
DECYZJA RADY

z dnia 20 listopada 2006 r.

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

(2006/849/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,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 13 ust. 3 lit. a) decyzji Rady 2001/923/WE (2)
przewiduje, że Komisja miała do dnia 30 czerwca
2005 r. przesłać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie niezależne od zarządzającego programem,
oceniające zasadność, skuteczność i efektywność
programu, oraz komunikat w sprawie ewentualnej konty-
nuacji i zmiany programu wraz z odpowiednim wnio-
skiem.

(2) Sprawozdanie oceniające, o którym mowa w art. 13
wspomnianej decyzji, ukazało się w dniu 30 listopada
2004 r. Stwierdzono w nim, że program osiągnął zało-
żone cele i zalecono jego kontynuację.

(3) Finansowa kwota odniesienia, w rozumieniu pkt 38
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja
2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą
i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej
i należytego zarządzania finansami (3), zostaje zawarta
w niniejszej decyzji na cały czas trwania programu,
pozostając w ten sposób bez wpływu na uprawnienia
władzy budżetowej określone w Traktacie.

(4) Kontynuacja programu odzwierciedla potrzebę dalszego
zachowywania czujności, prowadzenia szkoleń
i zapewniania wsparcia technicznego, koniecznych do
utrzymania ochrony euro przed fałszowaniem, poprzez
stworzenie państwom członkowskim stabilnych ram do
planowania własnych programów, w szczególności
w okresie, w którym nowe państwa przyjmują jedną
walutę.

(5) W związku z tym w dniu 8 kwietnia 2005 r. Komisja
przedstawiła wniosek w sprawie kontynuacji programu
„Perykles” (4) do dnia 31 grudnia 2011 r.

(6) Podczas dyskusji nad ostatecznym porozumieniem co do
wspólnotowych ram finansowych na lata 2007–2013
Rada zdecydowała przedłużyć trwanie programu „Pery-
kles” na rok 2006.

(7) W oświadczeniu z dnia 30 stycznia 2006 r. Rada stwier-
dziła, że „Perykles” jest programem ze swej natury wielo-
letnim i że powinien zostać przedłużony do roku 2011.
Dlatego zwróciła się do Komisji, by przedstawiła wniosek
w sprawie przedłużenia jego trwania na okres od roku
2007, jak tylko osiągnięte zostanie porozumienie co do
ram finansowych na lata 2007–2013.

(8) Celowe jest, by programy wspólnotowe mieściły się we
wspólnotowych ramach finansowych.

(9) W celu uniknięcia dublowania się działań w ramach
programu „Perykles” oraz w celu zapewnienia ich spój-
ności i wzajemnego uzupełniania się ważne jest dopro-
wadzenie do synergii przedsięwzięć finansowanych przez
Komisję, Europejski Bank Centralny i Europol.

(10) Z tych powodów, jak i ze względu na potrzebę ciągłego
szkolenia i wsparcia w dziedzinie ochrony euro należy
przedłużyć trwanie programu „Perykles” do dnia
31 grudnia 2013 r. Decyzja 2001/923/WE powinna
zatem zostać odpowiednio zmieniona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zmiany

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

1) artykuł 1 ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Trwa on od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia
2013 r.”;
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2) na końcu art. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Finansową kwotę odniesienia na realizację wspólnotowego
programu działania w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do
dnia 31 grudnia 2013 r. ustala się na 7 000 000 EUR.”;

3) artykuł 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

a) w lit. a) datę „30 czerwca 2005 r.” zastępuje się datą
„30 czerwca 2013 r.”;

b) litera b) otrzymuje brzmienie:

„b) po zakończeniu pierwotnego i dodatkowego okresu
trwania programu, a najpóźniej, odpowiednio, do
dnia 30 czerwca 2006 r. i do dnia 30 czerwca
2014 r., szczegółowe sprawozdania w sprawie wdro-
żenia i wyników programu, określające
w szczególności wartość dodaną pomocy finansowej
Wspólnoty.”.

Artykuł 2

Stosowanie

Niniejsza decyzja jest skuteczna w uczestniczących państwach
członkowskich, które są określone w art. 1 tiret pierwsze rozpo-
rządzenia 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 opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady
J. KORKEAOJA

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1647/2006 (Dz.U. L 309
z 9.11.2006, str. 2).


