procedury budżetowej (4), zostaje wskazana w decyzji
na cały okres trwania programu, bez naruszenia kompe-
tencji władzy budżetowej określonych w Traktacie.

(4) Kontynuacja programu odzwierciedla potrzebę dalszej
czujności, szkoleń i pomocy technicznej koniecznej dla
utrzymania ochrony euro przed fałszowaniem.

(5) Skuteczność programu w zakresie ochrony euro uległaby
poprawie, gdyby wsparcie techniczne zostało rozsze-
rzone tak, aby zapewnić również, przy udziale Europolu,
wsparcie finansowe dla współpracy w zakresie operacji
transgranicznych, a w odpowiednio uzasadnionych przy-
padkach sprzyjałaby jej również większa elastyczność
w odniesieniu do części kosztów, które może ponosić
Wspólnota oraz liczby projektów, które mogą zostać
przedstawione przez jedno państwo członkowskie.

(6) Decyzja 2001/923/WE powinna zatem zostać odpo-
wiednio zmieniona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zmiany

W decyzji 2001/923/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje następujące
brzmienie:

„Trwa on od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia
2006 r.”;
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(1) Opinia z dnia 13 października 2005 r. wydana w wyniku nieob-
owiązkowych konsultacji (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku
Urzędowym).

(2) Dz.U. C 161 z 1.7.2005, str. 11.
(3) Dz.U. L 339 z 21.12.2001, str. 50. (4) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.



2) w art. 2 ust. 2 dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu:

„e) dążenie do publikowania osiąganych wyników jako
element wymiany informacji, doświadczeń i dobrych
praktyk.”;

3) w art. 3 ust. 3 dodaje się lit. d) w następującym brzmieniu:

„d) dodatkowo wparcia finansowego dla współpracy
w zakresie operacji transgranicznych, gdy wsparcie
takie nie jest dostępne z innych instytucji i organów
europejskich.”;

4) w art. 6 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Finansowa kwota referencyjna na wdrożenie wspólnoto-
wego programu działania w okresie od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia 2005 r. wynosi 4 miliony EUR.

Finansowa kwota referencyjna na wdrożenie wspólnotowego
programu działania w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31
grudnia 2006 r. wynosi 1 milion EUR.”;

5) w art. 10 ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje następu-
jące brzmienie:

„W odpowiednio uzasadnionych przypadkach Wspólnota
ponosi do 80 % kosztów wsparcia operacyjnego, o któ-
rym mowa w art. 3 w drodze współfinansowania,
w szczególności:”;

6) w art. 11 wyrażenie „70 %” zastępuje się wyrażeniem „80 %”;

7) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Państwa członkowskie mogą przedstawić rocznie jeden
projekt lub, w wyjątkowych przypadkach, dwa projekty
dotyczące warsztatów, spotkań i seminariów, o których
mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi. Mogą być również
przedstawiane projekty w związku z praktykami,
wymianą lub pomocą.”;

b) w ust. 1 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„W przypadku gdy jedno państwo członkowskie przed-
stawia więcej niż jeden wniosek, właściwy organ krajowy
określony w art. 2 lit. b) tiret czwarte rozporządzenia
(WE) nr 1338/2001 prowadzi koordynację.”;

c) ustęp 2 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„e) rzeczywista jakość projektu pod względem koncepcji,
organizacji, prezentacji, celów oraz współczynnika
efektywności kosztów;”;

d) w ust. 2 dodaje się lit. h) w następującym brzmieniu:

„h) zgodności z prowadzonymi lub zaplanowanymi
pracami stanowiącymi część działania UE
w dziedzinie zwalczania fałszowania waluty.”.

Artykuł 2

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się w uczestniczących państwach
członkowskich określonych w art. 1 tiret pierwsze rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r.
w sprawie wprowadzenia euro (1).

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2006 r.

W imieniu Rady
U. PLASSNIK

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2169/2005 (Dz.U. L 346
z 29.12.2005, str. 1).


